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ÖNSÖZ 
Yıldırım Uler için çıkarılan bu Armağan’da yazıların hazırlanmasından kitabın 

basılmasına kadar emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz.  

Bu denli geniş bir çevre içinde,  Armağan’ın Yıldırım Uler’in bilgisi dışında 
hazırlanabilmesi başlıbaşına bir başarı sayılmak gerekir. Buna titizlikle bağlı kalan tüm 
dostlarımız ayrı bir teşekkürü hak ediyor. Tabii bunların başında Pıtırcık Uler gelir. 
Fotoğrafları temin eden o,  kapağın rengi için fikir veren, fon müziğinde nelerin 
olmaması gerektiğini söyleyen o. Kısacası tüm hazırlık ve yayın süreci içinde başımız 
sıkıştığında bize ihtiyaç duyduğumuz bilgileri veren ve bizi yönlendiren o. Üstelik bütün 
bunları bir sır gibi saklama gücünü gösteren de o. Teşekkürler Pıtırcık Hoca. 

Armağan, “Takdim Yazıları – Hakemli Makaleler – Hakemsiz Makaleler” 
olarak üç bölümden oluşuyor. 

Yazıların kitaplaşmasında her bir bölüm açısından soyadına göre alfabetik bir 
sıralama izlenmiştir. Kitabın yayına hazırlanması, Muhammed Erdal’ın editoryal 
çalışmasıyla ve Ömer Gümüş’ün özverili sayfa tasarımıyla aksamadan 
sonuçlandırılmıştır. 

Hakem süreci özellikle genç akademisyenler için uygulanmış, istek belirtenler 
dışında doçent ve profesörlerin yazıları hakeme gönderilmemiştir. Danışma Kurulu 
olarak Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyelerine yer 
verilmiştir. Hakem raporları ayrı bir dosya içinde Hukuk Fakültesi arşivinde 
saklanmıştır. 

Bizim açımızdan çok keyifli bir çalışma oldu. Aynı keyifli katılımın, başta 
takdim yazıları olmak üzere yazı başlıklarına ve tüm yazıların içeriğine yansıdığını 
göreceksiniz. Kendisinin hiç haberi olmasa da herbir yazıya Uler’in eleştirel özelliği, 
latif, güleç ve müzip ifade biçimi sızmış gibidir. 

Bu güzelliğin daha nice yıllar sürmesi en içten dileğimizdir.
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3. yaş hatırası. 29.9.1939 Annesi Behiye Uler ve  
Babası Osman Sadettin Uler ile. 
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Kasım 1953, Kadıköy’deki evlerinin bahçesi. 

Mavi yolculuk, Bodrum. 
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Kadıköy Evlendirme Dairesi. 14.X.1963 

1965 Sonbahar Kızları Aslı ile. 
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Erzurum 7. yaş hatırası. 29.3.1945 

İÜHF’nden mezun olduğu yıl. 29.10.1960 
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Ankara Hukuk Fakültesi yılları. 

Ankara Hukuk Fakültesi öğrencileriyle. 
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Dipkarpaz. 

 
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Mayıs 2007

 



Yıldırım Hocamız için… 
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Yıldırım adına bakıp da aldanma. 

Ilık bir mevsimin sükûneti,  

Letafet ve hoşgörü var içinde; yeter ki 

Doktor ya da tıb sözü geçmesin meclisinde; 

işte o zaman , “Pıtırcık” olsa da yanında, 

Israr boşunadır;  

redd-i hekim ve redd-i tıp ile biter bu sohbet, 
ammmaa ve lâkin 

Rahle-i tedrisinde sorgu ve irşad birbiriyle  

yarışır,  

Işıklar dört bir yana saçılır, 

Malumatfüruşların aklı karışır.  

Umut azalsa da “Afyon Ovasına atlama”  

hevesinde; 

Latife hiç eksilmez; 

Esenlik ve bahar, her daim avdet eder 

Rindler meclisinde.  

 

Fazıl Sağlam - 02.06. 2014
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YILDIRIM HOCA İLE HUZÛR 

Prof. Dr. Ümit HASSAN 

Dışarıya vurulmamasına özen gösterilen şekilde, tam bir Vicdân-Şefkat-Rikkat 
sahibliği ile, aynı zamanda mezcen, Hürriyet-Müsâvât-Uhuvvet’i fikren şiârlaştırmak, 
bu mizâcı ehliyetle ve tâvizsiz yaşamayı ‘meslek’ edinmiş, bu yolda öncü ve muhârib 
olmaklığı en çok hakkeden kim diye yerleşmiştir zihninizde? 

Beyân ile, nâçizâne, Yıldırım Hoca. 

Prof. Dr. Yıldırım Uler, Hukuk-u İdâre, Hukuk-u Esâsiyye ve dahi bunların 
Hukuk-u Âmme’de bir’leşmesini göstermek üzere, Hukuk-u Siyasiyye’yi de gözeterek, 
birinden diğerine bakış ile manâ kazandırmak yoluyla bu alanların nasıl bütünleştiğini 
göstermeye ve öğretmeye adamıştır kimliğini ve dahi benliğini. 

“Bıraksalar…” (herkesin kendi ölçeğinde ve eyleyişini taşıma sorumluluğu 
içerisinde) “Afyon Ovası’na atlayacak” olma misâlindeki tutku ve azîm ile, Hukuk’un 
sebeb-i hikmet’ini anlatmak üzere, Hukuk Bilimi eğitimini, tek ders olarak, ‘Hukuk’ ya 
da “Kamu bîmârına cânân devâ-yı derd eder ihsân” deyip ‘Kamu Hukuku’ nâmıyla 
vermeyi/verdirmeyi düşündüğünden, muhtemeldir ki, tasarlamış olduğundan ve hattâ 
kuvve’den fiil’e geçirme üzerine planlarını ikmâl etmiş bulunduğundan, şüphe 
edilmemek gerektir. 

Sahne’ye müdahale edenler inkıtaya sebeb olurlar, olmuşlardır; ve fakat, Yıldırım 
Uler durabilemez. Yüksek Mahkemelerin tamamının kararlarına, her dâim, fiilen veya 
fikren müdâhildir Hoca. 

Danıştay fâili olduğundan orada daha çok kalıcı roller üstlenmiştir. Aldığı 
‘müsbet’ sonuçlarla nice hayırlar işlediği, sevâblar kazandığı bilinir. 

Bu bakımdan, daha doğrudan bir deyiş ile; Yıldırım Hoca’nın eserleri, her dâim, 
hem doğrudan istifâde etmeyi, metodolojik pek çok imkânı seferber etmeyi, aslında, 
hakikî manâda, Hukuk’un tümel’inden tikel’ine, tikel’inden tümel’ine gitmede yeniden-
düşünmeyi mümkün kılar ve teşvîk eder. İdâre Hukuku’nun ve İdârî Yargı’nın aslî 
hüviyetteki tertipleyicisi (ve kavgacılarından) olduğunu söylemek doğrudur fakat kâfî 
değildir. 

Şu kadar ki, ‘olan’ kadar ‘olmayan’ın, ‘mevcut bulunmama keyfiyeti’nin, Kamu 
Hukuku’ndaki bu nâkısa hâlinin (diğer bir deyişle, negatif hukukî muhtevâ, norm ve 
form’un) İdâre Hukuku’na yansıması; ‘konu’nun damarlardaki akışının izlenmesi, 
disiplinlerde veya belirli disiplinin unsurlarında ‘ortaklaşa mevcut bulunma hususu’nu 
ve “benzemezlik olmaması” hâlini kriter olarak ele alarak sürekli metodolojik bağlamın 
temel yaklaşımlarından biri olarak kabul etmesi, öte yandan, İdâre Hukuku’nun ve 
tabiatıyla İdârî Yargı’nın Türkiye’de kökenlerinden (meselâ, Fransız Hukuku’ndan) 
‘bağımsızlaşma’ sürecini esaslı bir görüş çerçevesinde ele alışı, Prof. Dr. Uler’in hukuk 
âleminde özel bir yeri sahib olduğunu bir kez daha gösterir. 
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Gerçekten de, haddimizi aşmadan belirtmemiz lâzım gelir; ‘Kamusallık’ ve 

‘Kamu Hizmeti’ kavramlarının ‘kavramsallığı’nın irdelenmesi, Prof. Dr. Yıldırım Uler 
öncesi ve sonrası’na ayrılır. Şüphesiz, bu değinmeler, Prof. Dr. Yıldırım Uler’in hangi 
zemînlerde yükseldiğini gösteren sadece birkaç temel husustur. Böylece bilinmesi 
gerekir. 

Öte yandan, İstanbul Üniversitesi ile başlayan ‘Hukukçuluk’, Ankara 
Üniversitesi’nde Hocalık pâyeleri ile büyüyen bilim ve eğiticilik hayatı, Hukuk Kurumu 
Genel Sekreterliği gibi bir yükümlülük tecrübesiyle ayrı bir önem kazanması sırasında, 
Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki yirmi yıla yaklaşan Hukuk Fakültesi Dekanlığı yükünün 
üstlenilmesi boyunca, Üniversite’de; derslerde, her tür toplantıda, Senato’da, ve 
üniversite dışında, dostlar meclisinde, o lâtifeyi eksik etmeyen üslûbunu, âdetâ ‘kamu 
hizmeti’ görüyor olma etvârıyla birlikte, üzeri en örtülü hâllerde bile dostlarına 
yansıtmıştır, yansıtmaya devam etmektedir. 

Lâtife denilince, bilmeyeni bizlerin cânibinde yoktur, lâkin, gençlere bir kez daha 
fısıldamak gerektir ki, bu ciddî bilim ve öğreticilik serüveni içerisinde, ‘hayat denilen 
kavga’nın mecrâ ve mâcerâsı içerisine dahi lâtifelerinden vazgeçmemek, bazân da 
bunları seyrekleştirerek büsbütün beklenilir hâle getirmek, Yıldırım’ın toplumsal 
boyuttaki ‘işi’dir. Yıldırım gibi gerçekleşir. 

Aynı şekilde, lâtifelerine eşlik eden müdhiş bir ‘hazırcevâblık’ yakınlarını dahi 
şaşırtır. Her seferinde. 

“Hazırcevâblık bir fazilet midir” sorusuna cevap aradığımızda, lâtifeler gerek 
güzellikleri ve özgün oluşları ile beliriyorsa; gerekse, icâbında, çok özgün ironilerle 
besleniyor ise, ve asıl, bunlar çoğu kez, tarihî ve beşerî bir hicve yönelik nükte’nin bu 
hazırcevâblıkla aynı sâniyede jeolojik indifâlar gibi belirmesine şâhid olmak ise, cevab 
budur: Fazilettir. 

Velâkin çeşitli heveskârlıklar başgösterdiğinde ortaya çıkan tuhaflıklar ve 
hususiyle dil yanlışlarının vahîm hatâlar şeklinde katlandığı hâllerde Yıldırım Hoca’nın 
dayanamayarak ürettiği hoşluklar ve ironi çeşitlemeleri de ayrı bir tada sahiptir. 

Önemli hukukçu ve hoca Pıtırcık Uler de, malûm, eğitimdeki ve genel olarak 
hayatın akışındaki aksamaları, ilginç tecrübeleri kendine özgü müdhiş uslûb 
bezemeleriyle sergiler dostlarına. Ne var ki, Yıldırım’ın, sözkonusu ‘hoşluk’larına, 
Pıtırcık Hoca, ciddî bir tavır takınıyor gözükerek muhalefet eder, uyarılarda bulunur. Söz 
meclisten dışarı, haklıdır Pıtırcık Hoca. Lâkin, Yıldırım Hoca da haklıdır vesselâm. 

Meselâ, âlî bir mes’ele konuşulurken Yıldırım Uler’in, sözün arasına, “Riyâset-i 
Cumhur Başkanlığı” gibi ‘terim’ler sıkıştırıvermesi karşısında Pıtırcık Uler “Çocuklar 
(öğrenciler) de bazân duyuyorlar; ya öyle sözleri hakikaten mevcut terimler 
zannederlerse…” endîşesi ile arkadaşı Süheylâ Hanım’a ziyâde şikâyette bulunmuştur. 

İstanbul, ve bilhassa sahillerdeki serüvenlerini, ama tabiî, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’ndeki yüksek öğrenim çerçevesini aşan yıllarını, az rastlanır bir aşkın 
vurgununu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki her 
tür eğitim ve eğiticilikteki değerli emeklerini, bu Cebeci’ye vakfedilen hayatta 
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vatanseverliğin değişik ve tuhaf yorumlarına sahip olan vaziyet edicilere muhatap olmak 
zarûretini, Tahsin Bekir Balta Hoca’nın ayrı tutulmak gereken varlığını, üstün kimlik ve 
öğreticilik meziyetli hukukçularla dostluğunu, Avrupa ve özellikle Londra’daki serâzâd 
yıllarını (trafik ehliyeti sorununu açmaksızın; bu ‘dönem’in kazandırdıklarını), 
demokratik platformdaki bir görevi iletmek üzere uğradığı Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde, boomerang’ın isâbet etmesiyle, kendisinin sarfınazar edemediği bir 
görevi kabul edişini, böylelikle, yirmi yıla uzanan bir gidiş içerisinde bu üniversitenin 
Hukuk Fakültesi Dekanı olarak Eyyûb Peygamber’in tavrını benimsemesi, ve tabiî, 
Beğendi Lokantası’nın gerçekten Ârif(î) olan Sevgili İpekoğlu âilesinin dostluk ve lezzet 
katkılarını; ve muhakkak ki en güzeli, (Aslı Hanım emâneti) ‘oğul-torun’lu Renan’lı 
Sinan’lı yılları bilenler anlatsın.
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ACADEMİA GALERİSİNDE BİR GRANİT HEYKEL: 
YILDIRIM ULER 

Ahmet KUMRULU 

Yıldrım Uler’i anlatmaya çalışacağım bu yazının başlığı “NESLİ 
TÜKENMİŞLER MÜZESİNİN ÂKİL KİŞİSİ” şeklinde de düşünülebilir. Ama ben 
yarım asırlık dostum sevgili Uler’in sadece iki boyutlu bir portresini çizmekten ziyade 
onu üç boyutuyla, hiç örselenmemiş, zedelenmemiş bir heykel olarak anlatmak 
istiyorum. Meğer ki kalem yeterli olabilsin... Oysa biz hukuktan öylesine iyi biliyoruz, 
SUİ GENERİS in tanımının ne denli güç; anlatımının nasıl zorlu olduğunu... 

Yıldırım’ı düşündüğümde gözümün önüne gelen siluet şöyle: Üzerinde beyaz 
togası, ayağında sandaletleri, başında defne yapraklarından bir taç ile altında oturduğu 
çınar ağacına yaslanmış; etrafına topladığı öğrencilerini gözleriyle okşayan; sevecen 
bakışlarıyla ve umutla onlara kulak veren; çok dinleyen; az konuşan bir BİLGE 
ADAM... Gençliğe yaklaşımında umduğunu bulunca mutlu olan; bazen de hayal 
kırıklığına uğrayan bir pater familias.... Herşeyi ama herşeyi okuyan; okuduklarını 
çevresiyle paylaşan bir ışık kaynağı... 

Yukarıda en genel hatlarıyla betimlemeye çalıştığımız figürü toplumsal 
perspektiften incelediğimizde temel kimliği ile karşımızda bir ‘bilim insanı’ 
bulunmaktadır. Prof. Dr. Yıldırım Uler her zaman ‘araştırmacı’ özelliği ile temayüz 
etmiştir. Akademik çalışmalarında gerçeğin ve doğrunun izini sürmek temel rotası 
olmuştur. Bu rotada yol göstereni, klavuz yıldızı ise VATANSEVERLİK tir.  

Uler’in bilimsel çalışmalarının idare hukuku ve kamu hukuku doktrinine ve 
uygulamasına katkılarının izdüşümü varlığını sürdürmektedir. İptal davalarının hukukî 
sonuçlarını analiz ettiği doktora tezi, bir başyapıttır. İsveç modelinden esinlenerek Türk 
bilim dünyasına OMBUDSMAN kurumunu tanıtması, düşün hayatımızda çığır açmıştır. 
İdarî yargı ilke ve kurallarını, bu dalın temel amacına oturtarak geliştirdiği analizler ve 
yorumlar âdetâ bir ‘idarî yargı felsefesi’ yaratmıştır. Örnek mi? Kısa özdeyişiyle dile 
getirdiği bir maxim: “ İdarî yargıda süre hükümleri, yönetilenlerin lehine 
yorumlanmalıdır 

Çözüme ulaştığı noktalarda zihni net ve berraktır; ve de bulgularını en genel, ama 
çarpıcı şekilde dile getirir. Örnek: Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının geriye 
yürümezliğine ilişkin Anayasa hükmünü analiz ettiği bir makalesinin özünü şöyle 
formüle etmektedir: “Anayasa’nın bu hükmü, Anayasa’ya aykırıdır”! 1961 Anayasasına 
12 Mart müdahaleci döneminde eklenen, “İdarî işlem niteliğinde yargı kararı” 
verilmesini yasaklayan ve İYUK 2 md.si ile 1982 Anayasasının 125 md.sinde aynen 
muhafaza edilen hükmün ‘mânâ ve ehemmiyetini’ kendisine sorduğumda Yıldırım’ın 
cevabı “Hiçbirşey ifade etmez” olmuştur. Cevap kısadır; beni tatmin etmiştir.  
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Yıldırım Hoca’nın aktardığım bu analizleri, alanlarımızın yakınlığından dolayı, 

benim Vergi Yargısı doktora derslerimde ele aldığım tartışma konularının başında 
gelirdi. 

Sözün bu noktasında, Yıldırım Uler için bir eleştirimi yazmadan geçemeyeceğim: 
Yıllar boyunca bir idarî yargı traité si yazması konusunda kendisine ısrarcı olmuşumdur; 
yazmaması üzücüdür. Bu sonuçta yöneticiliğin getirdiği ağır yükün de etkili olduğunu 
düşünmekteyim. 

Buraya kadar kamusal kimliği ve akademik profili ile, ne varki en genel hatlarıyla, 
betimlemeğe çalıştığımız Yıldırım Uler anlatımına, gelin, şimdi de üçüncü boyutu 
katalım... Aşağıdaki alt bölüme “ ‘İNSAN’ YILDIRIM ULER’DEN 
ENSTANTANELER” başlığını koyabiliriz. Ya da...  

KESKİ VURUŞLARIYLA ‘İNSAN’ YILDIRIM ULER 

BİREYSEL TUTKUSU  : Tabiî ki sevgili eşi Pıtırcık Uler ( ruh ikizi ve 
SİNE QUA NON’u)     

TOPLUMSAL TUTKUSU  : Vatanseverlik 

İDEOLOJİSİ    : Merhum babasından geçen genetik  

nedenlerle antiemperyalizm 

HASIMLARI : İstanbul’daki ‘ MÜTEVELLİ HEYETİ’; yani,    
kızlarını taşraya, Ankara’ya götürdüğü için 
Pıtırcık Hoca’nın teyzeleri. 

MEMLEKETİ    : İstanbul değil, KADIKÖY 

DUYGUSAL KİMLİĞİ VE  
KARAKTERİ : Kadife eldiven içinde demirden el ( The iron 

hand in the velvet glove). 

AİLE HAYATI   : Mutlu ve mazbut yaşanan yarım asırlık süreç. 

ALT SOYU : Sevgi ve şefkat dolu bakışlarla okşadığı kızı ve 
arkadaşı Aslı; şimdi de torunları Renan ve 
Sinan 

İDARE HUKUKÇUSU  
SIFATIYLA PERFORMANSI : Ankara Üniversitesi’nin tüm mensuplarına 

fahri hukuk müşavirliği 

VATANDAŞ OLARAK İDARE  
HUKUKU PERFORMANSI : Ankara’da Kızılay binası inşasına karşı açtığı 

dava (Uler versus Türkiye Cumhuriyeti) 
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YAŞAYAN DOSTLARIYLA 
İLİŞKİLERİ  : Belli etmeden sıkıntılarını paylaşmak 

VEFAT EDEN DOSTLARI İÇİN 
DUYGULARI : “Neden erkenden bırakıp gittikleri” 

düşüncesiyle kırgınlık. 

KAFA YAPISI  : Pozitif ( Tıp alanına duyduğu tepki 
hariç) 

MOTTOSU  : 1.“Ben bu topraklarda uzun süre 
kaldığımdan...” 

2. “Ben askerdeyken...”

SAYGIN KİŞİLERİ : 1. Atatürk değil, Mustafa Kemal 

2. Merhum Sayın Rauf Denktaş

3. Merhum Prof. Dr. Tahsin Bekir
Balta 

4. Prof. Dr. Sayın Mümtaz Soysal

EN YAKIN DOSTU : Üstad Avukat Aydil Kurtkaya 

ŞANSI : ‘R’ harfine bigâneliğinden dolayı 
Fransızcaya yatkınlığı 

ŞANSSIZLIĞI  : Aynı nedenden dolayı isminde 2 adet 
‘R’ bulunması 

SAPLANTISI  : Çay ve kahve fincanına hareket 
ekonomisi gayesiyle önceden şeker 
konulması konusunda özen beklentisi 

İSYANI  : Soyadının “Uluer” şeklinde telâffuz 
edilmesi 

DEVLET SİSTEMİ TERCİHİ : Cumhuriyet 

DEVLET SİSTEMLERİNDE  
İKİNCİ TERCİHİ  : Meşruti monraşi (Büyük Britanya 

İmparatorluğunun çöküş döneminde, 
1973 yılında, Pıtırcık Hoca’nın 
diplomat sıfatıyla görev yaptığı 
Londra’da Kraliçe II. Elisabeth’in 
doğum günü resepsiyonuna 
katılmasından istidlâl edilen özellik). 
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MEDAR-I İFTİHARI  : Lefkoşa’da her 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı'nda Türkiye Büyükelçiliği’nin 
resepsiyonuna katılırken taktığı, 
merhum babasından intikal eden 
İstiklal Madalyası. 

MADDİYATA DÜŞKÜNLÜĞÜ  :Sıkıntılı bir döneminde, bir pantolon 
cebinde bulduğu unutulmuş cüzî 
meblağın yarattığı kısmî, geçici 
ferahlık. 

HAVARİLERİ  : Her sınıfta 20 – 25 kişiden oluşan kız 
ve erkek öğrenci grupları.  

MACERACIKLARI  : 1) Londra’da acemi sürücü (L) plakalı 
otomobiliyle tüm şehri ehliyetsiz tek 
başına gezmesi. 

2) Hurdadan önceki son aşamayı
yaşayan eski otomobiliyle, tank 
kalıntısını görmek üzere Beşparmak 
Dağlarına tırmanışı. 

TRAFİKTE YARATTIĞI TERÖR  : Sağdan direksiyonlu arabasını 
kullanan bir İngiliz arkadaşıyla 
Ankara’dan İzmir’e gittikleri sırada 
şoför mahallinde, solda otururken 
gazete okuduğunu gören, karşıdan 
gelen kamyonun şoföründe yarattığı 
panik. 

YÖNETİCİLİĞİ  : ‘Kendi âleminde, tefekkürde’ izlenimi 
verirken, yönetici olarak herşeyin 
farkında olup, aynı sıfatla atması 
gereken bir adım için koşulların 
oluşmasını sabırla beklemesi. Her daim 
herkese kapısı açık. Bu konuyu 
“klostorofobim yok ama öyle” diyerek 
açıklar. Öğrencilere özeni, sevgisi, 
saygısı, tahammülü, nezaketi, 
hoşgörüsü, ketumiyeti, ironisi, 
espritüelliği, her daim mütebessimliği. 

KURUMSAL BAĞLILIĞI  : Kurucu Rektör Sayın Dr. Suat İ. 
Günsel ve şimdiki Rektör Sayın Prof. 
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Dr. Ümit Hassan’ın sağladıkları 
bilimsel ve sıcak akademik ortamda 
tüm kitaplarını, Hukuk Fakültesi için 
bir özel kitaplığın nüvesini oluşturmak 
üzere, Yakın Doğu Üniversitesi’ne 
bağışlaması.  

HÜMANİZMASI  : Hastalanan, kaza geçiren öğrencisinin 
yanı başında hastanede, evlenen 
öğrencisinin düğününde; tanıklık için 
öğrencisinin bir başka şehirdeki nikâh 
töreninde varlık göstermesi. 

HÜMANİZMASININ  
GEREKSİZ UZANTISI  : Bu satırların yazarı ile ters düşecek 

şekilde hayvanlara düşkünlüğü; üzerine 
saldıran ve elini parçalayan köpeği bile 
sevgi ile anmayı başarabilmesi. 

BAŞARISIZLIĞI  : Bu satırların yazarını köpek 
fobisinden kurtaramaması. 

CUMHURİYET TARİHİMİZDEKİ 
ÖZEL YERİ  : Bizim gençliğimizde henüz açılmamış 

olmakla birlikte Türkiye’nin ilk 
Anadolu Lisesi diplomasına sahip 
olması. (Yazar bu orijinaliteyi 
açıklamaya kendini mezun 
addetmemektedir.) 

MÜKRİMLİĞİ  : 12 Eylül sonrası hakkında tesis edilen 
işlemle ilişkisinin kesilmesi üzerine 
açtığı davayı kazanamayacağı yolunda 
bu satırların yazarının yürüttüğü 
tahmine rağmen, haklı çıkması üzerine 
aldığı birikmiş maaşları ile yazara 
dondurma ve bira ikram etme 
âlicenaplığını göstermesi. 

ÖFKESİ  : Gittikçe bir virüs salgını gibi yayılan 
sigara yasağı. 
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SÜRÜCÜ OLARAK İLKESİ : Burhan Nalbantoğlu hastanesinde tedavi 
olduktan sonra yolda taksi bulurum diyerek 
yola koyulması, yolda hiç bir taksiye 
rastlamadığı gibi kimsenin durmaması üzerine 
YDÜ ye kadar yaya gelmesi üzerine o günden 
sonra hiç bir otostopçuyu almadan geçmemesi.  

YAĞMUR İLE İLŞKİSİ : Askerde yağan yağmurun parkasını ıslatması 
sonucu ağır ve ıslak parkayle uzunca bir yolu 
yaya kat etmesi, bunun neticesi olarak 
yağmurda yürümeyi sevmemesi. 

SPORA İLGİSİ : Futbola profesyonelliğin bulaşması sonucu 
doğal Fenerbahçeliliğini (Kadıköylü olması 
dolayısıyla) terketmesi. 

HAYVAN HAKLARINA SAYGISI : Yeni aldıkları dairenin balkon tadilatında 
balkon giderine yuva yapmış bir güvercini 
rahatsız etmeme garantisi almaksızın tadilatı 
başlatmaması, bunu temin etmek için oldukça 
çaba sarfetmesi. Eski hukuk fakültesi binamızın 
pencere kenarına yuva yapan kumruları özenle 
izlemesi. Dekanlığa giren bir köpeğin dekan 
masasının altında uyuduğunu görünce “çocuğu 
rahatsız etmeyelim diyerek” yan odaya geçmesi 
ve uyanana kadar odada sessizliği sağlaması. 

PELESENK’İ : Peki… 

MÜTEFERRİK ÖZELLİKLERİ : Yalnız idare hukukçusu değil, sağlam bir özel 
hukuk birikimi, tarihe merakı, ekonomiye ilgisi, 
klasik müzik sevgisi, evinde muhafaza ettiği 
tablolar, türkçeye düşkünlüğü. 

SONSÖZÜN ÖZÜ 

Yıldırım Uler bir bilim insanıdır; bir ‘prensiplerin adamı’dır. Ama aynı 
zamanda, yazarın snobluğa düşme pahasına İngilizce söylemek istediği şekliyle, 

“He’s a jolly good fellow” 



Yıldırım ULER’e ARMAĞAN XXXI 

YILLARIN DOSTU 
“HOCAM, HOCAM YILDIRIM” 

Prof. Dr. Rona AYBAY 

Önce şu, başlıktaki “Hocam, Hocam” ne demek oluyor onu açıklayayım: Yılların 
dostu, kızımın Ankara Hukuk Fakültesi’nden “Hoca”sı Yıldırım’la karşılaştığımızda, ya 
da telefonda konuştuğumuzda, nasıl başladı bilmem, adet olmuştur; birbirimize böyle 
hitap ederiz, yıllardır.  

Yıldırımla tanışıklığımız 1967 yılında başladı; demek 47 yıl (yani nerdeyse yarım 
yüzyıl) olmuş.  

Ben, o sıralar yedek subaylığımın okul dönemi ve kıta hizmetinden sonra Milli 
Savunma Bakanlığı’nda teğmendim. Her fırsatta, Ankara Hukuk Fakültesine uğrayıp, 
eskiden tanıdığım asistanlarla görüşüyor; adlarını duyup, yazdıklarını okuduğum 
Hocalarla tanışmaya çalışıyordum.  

Tarihini tam olarak anımsamama olanak yoksa da, sahne olduğu gibi gözümün 
önünde: Ankara Hukuk Fakültesi’nin Hocalar katının merdivenlerinin üst başında, ben 
aşağıya inmek üzereyken; yanıma uzunca boylu, “tığ gibi” bir genç yaklaşıp, selam verdi 
ve “Ben sizi İstanbul Hukuk’tan tanıyorum; ben öğrenciyken siz asistandınız” dedi. 

Prof. Tahsin Bekir Balta’nın İdare Hukuku Kürsünde asistanmış; böylece 
tanışmış olduk Yıldırım Uler’le. Sonra, beni odasına davet etti; sohbete başladık … ve 
sanırım tam deyimiyle ilk görüşte birbirimize “kanımız kaynadı”. 

Sonraları, daha sık görüşmeye başladık. Ama Ailece tanışmamız, bizim de Ailece 
“Ankaralı” olmamızdan sonra oldu. 

Ben askerliğimi tamamlayıp, terhis olunca İstanbul Hukuk Fakültesi’ndeki eski 
Kürsüm, 4 asistan kadrosunun üçü boşken “ihtiyaç olmadığı” gerekçesiyle beni göreve 
başlatmadı. Kürsümüzün Başkanı Ord. Prof. Unvanlı kişi, Fakültede “sağcı”ların önde 
gideni olduğundan ben de Ütopik Sosyalist Robert Owen konusunda tez yazıp, onun 
bütün engellemelerine karşın, bin bir güçlükle tezini kabul ettirmiş olduğumdan; bu 
davranışı şaşırtıcı gelmemişti. Danıştay’da iptal davası açıp, kazandım; ama o arada Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya 
başlamıştım. İstanbul’a dönmeyi düşünmedim; eşim de işini, askerlik için geldiğim 
Ankara’ya nakletmişti. Böylece, Ailece Ankara’lı olduk. 

“Uler”lerle Ailece tanışmamız nasıl başladı tam anımsamıyorum; ama sanırım, 
Ankara’lı hukukçu dostlarla, birlikte sinemaya, tiyatroya gitmek, yemek yemek gibi 
vesilelerle, eşlerimiz Sevinç ve Pıtırcık‘la birlikte daha bir kaynaştık. Ev ziyaretlerine 
başladık.  
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O zamanların, yani 1960’ların sonu, 1970’lerin başları dönemin Ankara’sı, 

şimdikinden çok farklıydı. Bizim çevremizde kimsenin otomobili yoktu. Cep 
telefonunun adı bile duyulmuş değildi. Evinde kablolu telefon olan az sayıda kişi çok 
talihli sayılıyordu. Yıldırımlar da biz de o talihlilerden değildik. Dolayısıyla, önceden 
haberleşmeden, gecenin bir vakti, “çat kapı” dostları ziyaret etmek yadırganmazdı.  

Akşam yemeğinden sonra,“Hadi, Yıldırım’lara uğrayıp, biraz sohbet edelim; 
kahveyi de orada içeriz” diye onlara gitmemiz doğaldı. Onlar da, bize aynı şekilde 
uğrardı. Bu arada, çocuklarımız da arkadaş olmuşlardı.  

Aile ziyaretlerinde, hukuk ve siyaset konularından konuşulur; bol bol sigara içilir 
ve şakalarla fıkralarla vaktin nasıl geçtiği anlaşılmazdı. Örneğin, TRT’de haber okuyan 
spikerin, 12 Mart döneminin “sayın muhbir vatandaş” deyimin etkisiyle olacak, denize 
indirilen muhrip için “muhbir denize indirildi” demesi türünden sözlere günlerce 
güldüğümüz olurdu. 

Sonraları, yazları birlikte tatile, gezilere gitmekle, Aile büyüklerimizi 
tanıştırmakla, dostluk ilişkilerimiz daha da güçlendi. Benim “Hocanım” diye hitap 
ettiğim Pıtırcık’la da ODTÜ İdari İlimler Fakültesinde birlikte hocalık yapmamız,  
ilişkileri de daha da geliştirip, güçlendirdi.  

Yıldırım’la aramızda, o zamanlardan kalma bir şakamız hala geçerlidir: 
Yıldırım’a “seni sevmem için bir çok neden var; bunlardan biri de, aynı fıkrayı, sana 
defalarca anlatabilmemdir!” derim. 

Açıklayayım: Ben, oldum olası fıkra anlatmayı seven biriyimdir. Ama fıkra 
anlatmayı sevenler için çok tatsız bir olasılık vardır: aynı kişiye, daha önce anlatmış 
olduğunuz bir fıkrayı yeniden anlatmanız! Karşınızdaki, nezaketen belli etmese de, fıkra 
anlatan bunu hisseder ve canı sıkılır, işin tadı kaçar. Ben Yıldırım’a aynı fıkrayı defalarca 
anlatmışımdır ve o her seferinde ilk defa duymuş gibi kahkahayla gülmüştür. 

Kendisi, bunun bellek zayıflığından olduğunu söyler ama bence nezaketindendir.  

Bir hukukçu olarak, Yıldırım, çok okuyan; sorunlara alışılmışın dışında, değişik 
açılardan bakıp, özgün görüşler geliştiren biri olmuştur. 

Anayasadaki “Anayasa Mahkemesi’nce verilen iptal kararlarının geriye 
yürümeyecği” ilkesine karşın, bu kararların geri yürümezse anlamsız olacağını, çok usta 
bir muhakemeyle ortaya koyması, bunun bir örneğidir. Onunla, hukuk konularını 
tartışmak, özellikle bu nedenle ufuk açıcıdır. 

İşte böyle, Uler’lerle 1960’ların sonunda başlayan dostluğumuz günümüzde de 
ailece sürüyor. O günlerde çocuklarımız daha ilkokul çağına bile gelmemişti. Şimdi, 
torunlarımızdan üniversite öğrencisi olan bile var. Kilolarımız arttı, saçlarımız 
beyazlaştı; araya giren birkaç “yarım” bir de tam “askeri darbe” dahil, türlü çalkantılarla 
geçen yıllar boyunca, zaman zaman başka kentlerde, başka ülkelerde olsak bile, bu 
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dostluk ilişkisi hiç kopmadı. Bir araya geldiğimizde, andığımız nice acı-tatlı anımız var. 
“Ne mutlu ki böyle can dostlarımız var hep böyle sürsün” diyoruz. 
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YILDIRIM ULER’İN İDARE 
HUKUKU YAKLAŞIMI 

Tekin AKILLIOĞLU 

Bizde “öğreti tarihi” ya da “öğretinin gerçek kişi oyuncularının ne düşündükleri, 
ne yapmak istedikleri, ne kadarını yaptıkları” inceleme konusu olmamıştır. Bir gün 
muhakkak olacaktır. Böylece sözler sahipleri bilinerek anlaşılacaktır. Bugün idare 
hukukunda yüzen pek çok söz/deyim/kalıp/kural sanılan inançlar/ideolojik temelli 
tabular vaktiyle birinin ağzından çıkmış sözlerden ibarettir. Bunu bilmek o şeyleri 
“kutsal örtüsünden” çıkarıp çıplak halleriyle görmemizi sağlar. Bu da az şey değildir. 
Armağanları bu sebeple önemsiyorum, öğreti tarihi verileri içermeleri nedeniyle. 
Özellikle armağanların baş tarafında ilgili kişiyi özellikleri ile anlatan tanıklıklar bu 
niteliktedir. Yazılar da dolaylı tanıklık ya da o günün düşünce seviyesinin 
göstergeleridir.  

Yıldırım Uler, kendi yaklaşımını 1970’de yayımlanan doktora tezinin sunuşunda 
açıklamıştır: “İdare hukukumuzun artık bağımsız olarak geliştiği ve Fransız idare 
hukuku ile idare hukukumuzu eş anlamda kullanmanın yanıltıcı olacağı inancı ile 
Danıştayımızın kararlarından yararlanılmaya çalışılmış, konu ile ilgili sorunlara 
yaklaşımda, Danıştayımızın uyguladığı çözümlerin saptanmasında ve önerilen 
çözümlerde genellikle Fransız yazarları ve uygulaması bir yana bırakılmıştır. Fransız 
idare hukukundan aktardığımız ve ortaklaşa kullandığımız bazı temel kavramlara bile 
nasıl kuşku ile bakıldığı, bizdeki uygulanış biçimlerinin araştırılmasına çalışıldığı 
dikkati çekecektir. Bu konuda peşin hükümle aşırılığa kaçıldığı tartışılabilir.”(Dr. 
Yıldırım Uler, İdarî Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları, AÜHF yay. no 281, 1970). 

Bence sadece bu satırlar Yıldırım Uler’i bir öncü saymak için yeterli. Gerçekten 
bu tarihten sonra yazdıklarında da hep bu yaklaşımı izlemiş ve hemen her yazdığını 
Türkiye uygulamasını temel alarak açıklamıştır. Anayasa Mahkemesi kararlarının geri 
yürür sayılabileceği, dava açma süresinin duruma göre değişmesi gerektiği, hatta hiç 
işlememesi gerektiği, aklıma gelen bir kaç “”drastique/drastic” “ulerien/ulerian” örnek. 
Özelleştirmeden kuşku duymuştur, köprülere karşıdır. Bu yaklaşımın özünde korumasız 
insanı güçlü idareye karşı koruma isteği ya da toplumsal adalet özlemi saklıdır. Bireyi 
olduğu gibi görmeye çalışan gerçekçi bir yaklaşımdır bu. İdare de gerçek kişilerden 
oluşmuyor mu? Uler bu yaklaşımı ile “objectiviste” Léon Duguit, onu izleyen Georges 
Scelle’e benzetilebilir, ya da diğer sosyoloji-hukuk yaklaşımı izleyenlere, neden 
olmasın? Ama herhalde kendisi saydıklarıma gönderme yapmadığı gibi herhangi bir 
kimseye de benzetilmesi mümkün olmayan nevi şahsına münhasır bir kişidir, o.  

Yıldırım Uler’in hukuk yaklaşımı daha yakından incelenecektir bir gün. 
Şimdiden şunu söylemek mümkün, fikirlerini neye dayandırdı ise kaynağını 
açıklamıştır. Kaynak göremediyseniz onun kendi fikridir. Kuşkusuz evren düzeninde 
(moregeometrico) herşeyin birbirinden beslenen bir bütün oluşturduğu düşünülürse 
özgün olmanın mümkün olmadığı açıktır. Buradaki özgünlükten kasıt, 
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etkileşme/etkilenmeyi dışlama anlamında değil, yabancı modelleri eritme yoluyla 
(assimiliation) kendileştirmeyi reddetme anlamındadır. Uler, yabancı örnekleri olduğu 
gibi aktarmayı, moda deyimle “yabancı vesayetinde” hukuk yapmayı, reddeden bir 
anlayış sahibi olduğu için çok ilerici sayılabilir. Dolayısıyla Uler “turnitin” icat 
olunmadan çok önce yazdıklarının özgün olduğunu kanıtlamış ender insanlardan biridir, 
kanımca. 
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PROF. DR. YILDIRIM ULER İÇİN 

Atilâ TÜRK 

Prof. Dr. Yıldırım Uler’e Festschrift: Armağan için hazırlıklara başlanmış 
olduğunu öğrendiğimde oturub Anılarımı ve bir de Makale yazmıştım: “Armağan’ların 
Tarihi’ne Girişim”. Bir Bilgin’e Armağan hazırlamak, netameli, uza[t]malı işlerdendir. 
Gözümden rahatsızlığım yüzünden, bilgisayar ekranlarıyla değil, çıktılarla çalıştığım 
halde, yazdıklarımın bir çıktısını almamıştım. Afv edilmez bir yanılgıya düştüğümü geç 
de olsa öğrenecektim. Armağan’lar adı üzerinde (Festschrift), Alman Asıllı değiller 
miydi? Kefere sünûf-ı devlet’i, varsıl-soylu’ları ve üniversite katlarında, yakın-yoldaş 
arkadaş ve kalfa-talebelerin önayak olmalarıyla gerçekleştirilen “Armağan”lar, 
Kefere’den ödünç aldığımız yazılı-kitâbî kültür gelenek-göreneklerindendir. İç Asya 
Türklükler’i ve Müslüman Türklükler arasında, Şifâhîlik öne çıktığı için, Hrıstiyan 
Avrupa Yazılı Kültür ürünlerinden Festschrift= Festgabe = Gedenk -schrirt, liber ami 
corum, Essays in Honor of …; tribut, memorial (publication), retrospective’lere 
rastlanmaz. Köklü Yazılı Kültür gelenekleri kurmuş olan Arab-İslâm Uygarlığı’nda da 
Armağan türüne rastlanmıyordu. İslâm’ın ilk yüzyıllarında ehl-i ilm, yazılı metne itibar 
etmez, hafızalarına güvenirlerdi. İlim ehlinin Yazılı kültür ve yazılı metne gösterdikleri 
güvensizliklerinin nedenlerinden biri: yazılı metinlerin, kendilerinden sonra gelen 
güvenilir olmayabileceklerin elinde kalabileceği, kuluçkaya yatırabilecekleri, 
kendilerine mal edebilecekleri ve/veya kendilerine karşı kullanılabileceği gibi 
kuşkulardır. Diğeri: allâme, âlimlerin bu yazılı birikimleri fânilerin, zay edebilecek 
olanların eline mahkûm olmak; metni bir kişiye: bir kaynağa mecbur bırakılmasından 
duyulan huzursuzluk olsadır. Elbette İslâm âlimlerinin tümü bu endişelere katılmadı, 
onlara hakk vermediler. Güçlü hafızalı âlimler bile, bilgilerini yazıya aktarmaktan geri 
durmamışlardır. Yine de, yazıya geçirilmiş kültür, şifâhîliği ikincilleştiremedi. 
Elektronik sanal âlem, basılı kitâbı nasıl silib yok edememişse; EZBER geleneği de 
hemen ikincilleşivermemişti. Dersi ve/veya kitabı ezberleyiveren talebeler, gittikleri her 
yerde CANLI KİTÂB olarak iş görüyordu: memleketinde ve/veya başka medrese, başka 
müderris çevresine, talebelerine, ezberini tekrarlayarak yazılı kitâbın ilgilere 
ulaştırılmasını sağladılar. Millet olarak henüz şifâhîklerden çıkamadık. Okumayı, kitâbı 
sevemedik. Olsun. N’apalım. Hiç değilse, Cumhuriyet’te bilgin, sanatçı, aydınlarımıza, 
onlar sağken sahib çıkma, alkışlama görevimizi yerine getirmek bilinci, artık gelenek 
kurmak üzere. İzleyebildiğim kadarıyla son on yılda yüz’ü aşkın Armağan hazırlanmış. 
Ne güzel.  

Armağan’ların başlatıcıları Alman’lardı. Güzel bir tesâdüf: Gutenberg’in 
tipografik enformasyon ve komünikasyon teknolojisi’ni tekellerine alışlarının 
ikiyüzüncü yıldönümü için (1640) hazırladıkları İLK “festschrift“, Sayın Prof. Dr. 
Yakındoğu Üniversitesi Dekanı Yıldırım Uler için yazmış olduklarımı değiştirmeye yeni 
bir Gerekçe hazırlamış oluyordu: Coğrafya Üreti-ci Gücü’nün İşleyişlerine Katkı 
Yazı Sistemleri pek uygun düşecekti. Armağana. Yazı Sis - temleri‘nin doğuş ve yayılış 
yasallıklarını; harekeli-dayanıklı-harflerle Eşzamanlı ve Çok - mekânlı olarak metin 
çoğaltma tekniği (=tipolojik enformasyon ve komünikasyon tekniği Matbaa’nın) kimin 
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malı olduğunu sorgular, araştırır, irdelerken, Üretici Güçler karşılaştır-ması yapmayı 
denemek istedim. Bunu gerçekleştirirken, Bilimsel Araştırma’da Usûl: Metodoloji 
Sorunları’na değinecek, böylece, hem İletişim, Hukuk Fakülteleri gibi “beşerî ilimler” 
öğrencileri, hem de “fizikî/doğa[l]” ve “uygulamalı mühendislik-tıbbî bilimler” 
öğrencileri ve öğretenleri için yararlı olacağını düşündüğüm bir “Katkı”ya Girişmiş, 
Denemiş olacağım.  

Hocam Yıldırım Uler’i: müstesna bir İstanbul Beyefendisi, engin hoşgörülü bir 
dinleme sanatçısı, öğrenci, asistanları ve yakın çalışanlarına gerçek bir baba; hakîki bir 
demokrat, biricik güzel kızına içten ve tutkun bir baba, her iki torunlarına hoşgürülü-
sabırlı bir dede ve benzer-siz yakışıklı-sevdâlı bir eş, idâre hukuku‘nda üstün bir bilgin 
olarak ve konukseverliğinizi her dâim hatırlayacağız. Hocam, iyi ki varsınız. Armağan’lı 
doğum gününüz kutlu, her şey gönlü-nüzce olsun.  
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YERİNDEN YÖNETİM VE KATILIMCILIK İLKESİNİN 
DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE 

Müslüm AKINCI* 

ÖZET: Anayasaya gereğince kuruluş ve görevleriyle bir bütün olan idare, işlev ve yapılanma 
bakımından “merkezden yönetim” ve “yerinden yönetim” esaslarına dayanmak zorunda olmasına 
karşın bu yapının öngördüğü kalıplara sığmayan yeni türden idari yapılar kurulmuştur. Türkiye 
idari teşkilatında statiğin mutasyonu denebilecek bir doku değişimi gözlenmektedir. İdare hukuku 
doktrininde klasik yaklaşımla öne sürülen merkezden yönetim ve yerinden yönetimin yarar ve 
sakıncalarının her zaman için aynı nitelemeyi gerektirecek belirlilikte olmadığı söylenebilir. 
Merkezden yönetim 2005’li yıllardan sonra taşra düzeyinde kurul/komsiyon benzeri idari karar 
organları eliyle –en azından görünürde de olsa- katılımcı yönetim anlayışını ön plana aldığı 
gözlenmektedir. Mahalli idarelerin en önemli anayasal güvencesi olan özerkliğin, son beş yılllık 
zamandizinsel düzlemde yoğunlaşmış vesayet ilişkisiyle en aza indirildiği söylenebilir. Algı, 
pratik ve dışa yansıyan görünüm itibarı ile son zamanlarda yerinden yönetim ilkesinin 
merkezileştirildiği;  çıkarılan yasal düzenlemelerin yürütmenin her konuda tek merkezden idare 
etme iradesinin bir tezahürünü yansıttığı söylenebilir. 

ANAHTAR SÖZCÜKLER:  yerel yönetim, merkezi idare, merkeziyet, ademi merkeziyet, yerel 
özerklik, idare hukuku 

ABSTRACT: The Administration - which, as required by the Constitution, forms a unity in terms 
of its organisation and missons- includes two main forms: "central administration" and "local 
administration ". While its structure and functions must be based on such modalities of 
governance, new type of administrative structures which do not fit this classification have 
appeared in the Turkish Administrative (Law) system. It has been observed that the Turkish 
Administrative (Law) system has undergone profound changes. What has been claimed -through 
a classic appraoch- in the Administrative Law literature on advantage and disadvantages of 
the "central governance" and "local governance" models may not always be clarifying or helpful. 
Since 2005, the central government, via administrative bodies such as committes/commissions 
which it set up at local level, has promoted -at least ostensibly- the participatory governance 
model. When wiewed from the past five-year time-line, it is noticeable that the increasing control 
of the central government on local administrations has diminished the "autonomy" the 
most important consitutional safeguard granted to the latter- to the least extent. The recent 
practices and perceptions show that the principle of the local government has been centralised, 
and that the Executive, by enacting legislations, has sought to run the adminstration wholly from 
the centre.    

KEYWORDS: local government, central administration, consantration and deconsantration, 
local authonomy, administrative law 

* Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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1. İdari Teşkilat:  Anayasal Norm Mutasyonu mu,  Paradigma Değişimi mi?  

 Anayasa’nın 123.  maddesine göre kuruluş ve görevleriyle bir bütün olan idare 
işlev ve yapılanma bakımından “merkezden yönetim” ve “yerinden yönetim” esaslarına 
dayanmak zorundadır. İdare kuruluşunun örgütlenmesi herşeyden önce siyaset 
konusudur.1 Toplumsal yapının tarihten gelen özellikleri, gelenekleri ve kültür 
birikiminin bir toplam sonucu olarak (ana)yasa koyucunun iradesiyle şekillenen idari 
örgütlenme, siyasi yapı ve ülkenin anayasal rejimiyle de yakından ilişkilidir. (Siyasi 
federalizm bir yana) federatif yapılar salt yerel yönetimlerden ibaret olmadığı gibi, üniter 
yapılı devletler de salt merkezi idareden ya da tek yapılı bir idari sistemden ibaret 
değildir. Ülkemiz bakımından mevcut anayasanın tercihi olan üniter devletin yönetim 
kurgusu da karma bir yapı bütünlüğü öngörmektedir. Bu yapının hukuk tekniği 
bakımından ne anlama geldiği, genel sistem içerisinde hangi özelliklerinin öne çıktığı, 
olumlu ve olumsuz yanları ile hangisine ağırlık verileceğine bakmak gerekir.  

1.1. Anayasal Kurgu:  Yarar/Sakınca Denklemiyle İdarenin 
“Merkezden/Yerinden” Olma Esasları  

 Merkezden yönetim denince (1)idari yapının tek bir devlet tüzelkişiliği 
çatısında tecessüm etmesi, (2) genel kamu hizmetinin belli bakanlıklar eliyle 
yürütülmesi, (3) hizmetlerin gelir ve giderinin merkezi bütçede toplanması, (4) genel 
kamu hizmetlerin merkezde –başkentte- planlanıp eşgüdümlenmesi, (5) ülke geneline 
yayılan bir idari uzantı olarak taşra teşkilatının bulunması, (6) yukarıdan aşağıya –
taşraya- inen piramidel bir sıradüzenle hizmetlerin yürütümünün gerçekleştirilmesi 
anlaşılmaktadır.2 Merkezden yönetim esaslarının geleneksel İdare Hukuku anlayışıyla 
sağladığı yararların (1) güçlü bir devlet yönetimi sağladığı, (2) bölgeler arası eşitliği 
sağlayıcı etkiye sahip olduğu, (3) kamu hizmetlerinin daha rasyonel gördürülebileceği, 
(4) mali denetimin daha kolay yapılabileceği3 yönündeki düşüncelerin egemen olduğu 
görülmektedir. Buna karşın (bürokrasi ve kırtasiyeciliğe yol açtığı, (2) hizmetlerin 
yöresel ihtiyaçlara göre yürütülmesini güçleştirdiği, (3) demokratik ilkelere tam 
anlamıyla uygun olmadığı gerekçesiyle sakıncalarına da işaret edilmektedir.4  

 Değinilen «yarar» ve «sakınca» çıkarımlarından bazılarının göreceli ve öznel 
olduğu söylenebilir. Güçlü devlet yönetimi anlayışının merkezi yönetim esaslarıyla 
sağlanabileceği varsayımında mutlak doğruluk olsaydı, yerinden yönetimin hiçbir 
biçimde yönetsel sisteme sokulmaması gerekirdi. Devlet yönetiminde “g ü ç l ü                   
y ö n e t i m” yönetsel karar mekanizmasına bundan etkilenenlerin dahil olduğu 
yukarıdan aşağıya işleyen katılımla daha iyi sağlanabileceğini tarihi deneyimler ortaya 

1  Duran, Lütfi (1982), İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul:  Fakülteler Matbaası, s.46;   
2  Gözler, Kemal (2003) İdare Hukuku, Cilt: 1, Bursa: Ekin Kitabevi, s.116-117 
3  Yayla, Yıldızhan (2009) İdare Hukuku, İstanbul: Beta yay. s.234;  Gözler, 2003, 117-118; 
Gözübüyük-Tan (2006) İdare Hukuku Cilt: 1 Genel Esaslar, Ankara: Turhan Kitabevi, s.161 
vd.  
4  Aliefendioğlu, Yılmaz (1999), “Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetim:  Yeni Sistem 
Arayışları” Kamu Yönetiminde Kalite 2. Ulusal Kongresi, Ankara: TODAİE Yay. s.242, 
Gözler, 2003, 118  
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koymuştur. Eşgüdüm bakımından kolaylıkların olabileceğini kabul etmekle birlikte 
bunun her zaman güçlü yönetime tekabül etmeyeceğini de kabul etmek gerekir. Öte 
yandan merkezden yönetimin bölgelerarası eşitliği sağlayıcı etkilerinden çok partizanlık 
ya da nepotizm uygulamalarında eşitsizliklere neden olduğu bilinen bir sosyolojik ve 
siyasi gerçektir. Buna bağlı olarak kamu hizmetlerinin daha rasyonel gördürülebileceğini 
öne sürmenin de pek tutarlı bir yönü bulunmamaktadır. İdari rasyonalizmin yalnızca 
merkezi anlayışla sağlanmaz; akla uygun yönetim her düzeyde yaşama geçirilebilir. 

Yerinden yönetim esaslarına gelince;  yerel müşterek kamu hizmetlerini 
devlet tüzelkişiliğinin dışında ayrı kamu tüzelkişilikleri eliyle gördürülmesine duyulan 
ihtiyaçtan doğmuş olan idari örgütün bu tarafında bağımsızlık, özerklik, yetkide 
merkezdışılaşma nitelikleri dikkati çeker.  

Yerinden yönetimler, "hizmet yerinden yönetimi" (fonksiyonel yerinden 
yönetimler) ile "mahallî idareler" (yer bakımından yerinden yönetimler) olmak üzere iki 
grupta toplanmaktadır. Bunların ortak yanları, her ikisinin de "idarî vesayet" denetimine 
tâbi olmaları ve özerk bir yapıya sahip bulunmalarıdır.  Klasik İdare Hukuku öğretisinde 
–hatta şu güne kadar uzayan baskın görüşte- yerinden yönetimin yararları ve sakınca
halleri ampirik verilere dayanılmaksızın yinelenip durulduğu gözlenmektedir.  Buna 
göre (1) yerinden yönetim esaslarının demokratik ilkelere daha uygun olması, (2) 
kırtasiyecilik ve bürokratik usandırıcılığı bertaraf etmesi, (3) hizmetlerin yerel 
gereksinimlere uygun olarak gördürülmesi bu sistemin yararları olarak not 
edilmektedir.5 Buna karşın (1) ülkenin birliğini bozabileceği kuşkusu, (2) yeterli mali 
olanaklara sahip olunmazsa hizmetlerin aksayabileceği, (3) mali denetimin güçleşeceği, 
(4) hizmetlerin partizan uygulamalar dikkate alınarak gördürülebileceği endişesi ile 
zararlı potansiyeller taşıdığı da söylenmektedir.6 Öne  sürülen bu ‘fayda’ ve ‘zarar’ 
varsayımlarının tüm yerinden yönetim organizasyonuna sari olduğu düşünülemeyeceği 
gibi, her durumda da geçerli olduğu savlanamaz. Ülke topraklarının bir ucundaki yerde 
bir kamusal hizmetle ilgili karar alınması söz konusu olduğunda bunu merkeze 
(bakanlığa ya da ilgili birime) iletip oradan çıkacak görüşü (ya da kararı) beklemek 
elbette az çok kesif bir kırtasiyeciliği gerektirmekle birlikte bu durumun yerinden 
yönetim kuruluşlarının daireleri arasındaki yazışmalarında olduğundan daha az olduğu 
söylenemez.  Ancak burada yakınılan kırtasiyecilikten çok “özgür karar verebilme 
yetkinliğinin olmayışı” ise onu özerklik eksikliği ya da yokluğu olgusuyla tartışmanın 
daha doğru olacağını belirtmek gerekir. Öte yandan yerinden yönetim anlayışının mali 
denetimi güçleşeceği konusundaki sakıncanın da çok tutarlı olduğu söylenemez. 
Anayasa 123. maddesi gereğince kuruluş ve görevleriyle bir bütünü oluşturan idari 
sistemin mali denetimi başta Sayıştay olmak üzere, Maliye Bakanlığı, Ekonomi 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu gibi devletsel organlar tarafından 
yasal sınırlar içerisinde yeri ve konusuna göre yapıldığı bilinmektedir. Bakanlık 
harcamaları ne ölçüde denetlenmekte ise, yerinden yönetim kuruluşlarının da 
harcamaları o ölçüde sıkı denetime alınmaktadır. “Denetim”den kasıt,  harcamaya karar 

5  Kalabalık, Halil (2005), Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Hukuku, 
Teori-Uygulama, Ankara: Seçkin Yay. s.112 vd. 
6  Gözübüyük-Tan , 2006,162;   Aliefendioğlu, 1999, 242-243 
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verme yetkisi ise, o takdirde Bütçe Kanunu’nun o yıl için çizdiği sınırlar içinde merkezi 
idarenin harcama yetkisini kullanabildiği bilinmektedir. O halde mali denetimin 
yerinden yönetim anlayışında sıradışı olması ve giderek hukuk dışına taşması mümkün 
gözükmemektedir.  

Öte yandan yerinden yönetim anlayışının yeşertilip gelişmesinin ülke 
bütünlüğünü bozacağı varsayımının ise doğrusu bilimsellikten çok varsayıma dayalı bir 
“scepticism” durumunu çağrıştırmaktadır. Burada yerinden yönetimin özellikle “yer 
bakımdan” olanı ile “siyasi yerinden yönetim”e karşılık gelen ‘federalizm’le 
karıştırılmasından kaynaklanan bir kafa bulanıklığı sözkonusudur. Üstelik Anayasanın 
2. maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin “üniter” yapısı apaçık ortaya konurken, 123. 
madde bu olasılığa kapalı iken böyle bir sav varsayım olmanın ötesine geçememektedir. 
Kaldı ki, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şart merkezileşme yerine yerinden yönetim 
yapılanmasını öne çıkarmakta;  bunun bir önemli gereği olarak ‘özerkliğe’ vurgu 
yapmaktadır.7  

 Yerinden yönetim anlayışında esas istenen–özellikle mahalli idareler 
bakımından- karar mekanizmasının demokratik katılımla oluşturulmasıdır. Halk 
“tabandan tavana” bir demokratik ivmeyle mümkün olduğunca yönetime katılarak 
edilgen (passive) konumdan etken (active) konuma getirilmeye çalışılmaktadır. Üstelik 
sadece seçimde oy verip kenara çekilmek şeklindeki biçimsel (göstermelik) 
katılımcılığın değil, sık sık başvurulan kamu sormacaları yoluyla efkarı umumiyenin 
iradesinin idari işleyişe yansıması istenmektedir. Uygar ve demokratik ülkelerin tercih 
ve tatbikatı da bu yöndedir. Yerel yönetimlerin demokratik rejime işlerlik kazandırdığı 
konusundaki kabul gören anlayışın8 gerisinde yatan düşünce yönetime katılımda 
gösterilen başarıdır. Ancak bu başarının bilinçli bir uygulamanın ürünü olması temenni 
edilir. Demokrasi gereği niceliksel çoğunluğu elde etme yolunda sarfedilen gözboyayıcı, 
bilinç bulandırıcı yöntem ve sonuçlarla elde edilen bir çoğunluk demokrasi yoluyla 
‘soap opera’ tarzı yönetim kurgularının oluşmasına yol açmaktadır. “çoğulculuk” 
anlayışını içselleştirmeden, öteki’lere iktidar mücadelesinde muhalif kalma olanağı 
verilmeden ve en önemlisi şeffaflık içinde yönetmeden yönetimin el geçirilmiş olması 
otoriterlikten başka anlam ifade etmez. Muhalefete duyargaları kapalı bir yönetimin, 
hangi yolla gelirse gelsin, çoğulculuğu içselleştirdiği sözylenemez.  

 Anayasanın belli türdeki kamu hizmetlerinin görülmesinde devlet 
tüzelkişiliğinin dışında bizzat hizmetin kendisine tüzelkişilik vererek (kamu kurumları 
ya da hizmet yerinden yönetim kuruluşları) oluşturmak ve/veya belli bir coğrafi alana 
ayrı bir kamu tüzelkişiliği vererek (mahalli idareler) bunu sağlamaya çalışması yerinden 
yönetim anlayışındaki potansiyel çekinceleri de beraberinde getirmiştir. Özerk yapılı, 

7  3723 sayılı Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun 08.05.1991 tarihinde kabul edilerek 21.05.1991 tarih ve 20877 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanmıştır. Bakanlar Kurulu, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını, 
06.08.1992'de (ikinci ve üçüncü bentlerine çekince konularak) 92/3398 sayılı Karar ile onaylamış 
ve Bakanlar Kurulu Kararı 03.10.1992 tarih ve 21364 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
8  Tortop, Nuri, (1999) “Yerel Yönetimler:  Görev, Yetki ve Kaynak Bölüşümü”, Kamu 
Yönetiminde Kalite 2. Ulusal Kongresi, Ankara: TODAİE Yay. s224 vd. 
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ayrı hukuki varlığa sahip idari organizmaların üniter yapıyı bozacağı, zayıflatacağı, 
giderek yok edeceği konusunda sakıncalar görüldüğünden yine Anayasa yoluyla 
“sistematik bütünleştirme”, uyumlu bütünlük, eşgüdüm amaçlı normatif önlemler 
öngörülmüştür.  

1.2. Bütünlüğün Ters Orantılı Denklemi:  Özerklik / Vesayet 

Özerklik, bir tüzelkişiliğin kendini yöneten kuralları ve yöneticileri bizzat 
saptayabilmesi veya Anayasa ve yasaların çizdiği sınırlar içinde hareket edebilmele 
özgürlüğü ve yetkisi olarak tanımlandığında yerinden yönetim idarelerinin  kamu tüzel 
kişiliğine sahip olmaları, karar organlarını seçme hakkının verilmesi ve bu organlara 
yasal sınırlar içinde karar verme serbestisinin verilmesi özerkliğin minimum biçimsel 
gereklerinin karşılanmış olması anlamına gelir.9 Anayasaya göre, yerel yerinden 
yönetim, belli bir yörede oturanlara, salt orada oturmaları dolayısıyla ortaya çıkan ortak 
gereksinimleri karşılamak amacıyla tanınan özerkliği ifade etmektedir. Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartının "Özerk yerel yönetim kavramı" başlıklı 3 üncü 
maddesinde, (1) Özerk yerel yönetim kavramı yerel makamların, kanunlarla belirtilen 
sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin önemli bir bölümünü kendi sorumlulukları altında 
ve yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı 
ve imkanı anlamını taşır. (2) Bu hak, doğrudan, eşit ve genel oya dayanan gizli seçim 
sistemine göre serbestçe seçilmiş üyelerden oluşan ve kendilerine karşı sorumlu yürütme 
organlarına sahip olabilen meclisler veya kurul toplantıları tarafından kullanılacaktır. Bu 
hüküm, mevzuatın olanak verdiği durumlarda, vatandaşlardan oluşan meclislere, 
referandumlara veya vatandaşların doğrudan katılımına olanak veren öteki yöntemlere 
başvurulabilmesini hiç bir şekilde etkilemeyecektir." 

Anayasa 123. maddesinde ifadesini bulan idarenin bütünlüğü, cumhuriyeti 
niteleyen 2. maddedeki üniter devlet modelinin yönetim alanındaki temel ilkesidir. Bu 
ilke, idarî işlev gören ayrı hukuksal statülere bağlı değişik kuruluşların bir bütün 
oluşturduğunu anlatmaktadır. İdarenin kuruluş ve görev bütünlüğü, merkezin denetimi 
ve gözetimi ile gerçekleştirilmekte ve bu maksatla başlıca üç hukuki enstrüman, 
‘hiyerarşik denetim’, ‘yetki genişliği’ ve ‘idarî vesayet’ kullanılmaktadır. Bunlardan 
hiyerarşi yetkisi üstten alta doğru emir ve talimat verme, görev bölüştürme, disiplin 
yaptırımı uygulama, tayin-terfi işlemleri yapma, işlemler üzerinde iptal, düzeltme ya da 
geri almaya karar vermeyi içerir.10 İdari teşkilat içinde mertebeler silsilesi boyunca 
yasanın öngördüğü sıralama gereği üst her zaman için asta karşı bu yetkilere sahiptir; 
özel ve ayrıca bir  yasal dayanağa gerek yoktur. Ancak takdir edilir ki, hiyerarşik denetim 
kurumsal bağı olan aynı tüzelkişilik içinde gerçekleşebilir. Tüzelkişilik farkının 
olmasıyla başka bir denetim ilişkisi, vesayet ortaya çıkar. İdarî vesayet, merkezî yönetim 
ile yerinden yönetim kuruluşları (hatta kimi durumlarda iki farklı yerinden yönetim 

9  Benzer bir yaklaşım için bkz. Anayasa Mahkemesi’nin  22.06.1988  E.1987/18, K. 1988/23, 
sayılı kararı). 
10  Gözler, 2009, 1. Cilt, s.201 
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kuruluşu) arasındaki bütünleşmeyi sağlamakta;  ayrışmayı, farklılaşmayı ve kopmayı 
önlemektedir.11 

 Anayasa’nın “Mahallî İdareler” başlıklı 127. maddesinde merkezî idarenin, 
mahallî idareler üzerinde, (1) mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun 
şekilde yürütülmesi, (2) kamu görevlerinde birliğin sağlanması, (3) toplum yararının 
korunması ve (4) mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, ‘kanunda 
belirtilen esas ve usuller dairesinde’ idarî vesayet yetkisine sahip olduğu belirtilmiştir.12 
Vesayet yetkisi, sınırsız ve takdire bağlı olmayıp bu gereklere uyarlı olarak 
kullanılabilir. Burada yerel yönetimlerin özerkliği ile yönetimin bütünlüğü ilkesi 
çerçevesinde idari vesayet yoluyla bir denge kurulduğu gözlenmektedir. 127/V. fıkra 
hükmü, merkezi yönetimin yetkilerini ayrıntıya varan bir titizlikle düzenlerken, merkezi-
yerel yönetim ilişkisinde dengenin iki yönetimden herhangi birinin lehine bozulmasını 
önlemek istemiştir. Böylece yerel yönetim-merkezi yönetim ilişkisinde bir dengeyi 
zorunlu gören Anayasa koyucu, yerel yönetimlere özerklik tanırken merkezi yönetime 
de onlar üzerinde bir denetim yetkisi vermiştir.13 Ancak idarî vesayet, merkezî idareye, 
tüzel kişiliğe sahip bir yerinden yönetim idaresinin özerkliğini zedeleyecek yetkiler 
kapsayamaz.14  

 İdari vesayet yetkisi, merkezden yönetimin elinde sadece salt ve biçimsel bir 
denetim ve otorite aracı olarak düşünülemez. Bu yetki, aynı zamanda demokratikleşme 
sürecinde yerel planda katılımcı yönetimi sosyal hukuk devleti anlayışı doğrultusunda 
geliştirici, toplumsal dayanışmayı güçlendirici, Anayasa’nın öngördüğü temel hak ve 
özgürlüklere saygı bilincini yüceltici, çağdaş ve uygar bir eğitim yöntemi olarak da 
değerlendirilmelidir.15 

 Yerel yönetimlere idarî ve malî özerklik tanınmış olmasına 
karşın, 1924 yılından itibaren Anayasalarımızda, merkezî yönetime, yerinden 
yönetim kuruluşlarını denetleme yetkisi verilmiş ve bu yetki Anayasa’da idarî vesayet 
olarak somutlaştırılmıştır. İdarî vesayet yetkisinin, hukuka uygunluk denetiminin 
yanında yerindelik denetimini de içerdiği kabul edilmektedir. Vesayet makamınca 
vesayet yetkisi kullanılırken, işlemler üzerinde iptal, onama, erteleme, izin, tekrar 
görüşülmesini isteme, düzeltme, yargısal iptal başvurusu gibi çeşitli denetim usulleri 
uygulanabilmektedir. “İdarî vesayet yetkisi, hiyerarşik denetimde olduğu gibi genel bir 
yetki olmayıp, kanunla çerçevesi çizilen sınırlar içerisinde kullanılması gereken istisnaî 

11  Anayasa Mahkemesi’nin 3.11.2011 gün ve E. 2011/11, K. 2011/151 sayılı kararının başvuru 
dilkeçesi kısmından 
12 Esasında anayasa vesayet denetimini mahalli idarelere üzerinde kullanılan bir yetki olduğunu 
düzenlemekle birlikte bu yetki farklı tüzelkişiliğe sahip merkez-mahalli idare;  merkez-yerinden 
yönetim kuruluşları, ve mahalli idare-hizmet yerinden yönetim kuruluşları ilişkisinde de 
kullanılmaktadır. 
13  Any.Mah’nin 26.9.1991 tarih ve E.1990/38, K.1991/32 sayılı kararı için bkz. AMKD., Sayı:27, 
Cilt:2, S. 550 
14  Bkz. E.1987/22, K. 1988/19, K.T. 13.06.1988 sayılı Anayasa Mahkemesi kararı  
15  Anyayasa Mahkemesi’nin 22.6.1988 tarih ve E.1987/18, K.1988/23 sayılı kararı; AMKD., 
Sayı:24, S.334-335. 
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bir yetkidir. İstisnaîlik ve kanunîlik idarî vesayetin en belirgin iki temel özelliğidir. Bu 
bağlamda vesayet, merkezî idareye “görev” değil “yetki” olarak verildiğinden mutlak 
bir kullanım zorunluluğu da içermez.”16 

Anayasa Mahkemesi’ne göre özerklik, kişi ve kuruluşların kendi faaliyetlerine 
ilişkin kararları alma ve uygulama konusunda gerekli yetkiyle donatılmış olması 
anlamına gelmektedir. Bu aynı zamanda kurumların dış etkilere karşı korunmasını ifade 
eder. Kamu kuruluşlarına özerklik tanınmasının nedeni faaliyetlerini hizmetin 
gereklerine ve kamu yararına uygun bir şekilde sürdürmelerini güvence altına almaktır.17 

2. Reformasyon / Reorganizasyon Dönüşümleri

2.1. Mahalli İdarelerde Normatif ve Yapısal Değişimler (2005, 2012) 

Mahalli idareler Türkiye toplumunda 1800’lü yıllardan bu yana varlığını idame 
ettiren ve yerel ortak toplumsal hizmetlerin karşılanmasında çok önemli işlevler üstlenen 
idari yapılardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin başlangıç yıllarında (03/04/1930tarihli) 1580 
sayılı yasa ile yönetim sistemindeki yerini alan belediyeler, 13/03/1329 tarihli İl Özel 
İdaresi Kanunu ile belediye teşkilatı olan yerlerin dışında yerel ortak kamusal 
gereksinimleri karşılayan il özel idareleri ve nihayetinde 18/03/1924 tarihinde kabul 
edilip günümüze kadar gelen Köy Kanunu ile düzenlenmiş olan köyler mahalli idareler 
geleneğinin çekirdek üçlüsünü oluşturmaktadır.  

Cumhuriyet idaresinin başlangıcından bu yana idari ve siyasi anlamda kamu 
yönetiminde gerçekleştirilen bir çok değişim ve gelişime rağmen mahallî idareler, 
kendilerinden beklenen hizmetleri başarıyla yerine getirecek yeterli bir kurumsal yapıya 
kavuşturulamamışlardır. “Özellikle coğrafi alan itibarı ile yaygın örgütlenmesi olan 
belediyelerin belde halkının kendini yönettiği özerk kurumlar olmaktan ziyade 
bayındırlık, imar ve diğer kentsel hizmetleri karşılayan ve merkezî idareye tâbi kurumlar 
oldukları anlayışı bu kurumların aşırı bir vesayet ve kontrol altında tutulmalarına neden 
olmuştur. İdari vesayet, belediyelerin organları, teşkilâtı, personeli, işlemleri ve bütçesi 
dahil olmak üzere pek çok alanı kapsar duruma gelmiştir.”18 

90’lı yıllara gelindiğinde bunlar arasında il özel idarelerinin zayıfladığı, 
ekonomik ve sosyal değişim süreci ile başkalaşan hizmet gereklerini karşılayamaz 
olduğunun görülmesi üzerine yeniden canlandırılması konusunda kamuoyundan gelen 
istekler de gözönünde tutulmuş ve nihayet 2005 yılında 5302 sayılı kanunla yapılan 
düzenlemeyle il özel idareleri yetki, görev ve kaynak bakımından “ihya”19 edilerek 
mahalli idare sisteminin etkin aktörü durumuna getirilmiştir. 

16 Anayasa Mahk. 3.11.2011 gün ve E. 2011/11, K. 2011/151 sayılı kararından. 
17 Anayasa Mahkemesi’nin 23.07.2011 gün ve E.2008/72, K.2011/59 sayılı kararı için bkz. Resmi 
Gazete: 23.7.2011 - 28003 
18 5393 sayılı Kanun gerekçe bölümünden. 
19 “İhya” hukukta diriltme;  yeniden canlandırma;  araziyi tarıma elverişli duruma getirme 
anlamlarına gelmektedir. Bkz. Yılmaz, Ejder (1996), Hukuk Sözlüğü, 5. Baskı, Ankara:  Yetkin 
Yay. s.368 
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Belediyeler de benzer bir anlayışla 5393 sayılı yasa ile görev ve yetki 

kapasitesi yönünden yeniden tanımlanarak değişen ‘yeni kamu yönetimi anlayışı’ 
dikkate alınarak 2005 yılında yeni bir hukuki kimlik ve misyonla varlıklarını 
sürdürmüşlerdir. Yukarıdaki paragrafta değinildiği gbi, belediyeler, ilk kuruluşundan bu 
yana amaçlananın aksine mahallî kamu hizmetlerini yürütme yetki ve sorumluluğuna 
sahip yerinden yönetim kuruluşları olarak değil, verilen görevleri yerine getiren ve 
merkezî idarenin uzantısı birimler olarak algılanmışlardır. Bu anlayış belediyenin 
yapılanmasında da kendini göstermiştir. Belediyeler başkan eksenli merkezî bir yapıda 
teşkilâtlanmışlar ve bu yapı hep süregelmiştir. Bu durum merkezî idaredeki 
yetersizliklerin ve diğer sorunların mahallî idarelere aynen yansımasına da yol açmıştır. 
Bu nedenle zaman içinde pek çok mahallî nitelikli görev ve hizmet, merkezî idare 
kuruluşlarına aktarılırken belediyelerin niçin var olduğu adeta unutulmuştur.20 

Osmanlı İmparatorluğundan devralınanlarla birlikte 1923'de 436 olan belediye 
sayısı bugün 2950’ye yükselmiş bulunmaktadır.  

 Karşılaştırmalı Belediye Sayıları 2012-201421 

 

Yerel Yönetimler 

2012 
(mevcut 
durum) 

2014 
Mart 

Büyükşehir Belediyesi 16 29 

Büyükşehir İlçe Belediyesi 143 500 

İl Belediyesi 65 52 

İlçe Belediyesi 749 416 

Belde Belediyesi 1977 395 

İl Özel İdaresi 81 52 

Köy İdaresi 34 283 18 201 

 

 1580 sisteminden 5393 sistemine geçişin gerekçesi olarak yasama organındaki 
komisyonlarda şu görüşlere yer verilmiştir:  “Yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetimde 
etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. Geleceğin belirsizliklerine karşı hazırlıklı olma, 
hızlı karar alma ve sorunlara süratle uygun çözümler bulma, değişime uyum sağlamanın 
temel gerekleridir. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahallî idarelerde de bir 
dönüşüm ve değişimi gerekli kılmaktadır. Mahallî idarelerin teşkilât yapıları, görev ve 
yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da değişimin konusu olacaktır. Bu 
idarelerde aşırı bürokratik yapıların kaldırılması, etkin çalışan esnek ve daha küçük 
birimlerin oluşturulması, çalışma yöntem ve süreçlerinin sorgulanması gerekmektedir. 

20  5393 sayılı Kanun gerekçe bölümünden. 
21http://kisi.deu.edu.tr/zerrin.toprak/TURKIYE'DE%20YEREL%20YONETIMLER%20 
YAPILANMASI(1). pdf, s.3 
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Esnek ve yatay örgütlenme yanında geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkması; 
kamunun girişimci ve rekabet edebilir olması gerektiğine vurgu yapılması ademi 
merkeziyetçilikle de uyumlu olan bir durumdur. Kamu hizmetlerinin sunumunda mahallî 
idarelere daha çok görev ve sorumluluk verilmesi, merkezî idare ile mahallî idareler 
arasındaki yetki ve kaynak dağılımının geleneksel yapısının değiştirilmesini de zorunlu 
kılmaktadır. Dolayısıyla mahallî idarelerin daha fazla yetki, sorumluluk ve kaynakla 
desteklenmesi, bu idarelerin yönetim yapı ve anlayışlarında da buna uygun değişimleri 
gerektirmektedir. Gün geçtikçe yenilenen ve çeşitlenen toplumsal ihtiyaç ve beklentilerin 
daha iyi karşılanabilmesi, bu alandaki çağdaş değişim ve gelişmelerin yeterince 
kavranmasından geçmektedir. Yerel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda 
hizmetlerden yararlananların memnuniyetini artırmak, hukuka uygunluğu, etkinliği ve 
verimliliği sağlamak için vatandaş taleplerini temel alan bir anlayışı yönetime hakim 
kılmak gerekmektedir. Sonuca, yani çıktılara odaklanan bir yönetimde hesap 
verebilirliği, açıklığı, saydamlığı, katılımı, öngörülebilirliği kapsayan mekanizmalara 
ihtiyaç bulunmaktadır.” 

5393 sisteminde en önemli yapı taşları “katılımcı demokrasi”, “özerklik”, 
“yetki ve kaynakları bakımından güçlü belediyecilik” ilkeleri olduğu gözlenmektedir. 
Yasa koyucunun tesbitine göre “Mahallî idareler, temsilî demokraside halkın yerel 
kamusal menfaatlerinin teminatıdır. Diğer taraftan, demokratik sistemin önemli bir 
unsuru olarak çoğulculuğun, katılımın sağlanmasında, yerel ve ulusal menfaatlerin 
uzlaştırılmasında, halkın tercihleri ile talep ve beklentilerinin yönetime yansıtılmasında, 
mahallî idarelerin önemli rolleri bulunmaktadır. Mahallî idareler, halkın katılımını 
sağlamada merkezî idareye göre çok daha fazla imkân ve yeteneklere sahiptir ve böylece 
tüm sistemin yönetim kapasitesini de güçlendirmektedir. Mahallî idareler vatandaşlara 
ilave seçme ve seçilme imkânı sağlamakta, sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere 
onlara daha fazla katılım imkânı vermektedir. Böylece adeta demokrasi için eğitim 
merkezleri işlevini görmektedir. Ayrıca, mahallî politikacılar her gün birlikte oldukları 
belde halkına karşı daha fazla sorumluluk hissetmektedir. Anayasanın 127 nci 
maddesine göre "mahallî müşterek" ihtiyaçları karşılamak üzere kurulmuş bulunan 
belediyelerin son yıllara gelininceye kadar yerel kamu hizmetleri alanında çağdaş 
eğilimlerin aksine genel yetkili idareler olamadıkları gibi, gelirleri görevlerini 
karşılamaktan uzak kalmış; kurumsallaşamamış, yönetim kapasiteleri zayıflamış, etkin 
ve verimli hizmet sunma yetileri kısıtlanmıştır”. 22 2006 yılına kadarki süreç böyle 
betimlenmekle birlikte bu eleştirilerin bugün için de bazı bakımlardan geçerliliğini 
koruduğu söylenebillr. Nitekim 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanun bu çıkarımı 
doğrular niteliktedir.  

Anayasal idari teşkilatlanma modelinde yeni bir yapılanma öngören 6360 
sayılı kanun23 yerel yönetimleri eşgüdüm ve etkin hizmet sunma gerekçesiyle 
“merkezileştirme”ye çalıştığı gözlenmektedir. Anayasanın 127/III. maddesinde 
belirtilen “büyük yerleşim merkezleri” için özel yönetim biçimlerinin kurulabileceğini 

22  5393 sayılı Kanun’un komisyon gerekçesinden 
23  Tam adı:  On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, (12.11.2012 tarihli) 
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öngören düzenlemesine sığınılarak nüfusu 750 bini bulan “büyük iller”in mahalli idare 
sistemi tamamen değiştirilmiştir. 2012 itibarıyle belediyeler açısından merkezde 
toplanma eğilimi böylece fiiliyata aktarılmış olmaktadır. Anayasanın 127 maddesinde 
yer alan düzenleme mevcut haliyle durduğu sürece böyle bir düzenlemenin hukuk 
tekniğine uyarlı olduğu söylenemez. Zira Anayasa 127/III büyük illere değil “büyük 
yerleşim merkezleri” için özel yönetim usullerinin getirilebileceğini belirtmektedir. 
Özellikle İsveç modeli başta olmak üzere ileri Batı demokrasilerinde demokratik toplum 
düzeninin gereklerinden olan “çoğulcu” anlayışın idari teşkilatlanmada da görüldüğü 
gözlenmektedir. 24 Yerel yönetimlerin halka en yakın idareler olması bunların halkın 
erişimine açık olmasını da gerekli kılmaktadır.  

 6360 sayılı kanunla getirilen yeni düzende büyükşehir yapılanması il 
sınırlarının tümünü kaplamak üzere organize edilmekte, 29 il özel idaresi, 1591 belde 
belediyesi ile 16.082 köyün tüzel kişiliği sona ermekte, büyükşehir sınırlarındaki 
beldeler mahalleleri ile köyler ise mahalle olarak ilçe belediyelerine katılmakta, diğer 
illerde tüzel kişiliği sona erdirilen belde belediyeleri ise köye dönüştürülmektedir. Yasa 
aynı zamanda merkezi idarenin taşra uzantısı olan bucak teşkilatının varlığına da bu 
illerde son vermektedir. Doğrusu Türk yönetim yapısı bakımından bu düzenleme yeni 
bir dönüm noktasıdır. İl-Belediye-Köy yapısından müteşekkil mahalli idare sistemi 
büyükşehir statüsü verilen yerleşim alanları bakımından “Büyükşehir Belediyesi-İlçe 
Belediyesi” şeklindeki iki kademeli belediye sistemine dönüştürmektedir. O halde 
Türkiye idari teşkilatlanması için (1) b.şehir olan iller ile (2) b.şehir olmayan iller diye 
iki farklı yapı bulunduğu söylenebilir.  

 2005 yılına gelindiğinde büyük bir işlev ve özkaynak yitimine uğramış il özel 
idarelerinin varlığına son vermek yerine ihya edilirken;  2012’de büyükşehir statüsü 
verilen illerde bu örgüte son verilmektedir. Doğrusu bazı iller bakımından –anayasaya 
aykırılık durumu bir yana- böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu söylenebilir25. İl özel 
idareleri il sınırları içinde belediye teşkilatının ulaşamadığı yerleşim alanlarında mahalli 
ortak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmış ve görevlendirilmiş idareler olmasına 
karşın bugün büyük yerleşim merkezlerinin içinde (belediye, büyükşehir belediyesi vd) 
bile taşınmaz sahibi olabilmekte ve faaliye yürütebilmektedir. Bu durum idarenin 
teşkilatlanması, yetki ve sorumluluk bakımından paradoksal bir aykırılık yaratmaktadır. 
Belediyeler varken bir başka mahalli idarenin ne gibi işlevleri üstleneceği sorulabilir. 
Yasa ile il özel idarelerine verilen görev ve yetkiler belediye teşkilatlanması olan 
yerlerde belediyelere tahmil edilebililr. Ancak burada anayasa 127 düzenlemesi 
hukuksal engel olarak gözükmektedir. Anayasada var olan bir düzenlemenin yasa ile 
kaldırılmasının mümkün olamaması karşısında 6360 sayılı kanunla anayasanın istisna 
hükmüne dayanılarak böyle bir şeyin yapılması doğrusu anayasaya aykırılık 
oluşturmaktadır.26 

24  Bkz. Akıncı, Müslüm (2010) İsveç İdare Hukuku, Ankara: Yetkin Yay. s.77 vd 
25 Anayasa Mahkemesi 12.09.2013 gün ve E. 2013/19, K. 2013/100 sayılı kararı ile yasanın bu 
düzenlemesini anayasaya aykırı görmemiştir. 
26 Bkz. Gözler,  Kemal, “6360 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler”, www.idare.gen.tr/6360-
elestiriler.htm (erişim tarihi 12.02.2013) 
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 Örgütlenme bakımından merkezileşme eğilimi yetki bakımından da 
merkezileşmeyi beraberinde getirmiştir. Bunun tipik örneği “planlama” yetkisidir. 
1580, 3030, 3360, 442,  3194, 5393, 5302, 5216 sayılı yerel yönetimlerle ilgili mevzuatta 
fiziki ve mekansal planlama yetkisi konumuna ve ölçeğine göre öncelikle yerel 
yönetimlere verilmiştir.27 Ancak 29/06/2011 tarihli Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının 
Teşkilat Ve Görevleri Hakkında 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 648 
sayılı KHK ile değişik 2. maddesine göre planlama yetkisinin bakanlığın yetki 
kapasitesine dahil edildiği görülmektedir:  “Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve 
bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve 
bunların uygulanmasını sağlamak, Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile 
merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler 
üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, 
genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine 
ilişkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar 
planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, 
onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma 
yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek.” Ayrıca, Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya 
kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan 
taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan 
yatırımlara ilişkin olarak ilgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili 
idarece üç ay içinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım 
ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgililerinin 
valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli 
mukabilinde yapmak, yaptırmak ve onaylamak, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde 
yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı 
kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermek konusunda da Bakanlık yetkili 
kılınmıştır. Her seviyede planlama yetkisi ve denetimi böylece merkezi idareye geçmiş 
bulunmaktadır. 

648 ,653 ve 662 sayılı KHK ile değişik 644 sayılı KHK’de Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın aslında yerel yönetimlere ait olan diğer hususlara ilişkin yetkileri de eline 
aldığı görülmektedir. Bunlardan ilk dikkati çekenler:  belli şartalr içerisinde İmar ve 
Parselasyon planlarını yapmak, Yapı Ruhsatı ve Kullanma İznini verme, Çevre Düzeni 
Planlarını Yapma, Belediyeleri Denetleme, Yatırımlara İlişkin Plan, Parselasyon ve 
Ruhsat İşlemlerini yürütme, Hazineye Ait Taşınmazlara ilişkin Planları Yapma,Mücavir 
Alan Sınırlarını Belirleme ve Onaylama, Kıyı ve Dolgu Alanları İle İlgili hususlardaki 
işleri yürütme sayılabillir. Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve 
yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek (m.2/a), Çevrenin 
korunmasna yönelik eylem planları ve kirlilik haritalarını oluşturmak, bunların 
uygulama esaslarını tespit etmek ve izlemek (m.2/b), kirlilik oluşturan veya oluşturması 
muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin, çevresel etkilerini değerlendirmek; alıcı ortamlar 

27  Eke, Feray (2005) “Türkiye’de İmar Mevzuatının Gelişimi”, Şehircilik Çalışmaları 
(Ed.T.Çalgüner), Ankara: Nobel yay. s.2004 
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ile ilgili ölçüm ve izleme çalışmalarını yapmak; bahse konu tesis ve faaliyetleri izlemek, 
izin vermek, denetlemek ve gürültünün kontrol edilmesini sağlamak (m 2/c), yapıların 
can ve mal emniyeti ile mevzuata ve tekniğine uygunluk bakımından denetimini yapmak 
veya yaptırmak (m.2/f), Kıyı ve dolgu alanları ile bu alanların fonksiyonel ve fiziksel 
olarak devamı niteliğindeki geri sahalarına ilişkin her tür ve ölçekteki etüt, harita ve 
planları yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak ve bunların uygulanmasını sağlamak 
(m.7/j) vd. konularında Bakanlığın yetilendirildiği görülmektedir. Her ne kadar 
Anayasada mekansal planlama yapma yetkisinin kime ait olduğu hususunda açık bir 
düzenleme bulunmasa da, yerelde uygulanacak imar planları ile parselasyon planlarının, 
birlikte yaşamaktan ve hemşerilik ilişkisinden doğan mahalli müşterek bir hizmet olduğu 
göz ardı edilemez. Buna göre yerel ortak gereksinimleri karşılamakla görevli yerel 
yönetimlerin, yerel imar plânlarının yapılmasında parsel düzeyine kadar 3194 sayılı İmar 
Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine rağmen dışlanması ve imar/kent 
rantları yaratmak amacıyla her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı, 
kamulaştırma, arazi ve arsa düzenlemesi yapmak, yaptırmak ve onaylamak görevlerinin 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genel müdürlüğüne verilmesi; ayrıca bunun kapsamına 
mülkiyeti belediye ve il özel idarelerine ait tescilli arazilerin de alınması Anayasanın 123 
üncü ve 127 nci maddeleriyle bağdaşmadığı söylenebilir.28 Ancak sözkonusu düzenleme 
Anayasa Mahkemesi tarafından anayasaya aykırı bulunmamıştır. Yüksek Mahkeme’ye 
göre “Anayasa’da imar planlarına ilişkin yetkinin merkezî idare ya da yerel yönetimlere 
ait olduğu konusunda bir kural yer almamakta olup ihtiyaçlara göre bu hususun 
belirlenmesi kanun koyucuya aittir. İmar planlarının yapımı ve değiştirilmesi, temelde 
belediyelerden başlayıp merkezî yönetime kadar çeşitli düzeylerdeki karar verme süreci 
sonunda tamamlanır. Yerel ölçekteki gereksinimlere getirilen çözümlerin aynı zamanda 
ülkenin genel ihtiyaçlarıyla da uyumlu olması gerekmektedir. Bu yüzden söz konusu 
planlar, merkezî yönetimin vesayet yetkilerini kullanarak yerel yönetimlerle birlikte 
gerçekleştirdiği siyasal, hukuki ve teknik belgelerdir. Bu planların yapımı, merkezî 
yönetim ile yerel yönetimler arasında anayasal, yasal ve teknik düzeyde işbirliği ve 
uyumu gerektirebilir. Bakanlar Kurulunca kamu yararı gözetilerek belirlenen projeler 
kapsamında kalan alanlarla ilgili etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım 
ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını yapma görev ve yetkisinin 
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğüne verilmesi kanun koyucunun takdir yetkisi 
kapsamındadır. Kaldı ki, kuralda belirtilen alanların dışında kalan yerlerde imar 
planlarını yapma yetkisi yerel yönetimlerde kalmaya devam ettiğinden, düzenlemenin 
yerel yönetimleri ortadan kaldırmayı ve etkisiz kılmayı amaçladığı söylenemez. Ayrıca, 
bu alanlardaki planlama yetkisi Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğüne verilmekle 
birlikte ruhsatlandırma yetkisi yerel yönetimlerde bırakılarak yerel yönetimlerin imar 
ve yapılaşma sürecinden tamamen dışlanması engellenmiştir. Açıklanan nedenlerle 
kural, Anayasa’nın 123. ve 127. maddelerine aykırı değildir.”29 

28 644 sayılı KHK’nin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru dilekçesinden, s.36 
29 Anayasa Mahkemesi’nin 29.11.2012   gün ve E. 2011/100, K.2012/191 sayılı kararı için bkz.G. 
Tarih-Sayı : 22.02.2013-28567 
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23 Ekim 2011 Van Depremi’nin ardından ülke gündeminin birinci konusu 
haline gelen afetlerle ilgili olarak yerleşim alanlarının yaşama elverişli duruma 
getirilmesi amacıyla bir dizi yasal çalışma yapıldı. “Kentsel dönüşüm” kavramıyla 
anılan yeni hedefler için varolan yasal düzenlemeler yenilenmiş, bir de konuya özel bir 
yasa çıkarılmıştır. Bu mevzuatta yerel idarelerin birincil derecede yetki ve 
sorumluluğunda olan en yaşamsal mahalli müşterek ihtiyacın karşılanmasına yönelik 
çalışmalarda merkezi idarenin birincil aktör durumuna getirildiği görülmektedir. 6303 
sayılı kanunla değişik 644 sayılı KHK’nin 2/ğ bendine göre “Gecekondu, kıyı alanları 
ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera dışına çıkarılan alanlar 
dâhil kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm 
uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasları belirlemek; Bakanlıkça belirlenen 
finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri, şehirlerin ana 
giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini artırmaya ve şehrin gelişmesine katkı 
sağlayacak özel proje alanlarına dair her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon 
planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma, ruhsat ve yapım 
işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda 
kat mülkiyeti kurulmasını temin etmek; 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut 
Kanunu ile 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve ölçekte etüt, 
harita, plan ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak, ruhsat işlerini 
gerçekleştirmek, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyetinin 
kurulmasını sağlamak.” Bakanlığın görevlerindendir.30 Bir yerleşim alanına hangi 
fonksiyonların verileceği, kentsel mekanın gelişim çizgisi, nüfus öngörülerine göre 
öncelikler belirlemesini tamamen yerel idarenin takdirine ait bir husus olması gerekir. 
Kuşkusuz bu yetkinin hukuka uyarlı kullanılması gerekmektedir. Olası bir hukuka 
aykırılık (şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlı olmayan 
planlar) yargı yerince iptal edilerek idare üzerinde etkili bir denetim yapılabilmektedir. 
Planlama yetkisinin merkezileştirilmesi yerinden yönetim esaslarına yabancı bir 
durumdur. Bu durum Avrupa Birliği tarafından büyük önem atfedilen hizmette yerellik 
(subsidiarity) ilkesinin gereklerine de aykırıdır. Hizmetlerin görülmesinde, önceliğin alt 
düzeydeki yönetim basamaklarına bırakılmasını öngören yerellik ilkesi Avrupa 
Birliği’nce, Maastricht Anlaşması’nın 3/b maddesinde kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Burada “gereklilik” ve “etkinlik” ilkelerine vurgu yapılırken planlama gibi yaşamsal bir 
kamu hizmeti ve yetkisinin halka en yakın idare tarafından yürütülmesi gerekir.  

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 6306 sayılı 
Kanun31da Şehircilik ve Çevre Bakanlığı’nın imar hukuku yetkilerinin oldukça 
genişletildiği görülmektedir. Buna göre “Bakanlık; 

30 Bir saptamaya göre yeni yasal düzenleme ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Yapılması ve 
Onaylanması Gereken 25 planın olduğu söylenmektedir. Bkz. Çağlar, Yücel (2012) “Planlama 
Düzeni Nereye Götürülüyor?”  http://www.yayed.org/id221-haber-duyuru/planlama-duzeni-
nereye-goturuluyor-yucel-caglarin-yazisi.php  erişm tarihi 02.02.2013 
31  Kanun Kabul Tarihi: 16/05/2012, RG 31/05/2012, Sayı: 28309 
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a) Riskli yapılara, rezerv yapı alanlarına ve riskli yapıların bulunduğu 

taşınmazlara ilişkin her tür harita, plan, proje, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile 
toplulaştırma yapmaya, 

b) Bu alanlarda bulunan taşınmazları satın almaya, ön alım hakkını 
kullanmaya, bağımsız bölümler de dâhil olmak üzere taşınmazları trampaya, taşınmaz 
mülkiyetini veya imar haklarını başka bir alana aktarmaya, 

c) Aynı alanlara ilişkin taşınmaz mülkiyetini anlaşma sağlanmak kaydı ile 
menkul değere dönüştürmeye, 

ç) Kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulamaya, kat veya 
hasılat karşılığı usulleri de dâhil olmak üzere inşaat yapmaya veya yaptırmaya, arsa 
paylarını belirlemeye, 

d) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki esaslara göre 
paylaştırmaya, payları ayırmaya veya birleştirmeye, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı 
Türk Medenî Kanunu uyarınca sınırlı ayni hak tesis etmeye, yetkilidir.  

(6) Bakanlık, riskli alanlardaki ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda 
faydalanılmak üzere; özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar da dâhil, her 
tür ve ölçekteki planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları belirlemeye ve 
gerek görülmesi hâlinde bu standartları plan kararları ile tayin etmeye veya özel 
standartlar ihtiva eden planlar yapmaya, onaylamaya ve kent tasarımları 
hazırlamaya yetkilidir.”  

Bu yetkilerin kullanımına yönelik işlemlerin yargıya taşınması durumunda 
İYUK 27. Şartları gerçekleşse bile yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecektir. 
Dahası “meteor etkili” bir normatif düzenleme ile önceki yasal kurallara toptan ve derin 
etkileri olabilecek istisnalar getirilmektedir. 6306 sayılı Yasa’nın 9. maddesine göre 
“Kanunun öngördüğü uygulamaların zaruri kılması hâlinde, bu uygulamaların 
gerektirdiği iş ve işlemler hakkında; 

a) 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin 
Aşılattırılması Hakkında Kanunun, 

b) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun, 

c) Afete maruz bölgeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla 15/5/1959 
tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 
Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun, 

ç) 28/12/1960 tarihli ve 189 sayılı Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları 
İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu 
Kalmayanların Satılmasına Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanunun, 

d) 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik 
Bölgeleri Kanununun, 

e) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun, 
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f) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanununun, 

g) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun,

ğ) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun, 

h) 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz
Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun, 

ı) 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanununun, 

i) Geri görünüm ve etkilenme bölgeleri bakımından 18/11/1983 tarihli ve 2960
sayılı Boğaziçi Kanununun, bu Kanunun uygulanmasını engelleyici hükümleri ve diğer 
kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.”  

Gerçekten de planlama ve mekansal yenileme konusunda getirilen bu 
düzenleme ile imar hukukundan kaynaklanan ve esasında yerel yönetimlere ait olan pek 
çok yetki bir çırpıda merkezi idareye geçirilmekte ve bu konuda yerel yönetimler devre 
dışı bırakılmaktadır. 

2. 2. Hizmet Yerinden Yönetim Sisteminin Klasik Yapısını Zorlayan 
İdareler:  Üst Kurullar (BİO) 

Devlet idaresinin teknik uzmanlığı gerektiren her konuda etkili olması olanaklı 
olmayınca, yine bu alanda kalmak üzere, onunla bir biçimde "ilişkili", "ilgili" ama eylem 
yeteneği açısından ondan bağımsız (ayrı kamu tüzelkişiliğine sahip) Üst kurulların 
oluşturulması gerekmiştir. Merkezi iktidar, özeksizleşmiş (desantralıze olmuş) 
kurumlara bir ölçüde bağımsızlık ve auto-administration (özyurutüm) yeteneği vererek 
hukuk devletine ve demokratik yönetime işlerlik kazandırılmaya çalışmıştır. Kıt'a 
Avrupası'ndaki pek çok ülkede ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütme erki 
içerisinde, Özeksel otoriteden az çok bağımsızlaşmış düzenleyici ve denetleyici kurullar 
bulunmaktadır. Bu kurullar aslında hükümete ait olan yönetsel faaliyetleri yerine 
getirmektedirler.  

Üst kurulları geleneksel kamu yönetimi örgütlerinden ayıran, ona hukuk 
dizgesi içinde özgün bir yer veren özellik, onun özerk ve bağımsız statüsünden ileri 
gelmektedir.  Kamusal yaşamın değişik alanlarında merkez yönetimin hiyerarşik 
bağından kurtulmuş, düzenleme ve denetleme gibi önemli görevler üstlenmiş 
organizmaların varlığı, onların "gerçek bir bağımsızlık" güvencesine sahip olmalarıyla 
anlam kazanmaktadır. BİO kapsamında değerlendirilen örgütlerin ABD ve Fransa'da 
"bağımsız", İngiltere'de "hükümet dışı Özerk-benzeri'' (quası-autonom non 
governmental) nitelemeleri, onlara ayrıcalıklı, özgün bir kimlik vermektedir. 

Parlamento ve hükümetin politik yönlendirme yetkisine karşı bir güvence ile 
beslenen BİO'lar, sadece tâbiyet ilişkisinden kurtulmuş oldukları için değil, aynı 
zamanda üyelerine garanti edilmiş bir pozisyon tanındığından dolayı bağımsız organlar 
olarak görülmektedir. Üyelerinin dış etki risklerinden veya güç odaklarının (çıkar 
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çevrelerinin) etkilerinden kurtulmaları ve eylem ve işlemlerinde özgür olmaları 
istenmektedir. Kurumsal bağımsızlığı sağlayan güvence "özerklik"tir. 

Kamu yönetiminde ayrıksı bir yapı olarak beliren üst kurullar (öğretideki bir 
başka adlandırmayla bağımsız idari otoriteler)ın ortak nitelikleri  şöyle belirtilmektedir:   

1. Erklerin “yürütme” alanında yeralırlar. 

2. Kurumsal oluşum ve işleyişi bir yasayla belirlenmiştir. 

3. Özerk ve bağımsız statülü yapılardır. 

4. Hukuk düzeni içindeki varlıkları belirgindir. 

5. merkezi idareyle vesayet bağı vardır.  

6. Kamusal yaşamın duyarlı alanlarında düzenleme ve denetim yapma, 
yaptırım uygulama gibi kamu gücü ayrıcalıklarına sahiptirler.32  

Türkiye'de son yirmi yılda ''düzenleme ve koruma'' özgörevini üstlenen BİO 
tipi kurumsal yapılanma, organik ve işlevsel bağımsızlık statüsüyle Türk kamu 
yönetimine özgün bir atmosfer getirmiştir. Gerçekten de iletişim sektörünün 50'li 
yıllardan beri çektiği "güdümlü" iletişim olanağı, merkezden organik anlamda 
bağımsızlaşmış RTÜK aracılığıyla nispeten özerklik kazanmaya başlamış;  ekonomi 
sektörü de SPK, rekabet kamu düzeninin sağlanmasında Rekabet Kurumu, enerji 
piyasasında EPDK, tütün ve alkollü içecekler piyasasının denetiminde TAPDK, ihale 
gibi kamu harcamalarının hukuka uygun biçimde yapılabilmesinin güvencesi olarak 
Kamu İhale Kurumu, Bankacılık alanında BDDK, TMSF gibi üst kurulların idari 
teşkilatta yerini aldığı gözlenmektedir. Oluşum ve yapılanma süreci gözönüne 
alındığında bu türden bağımsız ve özerk yapılı kurumsal kategorilerin hak ve özgürlükler 
için getirileri'nin ne olduğunu anlamak olanaklıdır. Ancak yürütme erkinin neresinde yer 
aldığı konusunda bunlar bakımından bir belirsizlik sözkonusudur. Bilindiği üzere idare 
anayasa 123’e göre merkezden ve yerinden yönetim esaslarına göre yapılanmak 
zorundadır. O halde üst kurullar sistematiğin yerinden yönetim kanadında yerini almak 
durumunda olduğuna göre ancak bunlar mahalli idare olmadığına göre olsa olsa zorunlu 
olarak hizmet yerinden yönetim kuruluşları kategorisinde değerlendirilmektedir. 
Öğretideki ağırlıkta olan görüş de bu nedenden dolayı böyle bir kabul içerisindedir. Oysa 
üst kurullar klasik kamu kurumları gibi belli bir kamu hizmetini “bizzat” yerine 
getirmekle görevli olmayıp tam aksine çoğunlukla bu kurumların faaliyetlerini 
düzenleme ve/veya denetleme özgörevi ile kendisine görev verilmiş yapılardır.  

2011 yılında 643 sayılı KHK ile 3046 sayılı kanunda yapılan ekleme ile 
“Bağlılık değişikliği” kapsamında üst kurulların vesayet denetimi son derece 
yoğunlaştırılmış oldu. Buna göre “ Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları 
(10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) 
sayılı cetvelde yer alan kurumlar dahil) Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı 
ile, Başbakanlıkla veya diğer bakanlıklarla ilgilendirilebilir. Söz konusu kuruluşların 

32 Akıncı, Müslüm (1999), Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, İstanbul: Beta Yay. 
s.118 vd. 
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özel kanunlarında bağlı, ilgili ve ilişkili olunan bakanlığa ya da bakana verilen yetki ve 
görevler ilgilendirilen bakanlık veya bakan tarafından kullanılır ve yerine getirilir. (Ek 
cümle: 8/8/2011-KHK-649/45 md.) Bakan, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların (5018 
sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dâhil) her türlü faaliyet 
ve işlemlerini denetlemeye yetkilidir.” 5018 sayılı Kanunun III sayılı cetvel 
düzenleyici ve denetleyici kurumları (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet 
Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu Gözetimi,  Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu) içermektedir. Merkezi idarenin üst kurulların “her türlü 
faaliyet ve işlemlerini denetlemeye yetkili” olmasının İdare Hukuku bakımından taşıdığı 
anlam belirsizliği bir yana bununla yasakoyucunun merkezi idareye ağır vesayet yetkisi 
verdiği söylenebilir. Kısaca bağımsız idari otoriteler kategorisinde tanımlanan üst 
kurulların 2011 tarihinden sonra “hukuken” bağımsızlıklarını yitirip, merkezi otoriteye 
tabi tutulduğu söylenebilir. O halde statik bir kalıp öngören Anayasanın 123. m.’sinin 
üst kurullar gerçeğinde mutasyona uğradığı söylenebilir. Zira bu kurullar merkeden 
yönetimin esaslarına sığmadıkları gibi geleneksel yerinden yönetim esaslarının 
öngörülerine sığdırılmaya da müsait görünmemektedir. Öğretide buraya konulmasının 
hukuki bir zorunluluktan kaynaklandığı, içeriğe uymamakla birlikte zevahiri kurtarmak 
adına bir yere “yamandıkları” gözlenmektedir. 

3. 3. Katılımcı Yönetim Anlayışının Taşrada “Kurul/Komisyon” Modeli 
Uygulaması 

‘Yöneten - Yönetim- Yönetilen’ ilişkisinde karar alma sürecine bu karardan 
etkilenen süjelerin de yer almasına olanak veren pratik “katılım” (participation) olarak 
tanımlandığına göre33 daha çok yerinden yönetim anlayışının baskın özelliği olarak 
ortaya çıkan katılım ilkesinin merkezden yönetim anlayışına da yansıdığı 
gözlenmektedir. Özellikle “kurul”, “komisyon” şeklindeki kollektif karar ortamına ilgili 
aktörlerin halk tabanında gelmesine olanak veren yasal düzenlemeler (çoğunlukla kağıt 
üzerinde kalsa da) son yıllarda dikkatleri çekmektedir. İkibinli yıllara doğru gelindiğinde 
merkezin taşra yapılanmasında katılımcı bir model geliştirildiği gözlenmektedir. 
Kurullaşma süreci de denebilecek bu dönemde yönetime değişik boyut ve kaynaklardan 
katılıma imkân tanıyan yapılara yer verildiği gözlenmektedir. Bunlar arasında öne çıkan 
başlıca örnekler aşağıdaki gibidir:  

Mera Komisyonu:  25/02/1998 gün ve 4342 sayılı34 Mera Kanunu’nun 6. 
maddesine göre “Mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsisi Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığınca yapılır. Bu amaçla valinin görevlendireceği bir vali yardımcısı 
başkanlığında; Bakanlık il müdürü, Bakanlık il müdürlüğünden konu uzmanı bir ziraat 
mühendisi, Köy Hizmetleri il müdürlüğünden bir ziraat mühendisi, defterdarlıktan veya 

33  Geniş bilgi için Bkz. Eroğul, Cem (1991) Devlet Yönetimine Katılma Hakkı, Ankara:  İmge 
Yay. s. 131 vd. 
34  31/07/1998 tarih ve  23419 sayılı RG’de yayınlanmış olan Mera Yönetmeliği de bu yasanın 
uygulamaya dönük ayrıntılarını düzenlemştir. 
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bulunamaması halinde vali tarafından görevlendirilecek bir hukukçu, Milli Emlak 
Müdürlüğünden bir temsilci, Kadastro Müdürlüğünden bir teknik eleman, Ziraat Odası 
Başkanlığından bir temsilci olmak üzere sekiz kişiden oluşan bir komisyon kurulur. 
Ayrıca orman içi, orman kenarı ve orman üst sınırında bulunan mera, yaylak ve 
kışlakların tespit, tahdit ve tahsisi çalışmalarında, ilgili orman teşkilatından bir orman 
mühendisi, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu 
Kanunu uyarınca reform bölgesi ilan edilen alanlarda bulunan mera, yaylak ve 
kışlakların tespit, tahdit ve tahsisi çalışmalarında Tarım Reformu Teşkilatından bir ziraat 
mühendisi bu komisyonlarda üye olarak görevlendirilir. Komisyonlar valilik onayı ile 
oluşturulur. Vali yardımcısının bulunmadığı durumlarda komisyona Bakanlık il müdürü 
veya görevlendireceği konu uzmanı bir ziraat mühendisi başkanlık eder.” Mera 
Komisyonu daha çok resmi görevli kamu personelinden oluşan bir yapı olmakla birlikte, 
konunun uzmanı farklı kamu idarelerinden temsilcilerin katılımı en azından kararların 
daha isabeti biçimde alınmasını sağlar. 

 Av Komisyonları:  11.07.2003 tarih ve 25165 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanmış olan 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na göre “Merkezde, Bakanın veya 
Müsteşarın başkanlığında, Bakanlık ve Genel Müdürlük merkez teşkilatı ilgili 
birimlerinden üç, bir bitki koruma uzmanı ve bir veteriner hekim olmak üzere Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığından iki, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile orman fakülteleri ve gönüllü kuruluşları temsilen 
birer, dokuz coğrafi bölge esas alınarak belirlenecek avcı kuruluşlarından dokuz, özel 
avlak temsilcisi bir olmak üzere toplam yirmibir üyeden teşekkül eden Merkez Av 
Komisyonu kurulur. 

İllerde ise valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; 
Bakanlıktan iki, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile milli eğitim müdürlüğü, gençlik ve 
spor il müdürlüğü, jandarma teşkilatı ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, mahalli avcı 
kuruluşlarından üç üye olmak üzere toplam onbir üyeden teşekkül eden il av komisyonu 
kurulur.Gerekli hallerde valilik, il av komisyonundaki yapıya benzer ilçe av komisyonu 
kurabilir.” 

  Oluşum itibarıyle resmi-özel karma yapılı bir karar organından söz edilebilir. 
Burada sıradüzenli bir karar alma mekanizması öngörülmektedir. İlçe av komisyonu 
kararları il av komisyonunda, il av komisyonu kararları da Merkez Av Komisyonunda 
değerlendirilir. Merkez Av Komisyonu yasada Bakanlığa verilen yetkiler dışında av ve 
yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi için gerekli kararları alır. Merkez Av 
Komisyonu kararı kesindir. Merkez Av Komisyonunda alınan kararların uygulanması, 
av ve yaban hayvanlarının korunması, üretimi ve bakımı ile avcı kuruluşlarının 
kurulmasının ve çalışmasının teşviki, üyelerinin eğitimi Bakanlıkça yürütülür.  

 Toprak Koruma Kurulu:  19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı RG’de 
yayınlanmış olan “Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu”na göre “Her ilde, 
valinin başkanlığında, ildeki tarımdan sorumlu birim amiri tarafından başkan 
yardımcılığı ve sekretarya hizmetleri görevi yürütülmek üzere, ilde plân yapma yetkisine 
sahip kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden, üç birimin ve Maliye Bakanlığının 
ildeki üst düzey temsilcisi ile plânlama ve/veya toprak koruma konularında ulusal 
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ölçekte faaliyette bulunan kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşları ile sivil toplum 
kuruluşlarının yerel temsilcilerinden üç kişi olmak üzere Kurul oluşturulur.” (m.5) 
Burada da kamu-özel ortaklığında bir karar organının oluşumu dikkatleri çekmektedir. 
Ancak Kurul’da kamu kesiminden gelen üyelerin ağırlıkta olması buralarda merkezi 
idarenin etkisinin ağırlıkta hissedilme riskini de beraberinde getirmektedir. Yasa’da 
toprak ve arazi kullanımı ile ilgili olarak önemli görev ve yetkilerle35 donatılan Kurul’un 
zaman zaman şiddetli eleştirilere muhatap olduğu da bilinmektedir. 36 

İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları: 23/11/2003 tarih ve 25298 sayılı RG’de 
yayınlanmış olan ‘İl Ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev Ve Çalışma 
Esasları Hakkında Yönetmelik’ gereğince “İl Kurulu, vali veya valinin görevlendireceği 
bir vali yardımcısının başkanlığında; a) Büyükşehir statüsü bulunan illerde büyükşehir 
belediye başkanı veya başkan yardımcısı, diğer illerde il belediye başkanı veya başkan 
yardımcısı,b) İl Genel Meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği bir temsilci,c) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin il başkanları veya 
görevlendirecekleri bir temsilci, d) Üniversite rektörleri veya bu konuda 
görevlendirecekleri bir öğretim üyesi ya da elemanı,e) Valilik tarafından belirlenecek 
kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan bir avukat veya hukuk fakültesi mezunu bir 
kamu görevlisi, f) Baro temsilcisi, g) Tabip odasından bir temsilci, h) Ticaret veya sanayi 
odasından valilik tarafından belirlenecek bir temsilci, i) Valilik tarafından belirlenecek 
diğer meslek odaları veya sendikalardan bir temsilci, j) Mahalli televizyon, gazete, radyo 
gibi kuruluşlardan başvuranlar arasından valilik tarafından belirlenecek bir temsilci, k) 
Muhtarlar derneği başkanı, yoksa mahalle muhtarlarından başvuranlar arasından valilik 
tarafından belirlenecek bir temsilci, l) Okul-aile birliklerinden başvuranlar arasından 
valilik tarafından belirlenecek bir temsilci, m) Sivil Toplum Kuruluşlarından başvuranlar 
arasından valilik tarafından belirlenecek en az üç temsilciden oluşur. Kurul başkanı 

35 Toprak Koruma Kurulu’nun Görevleri 
 Arazi kullanılan tüm faaliyetlerde, arazinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına
yönelik inceleme, değerlendirme ve izleme yapmak, ortaya çıkan olumsuzlukları belirlemek, 
toprak korumayı ve bununla ilgili sorunları giderici önlemleri almak, geliştirmek, uygulanmasını 
sağlamak için görüş oluşturmak. 
 Arazi kullanımını gerektiren tüm girişimleri yönlendirmek üzere, yerel plân veya projelerin
uygulanması amacıyla takibini yapmak. 
 Toprak koruma önlemlerinin yerine getirilmesi sürecini yerel ölçekte izlemek, değerlendirmek
ve çözümleyici öneriler geliştirmek, hazırlanacak toprak koruma ve arazi kullanım plânları 
doğrultusunda, yerel ölçekli yıllık iş programları için görüş oluşturmak ve uygulamaya 
konulmasının takibini yapmak. 
 Ülkesel, bölgesel veya yerel ölçekli yapılan plânlar arasındaki uyumu denetlemek.
 Kanunda yer alan konularla ilgili başvuruları almak ve ilgililere aktarmak.
 Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. (m.6)’tır.
36  Örneğin Toprak Koruma Kurullarının valilerin güdümünde çalıştığı, yasaya uygun iş 
görmedikleri, kendisinden beklenen misyonun gereklerine uygun davranmadıkları konusunda 
yoğun eleştiriler olmuştur. Bkz.  
http://www.tmmob.org.tr/resimler/ekler/84d247c6f65a96a_ek.pdf  



20 Müslüm AKINCI 
 

 
gerekli gördüğü durumlarda ilgili kamu veya özel kuruluş temsilcilerini veya kişileri de 
toplantıya çağırabilir. (m.5) 

Benzer bir temsili yapı ilçelerde kurulmaktadır.  

İl ve İlçe Kurulları; a) İllerde Bakanlık, Başkanlık, Valilik, İl Masası, İl Kurulu 
üyeleri ve İlçe Kurulları tarafından İl Kurulunun gündemine getirilen; ilçelerde de 
Bakanlık, Başkanlık, Valilik, İl Kurulu, Kaymakamlık, İlçe Masası ve İlçe Kurulu 
üyeleri tarafından İlçe Kurulu gündemine getirilen konuları değerlendirmek, b) İnsan 
hakları ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, c) İnsan haklarının korunması ve insan 
hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan 
sosyal, siyasi, hukuki ve idari sebepleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne 
ilişkin valilik veya kaymakamlık makamına önerilerde bulunmak, d) Her türlü 
ayrımcılığın önlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, e) İdarenin uygulamalarında 
vatandaşlara hoşgörü ve nezaketle yaklaşılmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları 
yapmak, f) Ayda bir tüm çalışmaları özet olarak, ilçelerde İl Kuruluna, illerde Başkanlığa 
bildirmekle görevlidir. 

Mevzuatta insan hakları ihlalleri konusunda halktan gelebilecek yakınmaları 
kamu ve sivil kökenli üyelerle birlikte değerlendirip düzeltici önlem alma önerileri 
getirmekle görevli bu Kurulların ilk başlarda halk nazarında dikkatleri üzerine çekmiş 
olmakla birlikte son zamanlarda fonksiyonelliğinin en aza indiği gözlenmektedir. 

  İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulları: 6222 sayılı ‘Sporda Şiddet Ve 
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a göre (1) İl spor güvenlik kurulu, vali veya 
görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, belediye başkanlığı, il jandarma 
komutanlığı, il emniyet müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, 
il milli eğitim müdürlüğü, ilgili federasyon ve amatör spor kulüpleri konfederasyon 
temsilcileri, vali tarafından belirlenecek bir hukukçu ile farklı spor kulüplerine mensup 
taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi olan en az iki yönetici ve gerekli görüldüğünde 
davet edilecek basın kuruluşlarının ve ilgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinden 
oluşur.(2) İlçe spor güvenlik kurulu, kaymakam başkanlığında il spor güvenlik 
kurulunda yer alan kurum ve kuruluşların ilçedeki temsilcileri ve kaymakam tarafından 
belirlenecek bir hukukçu ile varsa farklı spor kulüplerine mensup taraftardan sorumlu 
kulüp temsilcisi olan en az iki yönetici ve gerekli görüldüğünde davet edilecek basın 
kuruluşlarının ve ilgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur (m4). Güvenlik 
Kurulları sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesine yönelik olarak almayı uygun 
buldukları tedbirleri kolluk kuvveti ve spor kulüpleri yerine getirirler. Burada da kamu-
özel kesim işbirliğinde kamu düzeninin sağlanması amaçlanmaktadır.  

Yasal altyapı hazırlanmakla birlikte uygulamada bunların öngörüldüğü şekliyle 
ne ölçüde uygun çalıştıklarını ortaya koyan bilimsel alan araştırmaları bulunmamaktadır. 
Bu kategoride yer alan kurul/komisyon tarzındaki oluşumlar esasında merkezi idarenin 
görev ve yetkisine dahil fonksiyonları üstlenmekte, yetkide desantralizasyon ile idari 
işleve toplumdan farklı kesimlerin katılımı sağlanarak demokrasi gereklerine uyarlı bir 
işleyiş hedeflenmektedir.  
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SONUÇ: 

1- Anayasa’nın 123. maddesine göre kuruluş ve görevleriyle bir bütün olan idare 
işlev ve yapılanma bakımından “merkezden yönetim” ve “yerinden yönetim” 
esaslarına dayanmak zorunda olmasına karşın bu yapının öngördüğü kalıplara 
sığmayan (BİO tipi) bir idari oluşumdan söz edilebilir. Türkiye idari teşkilatında 
statiğin mutasyonu denebilecek bir doku değişimi gözlenmektedir.  

2- İdare hukuku doktrininde klasik yaklaşımla öne sürülen merkezden yönetim ve 
yerinden yönetimin yarar ve sakıncalarının her zaman için aynı nitelemeyi 
gerektirecek belirlilikte olmadığı söylenebilir. 

3- Merkezden yönetim 2005’li yıllardan sonra taşra düzeyinde kurul/komsiyon 
benzeri idari karar organları eliyle –en azından görünürde de olsa- katılımcı 
yönetim anlayışını ön plana aldığı gözlenmektedir. 

4- Öte yandan yerinden yönetim organlarına ait planlama, kentleşme, çevre 
denetimi gibi pek çok yetkinin son zamanlarda yürütmenin merkez teşkilatı 
uhdesine alındığı görülmektedir. İmar hukuku gibi mahalli idarenin büyük 
ölçüde takdirinde olan bir alanın merkezileştirilerek Anayasal esasların 
gereklerinin gözardı edildiği görülmektedir. 

5- Mahalli idarelerin en önemli anayasal güvencesi olan özerkliğin, son beş yılllık 
zamandizinsel düzlemde yoğunlaşmış vesayet ilişkisiyle en aza indirildiği 
söylenebilir. 

6- Algı, pratik ve dışa yansıyan görünüm itibarı ile son zamanlarda yerinden 
yönetim ilkesinin merkezileştirildiği;  çıkarılan yasal düzenlemelerin 
yürütmenin her konuda tek merkezden idare etme iradesinin bir tezahürünü 
yansıttığı söylenebilir. 
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ANAYASA MAHKEMESİ’NİN TÜRK MEDENÎ 
KANUNU’NUN 181/II. MADDESİNE İLİŞKİN İPTAL 

KARARININ VE SONRASI YAPILAN DÜZENLEMENİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yrd. Doç. Dr. Hakan ALBAŞ* 
Arş. Gör. Muhammed ERDAL** 

Özet: Hukukumuzda kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi soyut ve somut 
norm denetimi ile anayasa şikayeti yoluyla Anayasa Mahkemesi’nce yapılmaktadır. Medeni 
hukukun uygulanmasına ilişkin temel ilkeleri bil hassa düzenleme boşluğunun bulunduğu 
hallerde, eksik düzenlemenin anayasal ilkelere aykırılığı nedeniyle anayasa mahkesine 
gidilmesine her zaman ihtiyaç bulunmamalıdır. Medeni hukuk davasına bakan hakim 
incelediğimiz konuda olduğu gibi medeni hukukun uygulanması esasları çerçevesinde 
düzenleme boşluğunu doldurarak düzenlemedeki görünürdeki eşitsizliği gidermekle ödevlidir. 
Medeni hukuk düzenlemeleri kamu hukuku düzenlemelerinden farklılıklar arzetmektedir. 
Medeni hukuka ilişkin düzenlemelerde somut olay adaletinin sağlanması noktasında soyut ve 
genel yasa yapma çerçevesinde hakime anayasal ilkelere uygunluğu sağlayacak imkanlar 
verilmiştir. Bu nedenle hakimlerin başlangıç hükümlerinin kendilerine verdiği görev ve 
yetkileri adeta üzerlerinden atarak karar ihdas etme yerine kararı bir üst mahkemeye havala 
etmesi hukuken doğru kabul edilemez. Hukuku uygulayan hakim somut olayın adaletini 
sağlayacak mekanizmalara sahip olup bunu yapmamış olması hukuk sistemi içerisinde 
benimsenemez. 

Anahtar kelimeler: Hukuk boşluğu, kanun boşluğu, soyut norm denetimi, somut norm 
denetimi, boşanan eşlerin mirasçılığı. 

Abstract: In Turkey, constitutional court judicially review a laws accordance with constitution 
by concrete review of norms, abstract review of norms, or constitutional complains. Reviews of 
the constitutional court are always needed for incomplete regulations, especially on 
implementing basic principles of civil law about legal gaps. Thus, civil law judges are obligated 
to correct inequalities by filling legal gaps according to principles of law. Civil law regulations 
exhibit differences from public law regulations. In civil law regulations judges are allowed to 
applicate constitutional principles with abstract laws to ensure the concrete justice in cases. 
Therefore, it is legally unacceptable for judges to leave the decision to upper court, instead of 
establishing their own decisions by the authority which undertaken from beginning provisions 
of civil law. It is inadmissible for the legal system, that the judges who ought to apply the law 
are not using the necessary mechanisms for ensuring justice in a case.    

Keywords: Legal gap, void, concrete review of norms, abstract review of norms, inheritance of 
divorced spouse.  

* LAÜHF Medeni Hukuk ABD.
** YDÜHF İdare Hukuku ABD. 
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I. Genel Olarak 

İptal kararına konu 4721 sayılı Türk Medeni Kanu’nun 181/II hükmü “ 
Boşanma davası devam ederken, ölen davacının mirasçılarından birisinin davaya 
devam etmesi ve davalının kusurunun ispatlanması halinde de yukarıdaki fıkra hükmü 
uygulanır.” biçiminde düzenlenmiştir. Mevcut iptale konu hükümde davacının 
mirasçılarının davaya devam etmesinden bahsedilmesine karşılık, davalının 
mirasçılarının davaya devamına yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır.  

Söz konusu hükümde bir boşanma davası açılması durumunda, davacı eşin 
ölmesi halinde sağ kalan eş haricindeki mirasçılardan birinin istemi üzerine davaya 
devam edileceği ve davalı eşin kusurunun tespiti halinde mirasta hak sahibi 
olamayacağı düzenlenmiştir. Davalı bakımından bir hükmün olmaması nedeniyle 
Anayasa Mahkemesi’ne götürülen bir olay hükmün Anayasa’nın 10. ve 36. 
maddelerine aykırılığı sebebiyle iptal kararı verilmiştir. 

Bu çalışmanın temel amacı, ayrıca aşağıda da belirttiğimiz üzere, maddenin 
hukuk politikası ve mirasta hak sahipliğinin belirlenmesinden çok, Türk Medeni 
Kanunun 1. maddesi anlamında yasanın uygulanması bakımından Anayasa 
Mahkemesi’nin kararına ihtiyacın olup olmaması noktasında toplanmaktadır. Şüphe 
yoktur ki iptale konu düzenlemenin mirasta hak sahipliğinin belirlenmesi, usul 
hukukuna ilişkin bir çok sorunu beraberinde getirmiştir1.  

Öncelikle Anayasa Mahkemesinin önüne giden olayın öyküsü şu şekilde 
gerçekleşmiştir: 

Manavgat 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmekte olan bir boşanma 
davası sırasında, davacı kadın dava açtıktan sonra davaya devam etmemiş yani 
müracaata bırakmış; ancak davalı koca davaya devam etme iradesini açıklamış, bu 
süreçte davacı kadına tebligat yapılmadan davalı koca vefat etmiştir. Anılan dava 
sırasında Manavgat 1. Asliye Hukuk Mahkemesi söz konusu olaya uygulanacak yasa 
hükmünün (MK. 181/2) eşitlik ilkesini düzenleyen AY. md. 10 ile hak arama 
özgürlüğünü düzenleyen AY. md. 36 hükümlerine aykırılık teşkil ettiği kanaatine 
ulaşarak, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz başvurusunda bulunmuştur. Manavgat 1. 
Asliye Hukuk Mahkemesi itiraz gerekçesinde; yalnız öleni ilgilendiren davalarda 
tarafın ölümü neticesinde davanın konusuz kalacağı, MK. md. 181/2’nin bu kuralın 
yasama organınca konulan bir istisnası olduğu, söz konusu hükmün yeni Medeni 
Kanun’un kusurlu eşin mirasçılığını önlemeye yönelik bir imkân olarak düzenlediğini, 
“Madde metninden ve hükümet gerekçesinden de anlaşılacağı üzere boşanma 
davasında sadece davacının ölümü halinde ve sadece davacının mirasçılarına MK 
181/2. maddesi uyarınca kusur tespiti için davayı takip hakkı tanındığı; Davalının 
ölümü halinde davalının mirasçılarına bu hak tanınmadığı; Davalının mirasçılarına bu 
hakkın tanınmamış olması nedeniyle madde metninin Anayasa’nın eşitlik ilkesini 

1 Hükmün değişik yönlerden eleştirisi için bkz. Dural, M. /Oğüz, T. / Gümüş, A., Türk Özel 
Hukuku Cilt. II Aile Hukuku, İstanbul 2010, s. 134 vd. 
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düzenleyen l0. maddesi ile hak arama hürriyetini düzenleyen 36. maddesine aykırı 
olduğu kanaatine varıldığı. Zira davacının mirasçılarına tanınan bir hakkın davalının 
mirasçılarına tanınmamış olmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi hak arama 
hürriyetinin de kısıtlanması hatta bütünüyle engellenmesi anlamına geleceği. Nitekim 
yasa koyucu benzer nitelikte bir düzenleme olan Türk Medeni Kanunu 159. 
maddesinde bu hakkı her iki taraf mirasçılarına da tanıdığı. Butlan davasında tanınan 
bu hakkın boşanma davası için tanınmamasının hak arama hürriyetinin kısıtlanması 
anlamına geleceği; Yasa koyucunun belki Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 
(HUMK) ilgili usul hükümlerini nazara alarak ve usul bütünlüğünü bozmamak için 
davalı mirasçılarına davayı takip hakkı tanımamış olabileceği; Bu akla gelen başlıca 
usul kurallarının davanın müracaata bırakılması ve feragat hali olduğu. Ancak yasanın 
bu haliyle pratik olarak anılan amaca ulaşmayı mümkün kılmayacağını ileri sürmüş ve 
söz konusu 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 181/2. maddesinde yer alan “Boşanma 
davası devam ederken, ölen davacının mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi 
ve davalının kusurunun ispatlanması halinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır” 
şeklindeki fıkra metninde yer alan “…davacının” ve “…davalının” kelimelerinin 
Anayasamızın 10 ve 36. maddelerine aykırı olduğu” kanaatiyle iptali için Anayasa 
Mahkemesine itiraz yoluyla gönderilmiştir.  

Anayasa Mahkemesi yaptığı inceleme sonucunda söz konusu yasa metnindeki 
“davacının” ve “davalının” ifadelerinin Anayasa’nın 10. ve 36. maddesine aykırı 
olduğuna şu gerekçelerle karar vermiştir:  

“ Anayasa’nın 10. maddesinde, herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî 
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun 
önünde eşit olduğu, hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı, 
Devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda olduğu belirtilmiştir. Bu ilke, birbirinin 
aynı durumunda olanlara ayrı kuralların uygulanmasını, ayrıcalıklı kişi ve 
toplulukların yaratılmasını engellemektedir. Aynı durumda olanlar için farklı 
düzenleme eşitliğe aykırılık oluşturur. Anayasa’nın amaçladığı eşitlik, mutlak ve 
eylemli eşitlik değil hukuksal eşitliktir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal 
durumlar ayrı kurallara bağlı tutulursa Anayasa’nın öngördüğü eşitlik ilkesi ihlal 
edilmiş olmaz. Kişisel nitelikleri ve durumları özdeş olanlar arasında, yasalara 
konulan kurallarla değişik uygulamalar yapılamaz. 

İtiraz konusu kuralla devam eden boşanma davası sırasında ölen davacının 
mirasçılarına davaya devam edebilme hakkı tanınmasına rağmen, bu hak, davalının 
ölmesi halinde davalının mirasçılarına tanınmamıştır. Madde gerekçesinde özellikle 
zina, hayata kast, pek kötü davranış, haysiyetsiz hayat sürme gibi sebeplerle açılan 
boşanma davalarında, davacının ölümü halinde doğabileceği belirtilen haksız ve 
adaletsiz sonuçların, bu eylemlere maruz kalan davalının ölümü halinde de ortaya 
çıkabileceği kuşkusuzdur. Davacı eşin zina, hayata kast, pek kötü davranış, haysiyetsiz 
hayat sürme gibi fiillerde bulunması karşısında davalı eşin de ayrı bir boşanma davası 
ya da karşılık dava açabileceğinde tereddüt bulunmamakla birlikte, Yasa’nın 
davacının mirasçılarına tanıdığı bu haktan davalının mirasçılarının da 
yararlanabilmeleri için davalıdan boşanma davası açması beklenemez. Hukuk 
davalarında, “taraf” olma itibariyle davacı ya da davalının hukuki durumları aynıdır. 
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İtiraz konusu düzenleme ile hukuki konumları aynı olan davacı ile davalının 
mirasçıları arasında farklı kurallar getirilerek bir taraf lehine ayrıcalık tanınmaktadır. 

Anayasa’nın hak arama hürriyetini düzenleyen 36. maddesinin birinci 
fıkrasında “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri 
önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına 
sahiptir.” denilerek yargı mercilerine davacı ve davalı olarak başvurabilme ve bunun 
doğal sonucu olarak da iddia, savunma ve adil yargılanma hakkı güvence altına 
alınmıştır. Kişinin uğradığı bir haksızlığa veya zarara karşı kendisini 
savunabilmesinin ya da maruz kaldığı haksız bir uygulama veya işleme karşı 
haklılığını ileri sürüp kanıtlayabilmesinin, zararını giderebilmesinin en etkili ve 
güvenceli yolu, yargı mercileri önünde dava hakkını kullanabilmesidir. Kişilere yargı 
mercileri önünde dava hakkı tanınması adil yargılamanın ön koşulunu oluşturur. 

“Adil yargılanma hakkı”nın ulusalüstü düzeyde genel kabul görmüş ölçütleri 
arasında önemli bir yer tutan “silahların eşitliği” ilkesi, davanın tarafları arasında 
yargılama sırasında usul hükümleri yönünden eşit konumda bulunma, taraflardan 
birine dezavantaj diğerine avantaj sağlayacak kurallara yer vermeme esasını 
içermekte, diğer bir deyişle davanın tarafları arasında hakkaniyete uygun bir dengenin 
varlığını gerekli kılmaktadır. 

Bir hukuk davasında taraf olma durumu nedeniyle hukuki durumları itibariyle 
eşit oldukları açık olan davacı ve davalının mirasçıları arasında, boşanma davasına 
devam edebilme bakımından farklı düzenlemeler öngörülmesi, davada hakkaniyete 
uygun bir dengenin kurulmasına engel teşkil ederek, silahların eşitliği ilkesinin 
ihlâline neden olur. 

İtiraz konusu kuralla, boşanma davası sırasında ölen davalının mirasçılarına 
davacının mirasçılarına tanınan davaya devam etme hakkı tanınmamaktadır. 
Davalının mirasçılarının yargı mercileri önünde dava haklarını kullanmalarının bu 
şekilde engellenmesi Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan hak arama 
özgürlüğü alanına yapılmış açık bir müdahale niteliğinde olup, hak arama 
özgürlüğüyle bağdaşmaz. 

Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nın 10. ve 36. maddelerine 
aykırıdır. 

Mahkeme, 22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 181. 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “...davacının”, 
“…davalının…” sözcüklerinin iptal edilmesi halinde hukuksal boşluk doğacağını, 
doğacak hukuksal boşluğun kamu yararını ihlal edici nitelikte olduğunu, yeni yasal 
düzenleme yapılması amacıyla, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 2949 
sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun md. 
53/4 ve 5. fıkraları gereğince iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete’de 
yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesinin uygun olacağına karar 
vermiş ve iptal kararının yürürlüğe giriş tarihini 22.04.2011 tarihine kadar ertelemiştir. 
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Anayasa Mahkemesi’nin öngördüğü yürürlük tarihi dolmadan, 31.3.2011 tarih 
ve 6217 sayılı yasayla2, 14 Nisan 2014 tarih ve 27905 sayılı yasanın 19. maddesi ile 
yapılan değişiklikle hüküm “Boşanma davası devam ederken, ölen eşin 
mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması 
hâlinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.” şeklinde düzenlemeye tabi tutulmuştur. 
Bu düzenleme ile, uygulamada yasal bir boşluk doğması engellenmiştir.  

Ancak, aşağıda da belirteceğimiz üzere, Yasa koyucunun iptal kararından 
sonraki getirdiği düzenlemenin, murat edilen amaca uygunluğu ile özellikle Anayasa 
Mahkemesi’nin konuya ilişkin vermiş olduğu kararın, Medeni Hukuk sistemimizde 
özellikle hukukun uygulanmasına ilişkin esaslar çerçevesinde eleştirilebilir bir nitelik 
taşıdığını düşünmekteyiz.  

Konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi kararına ilişkin muhtemel sorunlar ve bu 
sorunlara Medeni Hukuk sistemimiz içinde cevap aranacaktır.  

Öncelikle söz konusu olay ve olayın çözümüne dair yasa hükmü 
incelendiğinde, yasanın lafzi ifadesinden söz konusu davayı yalnız davacının 
mirasçılarının açabileceği, davalının mirasçılarına böyle bir imkânın açık olarak 
tanınmadığı görünmektedir. İptale konu düzenlemenin olaya uygulanması gerektiği 
durumlarda, ilk etapta şu sorular karşımıza çıkabilecektir. Davalı eşin mirasçılarının 
mahkemeye başvurması halinde hâkim, hukuku uygulamak zorundadır. Öyle ki, hâkim 
böyle bir durumda ortada bir müracaat olduğu için ( dava) ve mahkeme yargılama 
tekeline sahip bir organ olduğuna göre AY md. 36 uyarınca söz konusu müracaatı 
yanıtsız- sonuçsuz bırakamayacağı tartışmasızdır3. Peki dava hakkına ilişkin açık bir 
düzenleme bulunmaması nedeniyle hâkim hukuku nasıl uygulayacaktır? Yargıçın, 
iptale konu olayda olduğu gibi; Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla müracaat etmesi 
mi gerekir? Söz konusu durumun bir hukuk boşluğu olarak mütalaa edilip hukuk 
yaratmak suretiyle doldurulması ve hali hazırdaki davayı bu şekilde mi çözümlemesi 
gerekir? Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu düzenlemeyi denetlemesi hukukumuza 
göre mümkün müdür? Yukarıdaki sorulara verilecek yanıtlar, iptale konu olan Anayasa 
Mahkemesi’ kararının yerindeliğini belirleyecektir. Burada öncelikle mesele, özellikle 
Medeni Kanun’un birinci maddesinde düzenlenen Hukukun uygulanmasına ilişkin 
esaslar ile Anayasada yer alan ve Medeni Kanun bakımından da uygulaması söz 
konusu olan temel haklar4 çerçevesinde değerlendirilmelidir.  

Bu bağlamda çalışmamızda konumuzla sınırlı olarak boşluk kavramı 
incelenecek, hukukta boşluğun hangi durumlarda karşımıza çıkacağı irdelenecek ve 
boşluk türlerinin neler olduğunun tespiti yapılacaktır. Bu kısımda yine yargıcın 
önündeki olayın çözümünde hangi durumlarda hukuk boşluğu ile karşılaşacağı ve söz 
konusu boşluk türleri karşısında nasıl hareket etmesi gerektiği tartışılmaya çalışılacak; 

2 6217 sayılı Kanun (RG. 14 Nisan 2014 tarih ve sayı:27905). 
3 Aybay, A. / Aybay, R., Hukuka Giriş, Genişletilmiş 8. Baskı, İBÜY, İstanbul 2012, 324. 
4 Meseleye ilişkin temel hakların AY md. 10, md. 35, md. 36, md. 40, 87, 138, 148, 152, 153 
maddelerinin doğrudan ilgili hüküm olduğunu söylemek mümkündür. 
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yargıcın ürettiği çözümün niteliği irdelenecektir. Bunun akabinde boşluk olarak 
değerlendirilemeyen ama pozitif kuralın olayın çözümünde yetersiz kalması 
durumunda yargıcın nasıl hareket etmesi gerektiği tartışılacak; bu bağlamda Anayasa 
Mahkemesi’nin söz konusu alanla sınırlı olarak işlevine değinilecek ve nihayet sonuç 
olarak kararın yerindeliğine ve getirilen yeni yasal düzenlemeye ilişkin 
düşüncelerimizi belirteceğiz.  

Meseleye ilişkin olarak hukukun uygulanmasında önem taşıyan, özellikle 
boşluk kavramına ve türlerine değinmekte önemli yarar bulunmaktadır.  

II. Boşluk Kavramı 

Belirli bir hukuk sisteminde yasama organları, yaptıkları yasaların bilinçli 
olarak ihmal ettikleri alanlar hariç (Hukuk dışı alan), mevcut olayların ve gelecekte 
ortaya çıkabileceğini öngördükleri muhtemel olayların tümünü ilke olarak düzenleme 
amacını güderler. Bu yasama yetkisinin yasakoyucunun tekelinde olmasından, 
hukukun ne olduğunu söyleme yetkisinin nihayetinde yasama organında olmasından 
kaynaklanmaktadır5. Ayrıca bu ortaya çıkacak uyuşmazlıkların uyuşmazlığı kamu 
adına çözme yetki ve görevini icra edecek mahkemelerin söz konusu uyuşmazlığı nasıl 
çözmesi gerektiğini, çatışan yararlar arasında hangisinin hukuk politikası gereği 
korunacağının tespiti bakımından da zorunludur. Ancak böylesi bir hedefe tam olarak 
ulaşmak hiçbir zaman mümkün olmamıştır. Çünkü yaşamın dinamik yapısı karşısında 
insanın doğası gereği sınırlı yapısı yasama organlarının mevcut ve muhtemel sorunları 
önceden tam olarak öngörüp bunlara mutlak ve adil çözüm yolu sunmayı hiç bir zaman 
mümkün kılmamıştır6. 

Bu açıdan belirli bir hukuk sisteminde her uyuşmazlığın tam olarak önceden 
öngörülüp her uyuşmazlık için adil bir çözüm mekanizmasının üretilmiş olduğu 
söylenemez. Hukuk sistemlerinde önceden bir hukuki sorun öngörülmemiş; 
öngörülmüş olmakla birlikte bilinçli veya bilinçsiz olarak düzenlenmemiş; ya da 
düzenlenmiş olmakla birlikte sonradan ortadan kalkmış ise ve nihayetinde söz konusu 
uyuşmazlık hakkında yasal bir düzenleme yok ise boşluk kavramından söz edilir. Bu 
gerçeklik karşısında da hukukumuzda TMK md. 1’de boşluk kabul 
edilmiş/düzenlenmiştir. 

Boşluk, bir hukuki soruna yürürlükteki hukuk kurallarının çözüm 
gösterememesi hali olarak tanımlanmaktadır7. Hukukumuza göre boşluk temelde iki 

5 Atar, Y., Türk Anayasa Hukuku, Güncelleştirilmiş 4. Baskı, Mimoza, 167Sağlam, F., Anayasa 
Hukuku Ders Notları, YDÜHF, Lefkoşa 2013, s. 133, 139. 
6 Aybay, A. / Aybay, R., 320; Gözler, K., Hukuka Giriş, Ekin, 2. Baskı, Bursa 2003, s. 233; 
Karayalçın, Y., Hukukda Öğretim – Kaynaklar - Metod Problem Çözme, 4. Bası, Ankara 1994, 
s. 105; Önen, M., Hukuka Giriş, Arıkan Basım, İstanbul 2005, s. 74; Sözer, A. N., Hukukta 
Yöntembilim, Beta, İzmir 2008, s. 101, 115.  
7 Aybay, A. / Aybay, R., s. 324; Edis, S., Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, 
AÜHFY, Ankara 1993, s. 121; Esener, T., Hukuk Başlangıcı, Genel Hukuk Bilgisi, Alkım 
Yayınevi, İstanbul 2001, s. 230; Gören, Z., Anayasa Hukuku, Seçkin, Ankara 2006, s. 296; 
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şekilde karşımıza çıkar. Bunlardan birincisi yasama organının belirli bir alanı 
düzenlememiş olması hali; diğeri ise yasama organının belirli bir alanı yasayla 
düzenlemiş olmakla birlikte, söz konusu düzenlemenin o veya bu sebeple anayasa 
mahkemesince iptal edildikten veya yasama organınca ilga edildikten sonra o alanın 
yasama organınca yeniden düzenlenmemiş olması halidir8. Bu bağlamda özetlenecek 
olursa boşluk, hukuk politikası ve tercihi icabı ortaya çıkan boşluk ve iptal kararı 
sonrasında ortaya çıkan boşluk olarak ifade edilebilir.  

Hukuk yazınında olması gereken hukukta bulunan boşlukların, hukuk 
politikası sorunu olup, MK. md. 1/II anlamında yargıcın doldurma yetkisi bulunan 
boşluklar olarak kabul edilmemektedir9. Bu bakımdan karışıklıkları önlemek için 
hukuk boşluğuna plâna aykırı eksiklik; olması gereken hukuktaki boşluklara ise hukuk 
politikası boşlukları olarak nitelendirilmektedir. Hukuk politikası boşlukları hukuk 
boşluklarından farklı olup bunların doldurulması yargıcın değil, yasa koyucunun 
yetkisi içerisindedir.  

Hukuk biliminde boşluk kavramı bakımından önemli noktalardan biri, ne 
zaman boşluğun var sayılacağı; hangi koşulların boşluk için zorunlu olacağı 
konusudur. Bu sorular, aynı zamanda boşluğun tanımlanmasıyla da ilgilidir. Tek tür 
boşluk olmadığına göre boşluk kavramının tanımlanması, boşluk türlerine göre 
değişiklik arz eder10. 

Türk hukuk öğretisinde genelde kabul gören boşluk türleri, kural içi boşluk - 
kural dışı boşluk11, gerçek boşluk - gerçek olmayan boşluk12, bilinçli boşluk - bilinçsiz 
boşluk ve açık boşluk - örtülü boşluk şeklindedir13. 

Kaboğlu, İ. Ö., Anayasa Hukuku Dersleri, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 7. Baskı, Legal, 
İstanbul-2011, s. 361; Kırca, Ç., Örtülü (Gizli) Boşluk ve Bu Boşluğun Doldurulması Yöntemi 
Olarak Amaca Uygun Sınırlama (Teleologische Reduktion), AÜHFD, Y. 2001, C. 50, S. 1, s. 
91; Sözer, A. N., s. 116; Uler, Y., Anayasa Mahkemesi İptal Kararları Geriye Yürür, Bahri 
Savcıya Armağan, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları 7, Ankara 1988, s. 525. 
8 Sözer’e göre yasa çatışması da sonradan doğan hukuk boşluğu sebeplerinden biridir. Sözer, A. 
N., s. 110, 122 Kanımızca Gözler’in de belirttiği gibi sonradan çıkan bir yasa aynı konuda 
mevcut bir yasa ile çatışacak olursa (Lex posterior derogat legi priori) sonraki yasa önceki 
yasaları ilga eder ilkesi karşısında hukuk boşluğu doğacağı söylenemez. Yine Sözer hiyerarşi 
boşluğundan söz etmektedir. Kanımızca hukuk kuralları arasında ast üst ilişkisi mevcut ise 
ortaya hukuk boşluğu çıkmaz. Gözler, K., Yorum İlkeleri, http://www.anayasa.gen.tr/yorum-
ilkeleri.htm, (E.T. 08.04.2014). 
9 Edis, S., 128; Kırca, Ç., 93. 
10 Aktaş, S., Pozitif Hukukta Boşluk Kavramı, http://hukuk.erzincan.edu.tr/dergi/makale/ 
2010%20XIV1-1.pdf s. 1 (E.T. 05.04.2014). 
11 Aybay, A./ Aybay, R., s. 322- 323; Dinçkol, A., Hukuka Giriş, Hukukun Temel Kavramları, 
Der Yayınları, İstanbul 2007, s. 272; Gözler, K., ...Giriş, s. 234; Karayalçın, Y., s. 105; Esener, 
T, s. 231. 
12 Bilge, N., Hukuk Başlangıcı, 17. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2003, s. 206 ; Edis, S., s. 
132; Gözübüyük, A. Ş., Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, 15. Bası, Turhan 
Kitabevi, Ankara 2001, s. 77. 

http://www.anayasa.gen.tr/yorum-ilkeleri.htm
http://www.anayasa.gen.tr/yorum-ilkeleri.htm
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İptal kararı sonrası ortaya çıkan boşluk çalışmanın devamında incelenmek 
üzere bir kenara bırakılacak olursa; hukukta boşluk kendi içinde kapsamına ve 
meydana geliş türüne göre çeşitli sınıflara ayrılır. Düzenleme alanı bakımından boşluk 
türleri a. Hukuk boşluğu b. Yasa boşluğu şeklinde ikiye ayrılır14. Yasa boşluğu kendi 
içinde a. Kural içi boşluk, b. Kural dışı boşluk olarak; Kural dışı boşluk ta gerçek 
boşluk ve gerçek olmayan boşluk olarak ikiye ayrılmaktadır.  

A. Hukuk Boşluğu ve Yasa Boşluğu 

Bu bağlamda boşluk, hukuk boşluğu ve yasa boşluğu olarak karşımıza çıkar. 
Yasa boşluğu gerekli ve zorunlu düzenlemenin yasama organınca yapılmamış 
olmasıdır.15 Hukuk boşluğu ise bir mesele hakkında ne yasada ne de örf adet 
hukukunda düzenlemenin mevcut olması durumudur. Yani söz konusu olay hakkında 
yasada, örf adet hukukunda olayın çözümüne ilişkin hüküm bulunmaması halidir16. 

1. Hukuk Boşluğu 

Hukuk boşluğu bir mesele hakkında ne yasada ne de örf adet hukukunda 
düzenlemenin mevcut olmaması durumu yani uyuşmazlık konusu olay hakkında 
yasada, örf adet hukukunda olayın çözümüne ilişkin hüküm bulunmaması halidir17. 

Ancak hukukumuzda hüküm bulunmayan her hal hukuk boşluğu olarak 
nitelendirilemez. Bunlardan birincisi hukukun normatif düzenleme alanın dışına 
taşarak hukuken düzenleme yapılmamış olması halidir. Bu durum hukuk boşluğu 
yaratmaz. Başka bir ifadeyle hukukun ilgilenmediği alanlarda hükmün olmaması 
(örneğin dini hususlar, oyun kuralları, kabadayılık vs.) hukuk boşluğu olarak 
değerlendirilemez. 

İkinci hal yasama organının bilinçli olarak bir alanı düzenlememiş olması, yani 
olumsuz bir çözüm önerdiği sonucuna ulaşılabilinen durumlarda hukuk boşluğunun 
olduğu söylenemez. Bu tür durumlarda hukuk boşluğu varmışçasına yargıcın hukuk 
yaratmak suretiyle önündeki uyuşmazlığı çözme yetkisi yoktur. Yani yargıç hukuk 
boşluğu varmışçasına hareket edemez18. 

Üçüncüsü ise yasanın eksik düzenlenmiş olması, başka ifade ile yasanın sakat 
olması halidir. Belirli bir hukuki düşünceden hareketle ve belirli bir bakış açısıyla 

13 Aybay, A./ Aybay, R., s. 323; Dinçkol, A., s. 273; Esener, T., s. 230. 
14 Edis, S., s. 121; Sözer, A. N., s. 116.  
15 Edis, S., s. 121; Aktaş, S., 1. 
16 Edis, S., s. 123. 
17 Edis, S., s. 123; Esener, T., s. 231; Sözer, A. N., s. 109, 114, 124.; Karayalçın, Y., s. 107; 
Kırca, s. 97. 
18 Edis bu ifadeyi şu örnekle desteklemektedir. TTK’nın anonim şirket yönetim kurulu 
kararlarına  karşı ortaklardan her birinin dava hakkının olup olmadığı düzenlenmemiştir. Oysa 
genel kurul kararları için kimlerin dava açabileceği belirtilmiştir. Yönetim kurulu kararlarına 
karşı kimlerin davacı olabileceğine dair hükmün olmaması yani kimlerin davacı olabileceğinin 
gösterilmemiş olması hukuk boşluğu olarak değerlendirilemez. Burada yasa koyucunun bilinçli 
susması söz konusudur. Bkz. Edis, S., s. 124. 
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bakınca yasanın bazı hususları kapsamamış olması, yasanın kusurlu olduğu sonucunu 
doğurabilir; yasanın tatmin edici olmadığı hatta olması gereken hukuka uygun 
olmadığı sonucuna ulaşılabilir. Bu tür durumlarda yasa boşluğundan söz edilemez19. 
Dolayısıyla hukuk boşluğu olmayan durumlarda hâkimin hukuk yaratmak suretiyle söz 
konusu sakatlığı gidermesi mümkün değildir. 

Hukukumuzda böyle bir durumla karşılaşılması durumunda asli düzenleme 
yetkisine sahip olan yasama organının söz konusu sakatlığı düzeltmesi gerekir. Zira 
hukuka uygun ve doğru düzgün yasa yapma ödevi yasama organına düşmektedir. 
Ancak yeni çıkan yasanın sakat olmayacağı garantisi olmadığı ve sakat olmamakla 
birlikte nihayetinde yasama işlemlerinin uzun sürmesi gerçeği karşısında bu her zaman 
mümkün olmadığı gibi adil de olmayabilir. Zira ortada mahkemeye müracaat varsa bu 
müracaatın sürüncemede bırakılmaması; mahkemelerin söz konusu müracaata makul 
bir sürede cevap vermesi gerekir. Ayrıca bu cevabın adil, çabuk ve uyuşmazlığı 
giderici olmak yanında hukuk güvenliğini koruyucu bir işlev görmesi de 
gerekmektedir.  

Bu bakımdan söz konusu ilke karşısında hukukumuzda alternatif çözüm 
imkânı olarak Yargıtay MK. md. 2 (hakkın kötüye kullanılması yasağı) bağlamında 
mehaz yasa var ise ondan yararlanmak; ya da dürüstlük kuralı çerçevesinde veya 
yasanın bir başka hükmünden yararlanmak suretiyle kıyasen uygulamak şeklinde 
sorunun çözüme kavuşturulacağı kabul etmektedir20. 

Kanımızca Yargıtay uygulaması her ne kadar pratik olmak bakımından ilk 
bakışta kabul edilebilir görünse de, yargı organları millet adına kamusal bir işlev icra 
ederken verilmiş yetki ile donatılmışlardır. Yetki her ne kadar aynı zamanda görev 
anlamına gelse de söz konusu görev, görev sınırını aşma yetkisi bahşetmez. Bu 
bakımdan yargıçlar hangi gerekçe ile olursa olsun yetki sınırlarını aşmamalıdır. Aksini 
düşünmek yargı organlarının yeri geldiğinde başka gerekçelerle de yasayı ihmal 
edebileceği, açık yasanın mevcudiyetine rağmen kendi üretecekleri çözüm yolunu 
tercih edebilecekleri, bu da zamanla keyfiliğe kadar uzanan tehlikeli bir yolun kabul 

19 Edis bu konuda BK.’nda cismani zarara uğrayanların yakınlarına manevi tazminat talep hakkı 
tanınmamış olmasının hukuk boşluğu olarak değerlendirilemeyeceği örneğini vermektedir. Bkz. 
Edis, S., s. 128; Karş. Sözer söz konusu durumu “yasayı aşan yargıç hukuku ya da yasa yerine 
geçen yargıç hukuku” olarak ifade etmekte ve böyle bir durumda yargıcın hukuk 
yaratabileceğini, yargıcın hukuk düzenine, onun temel ilkelerine, örf adet hukukuna, hukuk 
prensiplerine, anayasal hükümlere dayanarak boşluğu doldurabileceğini, bu faaliyetin yasayı 
değiştirmek değil, onu tamamlamak olacağını ifade etmektedir. Bkz. Sözer, A. N., s. 110. 
Hukuk boşluğu çalışmamızın ilgili yerinde de ifade edildiği gibi yazılı hukukun yanında örf 
adet hukukunda da ilgili sorun hakkında çözüm yolu bulunmaması halidir. Oysa yazarın ifade 
ettiği durum hukuk boşluğuna değil, yasa boşluğuna ilişkindir. Bu bakımdan kanımızca 
hukuken çözüm yolu mevcut olan bir durum hukuk boşluğu olarak düşünülemez, olsa olsa yasa 
boşluğudur. Yasa boşluğunda da hâkimin yapacağı şey yasayı aşmak değil, yasanın öngördüğü 
nihai çerçevede çözüm bulmaktır. 
20 YİBK. 20.09.1950 Tarih E. 4/ K. 10 sayılı kararı. http://www.kazanci.com/kho2/ibb/yargitay/ 
yd2.htm  (E.T. 10.05.2014). 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/yargitay/%20yd2.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/yargitay/%20yd2.htm
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edilebileceği anlamına gelecektir. Kanımızca böyle bir durumun kabul edilebilmesi 
mümkün görünmemektedir. 

Yasa Boşluğu 

Yasa boşluğu yasama organının bir konuyu yasada zorunlu olarak düzenlemesi 
gerekirken düzenleme yapmamasıdır. Başka bir ifade ile gerekli ve zorunlu 
düzenlemenin yasama organınca yapılmamış olmasıdır21. Yasa boşlukları irade dışı 
meydana gelen boşluklardır. Hukuken düzenlemenin mevcut olması ama bu 
düzenlemenin yetersiz olması durumunda da yasa boşluğundan söz edilir22. 

Yasa boşluğu kavramı bir hükmün iki veya daha fazla anlamının olmasından 
ya da yeterince açık olmamasından farklıdır. Ortada bir yasa var ve söz konusu 
yasadan birbirinden farklı anlamlar çıkartılabiliyor ise ya da yasanın anlamı müphem 
ise bu durumda boşluk doldurmadan ziyade yargıcın yapacağı şey yorumdur23. Yasa 
boşluğu durumunda ya somut olaya uygulanabilecek yasa hiç yoktur ya da yasa somut 
olaya uygulanmak bakımından yetersizdir.  

Boşluğun doldurulmasında yargıcın uygulayacağı yöntem kıyas, (örnekseme) 
aksi ile kanıt, yasalaştırma çalışmaları ile örf ve adet hukukundan yararlanmadır24. 
Kıyasta, büyükten küçüğe, çoğun içinde az da vardır ilkesi gereği; küçükten büyüğe, 
belirli şartlar belirli sonucu doğuruyorsa, daha ağır şartlar söz konusu sonucu 
evleviyetle doğuracaktır denklemiyle ulaşılır. 

Yeri gelmişken hukuk yazınında istisna kavramının zaman zaman boşluk ile 
karıştırıldığı hatta boşluk yerine kullanıldığı görülmektedir. Oysa boşluk ile istisna 
kavramları birbirlerinden farklıdır. Yasanın istisna tutması durumunda söz konusu 
istisnanın eşitlik ilkesi, hukuki güvenlik ilkesi vs. gerekçelerle kıyas, aksi ile kanıt vs. 
yöntemlerin uygulanarak aşılması mümkün olmamak gerektir. Zira roma hukukundan 
beri oturmuş, mecellede de kendisine yer bulmuş istisnayı koyma yetkisi, kuralı koyma 
yetkisine sahip olandadır ilkesi gereği söz konusu istisna hükümlerinin hukuk boşluğu 
olarak telakki edilmesi ve yargıcın hukuk yaratmak yöntemiyle doldurması mümkün 
görünmemektedir25. Aybay ve Gözler’in belirttiği üzere yorum ve kıyas yöntemi ile 
yasal düzenlemeye istisna getirilemez. Yine yasa yorum yoluyla uygulanabilecek iken 
dava konusu uyuşmazlık kıyas yoluyla başka bir yasa kuralına dayanarak çözülemez26. 

21Aktaş, S., 1; Dinçkol, A., s. 272; Edis, S., s. 121, 133; Esener, T., s. 231; Gözler, K, ...Giriş, s. 
234; Güriz, A., Hukuk Başlangıcı, Ankara 2005, s. 70; Keyman, S., Hukuka Giriş, Yetkin, 
Ankara 2002, s. 83; Kırca, Ç., s. 91; Sözer, A. N., s. 109.  
22 Karayalçın, Y., s. 107; Sözer, A. N., s. 109;116, 124. 
23 Aybay, A./ Aybay, R., s. 320, 322; Gözler, K., ...Giriş, s. 233; Keyman, S., s. 84; Sözer, A. 
N., s. 111. 
24 Cansel, E., Hukuk Başlangıcı, DAÜHFY, No: 1, 1997, s. 103; Gözübüyük, A. Ş., s. 77; 
Güriz, A., s. 93- 95; Karayalçın, Y., s. 110,111; Kırca, Ç., s. 97; Sözer, A. N., s. 109, 112, 129. 
25 Gözler, K., Yorum İlkeleri; http://www.anayasa.gen.tr/yorum-ilkeleri.htm, (E.T. 08.04.2014); 
Karşı, Sözer, A. N., s. 136. 
26 Aybay, A. / Aybay, R., s. 326; Gözler, K., Yorum İlkeleri. http://www.anayasa.gen.tr/yorum-
ilkeleri.htm, (E.T. 08.04.2014). 
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Yasama organının açık tercihi varken yargı organları yorum yoluyla yasama organının 
tercihi yerine kendi tercihlerini olaya uygulayamazlar. Aksini düşünmek yasaya aykırı 
yorum yapılabileceğini kabul etmek, görevi aşmak ve yasama organına ait yetkiyi 
kullanmak anlamına gelecektir27. Nitekim nafaka yükümlülüğünü birinci derece 
yakınlara yükleyen yasa metni karşısında adalet duygusu, eşitlik ilkesi, Türk aile ve 
örfi yapısı vs. hiçbir gerekçe kıyas vs. yöntemi uygulamak suretiyle kardeşlerin de söz 
konusu hükmün kapsamında olduğu sonucunu doğurmaya imkân vermez. Yani 
kardeşin nafaka talebi ile karşılaşan yargıç, yukarıda saydığımız hiçbir yöntemi 
uygulayarak nafaka yükümlülüğünü düzenleyen Medeni Kanun hükmünü genişleterek 
kardeşi söz konusu yasa hükmü içine alamaz, alamamalıdır. Aksini kabul etmek 
yargıçların yasayı aşmalarına, keyfi davranmalarına, görevin kötüye kullanılmasına yol 
açtığı gibi, hukuk devleti, hukuki güvenlik ilkesine, kuvvetler ayrılığına aykırılık teşkil 
edecektir. Böyle bir durumda yasa koyucunun kardeşleri bilerek kapsam dışında 
tuttuğunu, bu sebeple ortada bir boşluk bulunmadığını kabul etmek gerektir28. 

a. Kural İçi Boşluk

Kural içi boşluklar yasa koyucu tarafından istenmiş ve bilinçli olarak
bırakılmış olan boşluklardır. Başka bir ifade ile şekli olarak hukuk kuralının mevcut 
olduğu ancak kuralın kapsam bakımından çok geniş olması yada geniş ve esnek 
ifadeleri içermesi sebebiyle hâkimin yorumu ve takdirinin gerekli olması haldir. 
Böylesi durumlarda yasa koyucu yasanın uygulanma aşamasında yargıca yasayı 
somutlaştırarak tamamlama yetkisi vermektedir. Kural içi boşluk yasanın yasa 
dışındaki faktörlere gönderme yapması durumunda da ortaya çıkar. Hakkaniyet, ahlak, 
adaba ilişkin göndermeler gibi.  

27 Edis, S., s. 123; Karayalçın, Y., s. 104, 113; Karş. Sözer sonuçları üstlenilemez hatalı 
kurallara yargıcın uyma yükümlülüğü olmayacağını, böylesi bir durumda yargıcın yasaya karşı 
direnebileceğini, (direnme boşluğu) kuralı uygulama yerine kuralı uygulamama, onu 
düzeltebilme imkânının olduğunu ifade etmektedir. Sözer, A. N., s. 110, 111. Kanımızca böle 
bir düşünce ideal hukukun arayışında belki savunulabilir. Fakat hukukumuzdaki kuvvetler 
ayrılığı ilkesi, yasama yetkisinin yasama organının tekelinde oluşu, yasaya bağlı yargıç prensibi 
karşısında kabul edilebilir görünmemektedir. Bu düşünce kabul edilirse kavramın mefhumu 
muhalifinden yargıcın gerektiğinde kanunsuz suç ihdas etme yetkisinin kabulü gerekecektir. 
Yine örneğin yasada evlenme yasağı olan kişiler arasında süt kardeşliği sayılmamıştır. Böylesi 
bir durumda yargıç yasaya rağmen adet hukuku, ahlak kuralı vs. atfen süt kardeşliğini evlenme 
yasağı kapsamında mı sayacak yoksa yasada sayılmadığı için kapsam dışında mı 
değerlendirecektir? Kanımızca Oğuzman’ın da belirttiği gibi yasada süt kardeşliği evlenme 
yasağı olarak sayılmadığına göre süt kardeşler arasında evlilik yasağı olduğu şeklinde 
yorumlanamaz. Yani olmayan bir yasak ihdas edilemez. Oğuzman, K./ Barlas, N., Medeni 
Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, 12. Bası, Beta, İstanbul 2005, s. 57. Nitekim Sözer 
çalışmasının devamında “kuralı yorumlayan, bulunmadığında onu üreten yargıç acaba mevcut 
kuralı görmezden gelip yerine yenisini üretebilir mi?” sorsunu sormakta ve AY. md. 138/1 
karşısında soruna ilişkin yasada bir düzenleme varsa yargıca onu yok sayma hakkı 
vermeyeceğini ifade etmektedir. Sözer, A. N., s. 113. 
28 Sözer, A. N., s. 138. 
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Yasanın yasa dışı faktörlere gönderme yapması ile başka bir yasaya gönderme 
yapması birbirinden farklı şeylerdir. Yasanın yasa dışı faktörlere gönderme yapması 
durumu boşluk yaratırken; yasanın bir başka yasa hükmüne ya da hükümlerine 
gönderme yapması durumunda boşluktan söz edilemez. Böylesi bir durumda olsa olsa 
yorum sorunu karşımıza çıkar29. Çünkü kural içi boşluk durumlarında yazılı hukukta 
bir düzenleme vardır. Ancak, yasa koyucu ilgili hukuk normunu bir çerçeve şeklinde 
belirlemiş, içeriğinin doldurulmasını yargıca bırakmış, yargıcın yorum yoluyla yasayı 
somut olaya uygulamasını istemiştir. Yargıcın önündeki olaya söz konusu yasa kuralını 
bire bir uygulaması durumunda lafzi olarak olayın altlandığı yasa kuralı uygulanmış 
olacak; fakat bu çeşit uygulama, yasanın öngördüğü ruha aykırı olacaktır30. Bu 
bakımdan yargıç söz konusu hükmü yorum yoluyla yasanın nihai olarak öngördüğü 
amaca ve ruha uygun olarak uygulayacaktır. 

b. Kural Dışı Boşluk 

Kural dışı boşluklara, bilinçsiz boşluk da denilmektedir. Bu tür boşlular yasa 
koyucunun arzu ve isteği dışında meydana gelen boşluklardır. Bu, yasa koyucunun 
yetersiz araştırma yapması ya da özensizliği sebebiyle veya ihmalinden 
kaynaklanabilir. Yasakoyucu tarafından düzenlenmesi gerektiği halde düzenlenmemiş 
boşluklar (kural dışı boşluklar) hâkimin yorum yetkisi ile veya takdir yetkisiyle de 
doldurulamaz31.  

aa. Gerçek Boşluk (açık boşluk) hukukça düzenlenmesi gereken bir 
konuda uygulanabilir bir hükmün bulunmaması halidir32. Açık bilerek değil, aksine 
bilinçsiz bırakılmaktadır. Somut uyuşmazlığa yasanın ne lafzına, ne de onun yorumu 
ile elde edilen içeriğine göre olumlu veya olumsuz herhangi bir çözüm getirilemiyorsa 
açık boşluk söz konusudur. Düzenleme, anlam bakımından cümleden, kelimelerin 
anlamına kadar zorlandığı halde sorunun çözümünde uygulanamamaktadır33. 

 Öğretide baskın görüş açık boşlukların MK. Md. 1/2 uyarınca hâkim tarafından 
doldurulabileceğini kabul etmektedir. Açık boşluklara genellikle MK. 507/2 örnek 
olarak verilmektedir. İlgili yasa miras bırakanın cenaze giderlerinin terekesinden 
karşılanacağını düzenlemektedir. Ancak, yasada terekesinde cenaze giderlerini 
karşılayacak mal varlığı yoksa, söz konusu giderlerin nasıl karşılanacağı 
düzenlenmemiştir. Yazarlara göre burada bilinçli (vasıflı) susma değil plana aykırı 
eksiklik, yani boşluk bulunmaktadır34. Mehaz İsviçre Medeni Kanunu’nda da aynı 
hüküm mevcuttur. İsviçre Federal Mahkemesi, önüne gelen bir olayda bu hükmü, 
İsviçre Medeni Kanunu’nun nafakaya ilişkin hükümleriyle birlikte yorumlamış, nafaka 

29Edis, S., s. 132; Kırca, Ç., s. 93, 94. 
30 Aybay, A./ Aybay, R., s. 322- 323; Esener, T., s. 231, Sözer, A. N., s. 117. 
31 Dinçkol, A., s. 273; Edis, S., s. 133; Karş. Esenere göre İsviçre ve Türk hukukunda bu 
durumda yargıç hukukunun müdahale alanı başlar; hâkim hukuk yaratmak suretiyle boşluğu 
doldurur. Esener, T., s. 232; Güriz, A., s. 70; Sözer, A. N., s. 109. 
32 Esener, T, s. 232; Kırca, Ç., s. 94; Sözer, A. N., s. 116, 118. 
33 Sözer, A. N., s. 119. 
34 Geniş bilgi için bkz. Kırca, Ç., s. 94, 99, 102. 
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hükümlerini kıyas yoluyla olayın çözümünde uygulamıştır. Türk öğretisinde bu 
boşluğun, Medeni Kanun’un 364 ve 365. maddelerinin kıyas yoluyla uygulanarak 
doldurulacağı kabul edilmektedir35. 

bb. Gerçek olmayan boşluk, yasada hukuki sorun hakkında bir çözümün 
mevcut olması fakat bu çözümün ihtiyaca uygun bulunmaması yani beğenilmemesi, 
tatmin edici bulunmaması durumudur. Gerçek olmayan boşluk örtülü boşluğu 
kapsamına alır fakat ondan daha geniş bir alanı kapsar. Bu minvalde yasanın 
beğenilmemesi, tatmin edici bulunmaması yanında onun sakatlığı, eksikliğini de 
kapsar36. 

Örtülü boşluk, yasada bir hüküm bulunmakla birlikte yasanın sözü ile özü 
bağdaşmıyor ise, bir kural aynı değerde ve güçte başka bir kuralla çatışıyor ise veya bir 
kuralın yorumu suretiyle ulaşılan sonuç doğruluk ve güven ilkesi ile bağdaşmıyorsa ve 
hakkın kötüye kullanılması sonucunu doğuruyorsa örtülü boşluk söz konusudur. Yani 
yasa geniş kapsamlı tasarlanmış fakat zorunlu olarak barındırması gereken 
sınırlandırma hükümleri içermiyorsa, gerekli istisnalara yer verilmemesi sebebiyle 
kuralın kapsamının çok geniş olması söz konusu ise ve bu şekliyle uygulamak adalete 
aykırı karar verme sonucunu doğuruyorsa söz konusudur37. Başka bir ifade ile yasa 
genel olarak hüküm getirmiş fakat istisna hükmü koymamış ise söz konusudur. 

Öğretide örtülü boşlukların yargıç tarafından hukuk yaratmak suretiyle 
doldurulması tartışılmaktadır. Kırca, boşluk kavramının açık ve örtülü olarak ayrımının 
eşitlik ilkesinin uygulanması bağlamında hâkimin hukuk yaratarak önündeki somut 
olayı çözme ödevi karşısında pratik bir yararının olmadığını, eşitlik ilkesi gibi temel bir 
ilkenin işlerliğinin sağlanması bağlamında hâkimin doğal olarak hukuk yaratma yoluna 
gitmesi gerektiği ileri sürmektedir38. 

III. İptal Kararına İlişkin Hükmün Değerlendirilmesi  

A. Hükme İlişkin Tespitler 

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına konu hükmün amacı yasanın genel 
gerekçesinde şu şekilde düzenlenmiştir:  

“ Tasarıyla yeni getirilen 181 inci maddenin ikinci fıkrası, boşanma davası 
devam ederken davacı eşin ölümü hâlinde diğer eşin mirasçı olup olamayacağının 
şartını düzenlemektedir. Buna göre, mirasçılardan herhangi birinin davayı devam 
ettirmesi ve davalı eşin kusurlu olduğunun sabit olması hâlinde, davalı eş ölmüş olan 
davacı eşe mirasçı olamayacaktır. Bu durumda mirasçıların devam ettirdikleri dava, 
artık boşanmaya yönelik olmayacak (zira ölümle evlilik zaten sona ermiştir), bu 
davada davalının boşanmada kusurlu olup olmadığı karara bağlanacaktır. Başka bir 
deyişle, bu durumda devam eden dava, boşanmada hangi eşin kusurlu olduğunun 

35 Aktaş, S., s. 19. 
36 Edis, S., s. 133,134; Güriz, A., s. 70. 
37Edis, S., s., 134; Esener, T, s. 232; Sözer, A. N., s. 116; Kırca, Ç., s. 96. 
38 Kırca, Ç., s. 99-102. 
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saptanmasına yönelik olacaktır”39. Bu durum, özellikle zina, hayata kast, haysiyetsizce 
hayat sürme sebeplerinden biriyle açılan boşanma davasında, davacının ölümü 
halinde, bu eylemlerde bulunan kusurlu davalı eşin buna rağmen mirasçı olabilmesi 
konusunda haksız ve adaletsiz sonuçların doğmasına da neden olabilecektir, İşte bu 
haksız durumun önlenmesi amacıyla maddenin ikinci fıkrası kaleme alınmıştır40.  

 Mirasta hak sahipliğinin belirlenmesinde boşanma hukukumuz bakımından 
kural olarak, MK.md.181/I, boşanma halinde eşlerin bir birlerine yasal mirasçı 
olamayacakları gibi, boşanmadan önce yapılmış olan ve aksi tasarruftan anlaşılmadıkça 
ölüme bağlı tasarruflarla sağlanan kazandırmaları kaybedecekleri düzenlemiştir. Bu 
hüküm mantıklı ve makul bir düzenlemedir. Çünkü, mirasta hak sahipliğini belirleyen 
yasal evlilik ilişkisi ve kural olarak bu ilişki nedeniyle ölüme bağlı tasarruflarda yer 
alan kazandırmalar bakımından da, işlem temelinin çöktüğünü söylemek yanlış 
olmayacaktır.  

 Henüz boşanma kararı verilmeden taraflardan biri ölürse, 4721 sayılı yasadan 
önceki düzenlemelerde, karar henüz kesinleşmemişse, evlilik birliği ölümle 
sonuçlanacak ve diğer eşin mirasçı olacağı kabul edilmekteydi. Bu kuralın gerekçede 
de belirtilen sakıncaları göz önüne alınarak ikinci fıkra hükmü düzenlenmiştir.  

Anayasa mahkemesi kararına ihtiyaç olup olmadığını tartışmadan önce, değişik 
ihtimalleri gözden geçirmekte yarar bulunmaktadır. Bu ihtimaller; davalı eş: 

a) Davalı eş kusurludur fakat, davacı eş dava esnasında ölür. Bu durumda, 
boşanma sebebi özel ve mutlak bir boşanma sebebi ise, ki hükmün gerekçesinde 
belirtilen zina, hayata kast veya haysiyetsizce yaşam sürme sebebine dayanıyorsa, 
hâkim boşanmaya hükmedecektir. Davalı eşin ağır kusurlu olduğu bu hallerde, hâkim 
boşanmaya hükmedecektir. Böyle bir durumda, dava devam ederken davacı eşin 
ölmesi söz konusu olursa, davalı eşin mirasçılık sıfatını kabul etmek adil bir sonuç 
olmayacağı kabul edildiğinden bu ihtimal yasada açıkça düzenlenmişti. 

 b) Davalı eş kusurludur fakat dava devam ederken kusurlu eş ölür. Bu ihtimal, 
davalı eşin mirasçılarının davaya devam edip etmeyeceği iptal kararından önceki 
düzenlemede açık değildir. Hükmün lafzından hareket ettiğimizde, evlenmenin sona 
ermesi yine ölümle olmakla birlikte, boşanmayı gerektiren ve yaşamın normal akışına 
göre, boşanma beklenen bir sonuç olacağı varsayılsa da, boşanma davası açan davacı 
eş, kusurlu davalının mirasçısı olabilecektir. Kendisinden vazgeçmiş, aralarındaki 
hukuki ilişkiyi bitirmek için elinden gelen girişimlerde bulunmuş bir eşin kusurlu da 
olsa diğer eşine mirasçı olabilmesi imkânını kabul etmenin ne derece doğru olduğu 
tartışılır. Burada mirastaki hak sahipliği kusursuz davacı eşe ayrı bir tazminat imkânına 
benzeyen hukuki bir imkân yaratır gözükmektedir. Buna karşılık bu ihtimalde, kusurlu 

39Genel gerekçe için ayrıca bkz. (http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem21/yil01/ ss723m. 
htm). 
40 Bu gerekçeler için ayrıca bkz. Kılıçoğlu, A., Medeni Kanun’umuzun, Aile-Miras ve Eşya 
Hukukuna Getirdiği Yenilikler, 2. Bası, Ankara 2003; Dural, M. / Oğüz, T. / Gümüş, A., s.137; 
Akıntürk, T., / Karaman, D. A., Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku İkinci Cilt, B. 16, İstanbul, 
2014, s. 292-293. 
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davalı eşin mirasçılarının davaya devam etme imkânını yasal olarak tanımak mirasta 
hak sahipliğini etkilemeyecektir. Çünkü yasa, mirastaki hak sahipliğini eşin kusuru 
esasına bağlanmıştır.  

c) Davacı eş kusurludur. Davacı eş kusurlu ise ve dava devam ederken ölmüş
ise, davacının mirasçılarının davaya devam etmesi halinde dahi, hukuken davanın reddi 
gerekmektedir. Kusursuz davalı eş, kusurlu ve davacı eşin mirasçısı olacaktır. Bir 
önceki ihtimalde hak sahipliğine ilişkin söylediğimiz burada da geçerlidir. 

d) Davacı eş kusursuzdur. Davacı eş kusursuz olmasına rağmen, devam eden
boşanma davası esnasında davalı eşin ölmesi durumunda, ölen kusurlu eşin 
mirasçılarının davaya devamına ilişkin olarak iptal kararından önceki hükümde bir 
düzenleme yoktur. Bu ihtimalde, kusurlu davalı eşin mirasçılarının davaya devam 
edebilmesinde yararları olabileceği ilkin akla gelebilir. Sağ kalan eşe düşecek miras 
hisseleri kendilerine kalacaktır. Ancak bu ihtimalde, dahi devam edecek dava, mirasta 
hak sahipliğinin kazanılması bakımından, kusurun tespitine yönelik olacağında bir 
tereddüt yoktur. Boşanma davasında davalı eş kusurlu eş ölse dahi mirasçıların davaya 
devam etmelerinin maddi hukuk bakımından, bir başka ifade ile mirasta hak sahipliği 
bakımından bir sonucu olmayacaktır.  

Bu ihtimaller göz önüne alındığında, genel ve soyut yasa yapma tekniği 
açısından yasa, normal durumu ilke olarak düzenlemektedir. İptal kararından önceki 
düzenlemede, davacının mirasçılarının davaya devam edebilmesi, buna karşılık 
davalının mirasçılarının davaya devam edememesinin, boşanma hukukuna ilişkin 
benimsenen temel esasları41 çerçevesinde düzenlenmemiş olması, hukuken pratik bir 
önemi, sonucu bulunmamaktadır.  

Her ne kadar, davalının mirasçılarının açılmış olan boşanma davasına devam 
edebilip edemeyeceğinin düzenlenmemiş olması boşanmaya ilişkin temel kusur esası 
çerçevesinde önemi yokmuş gibi görünse de, bazı boşanma sebepleri dikkate 
alındığında, mevcut düzenlemenin her boşanma sebebi açısından amaca uygun 
olduğunu söylemek zordur. 

Şöyle ki, bazı boşanma sebepleri bakımından kusurun varlığı ve tespiti kesin 
bir biçimde davada aranmamaktadır. Boşanma davası devam ederken ölen eşin 
mirasçılarının davaya devam etmeleri ve diğer eşin mirastaki hak sahipliğinin 
engellenmesi, yasa tarafından sağ kalan eşin kusuruna bağlanmıştır. Kusurun varlığı 
açık olan özel sebepler bakımından mirasta hak sahipliğinin belirlenmesinde sorun 
olmayacaktır. Örneğin özel boşanma sebepleri bakımından, zina (M.m. 161), hayata 
kast, pek kötü muamele ya da onur kırıcı davranış (MK.m.162), küçük düşürücü suç 
işleme veya haysiyetsizce hayat sürme (MK.m.163), terk (MK.m. 164) hallerinde 
durum budur. Buna karşılık, özel boşanma sebeplerinden bir diğeri olan akıl hastalığı 
sebebiyle boşanmada (MK.m.165), dava devam ederken taraflardan birinin ölmesi 
durumunda, mirastaki hak sahipliğinin nasıl belirleneceği konusu kusur şartı göz önüne 

41 Dural, M. / Oğüz, T. / Gümüş, A., s.101. 
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alındığında tarafımızdan pek ihtimal dâhilinde görülmemekte, en azından ispat hukuku 
bakımından önemli zorlukları beraberinde getirmektedir.  

Diğer taraftan, evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebi (MK.m.166/I,II) ile 
bir boşanma davası açılmışsa, bu sebebe dayanılarak açılan davada kusur şartı 
bulunmamaktadır42. Sadece kusuru daha az olan eşin davaya itiraz hakkı olduğu yasada 
belirtilse de teknik anlamda bu bir itiraz değil def’idir43, bu sebebe dayanan 
boşanmalarda kusur davada zorunlu bir şart teşkil etmemektedir. Bu sebebe dayanarak 
açılmış olan boşanma davaları bakımından, dava esnasında taraflardan birinin ölümü 
halinde, sağ kalan eşin mirasta hak sahipliğinin belirlenmesi ispat hukukuna ilişkin bir 
çok sorunu beraberinde getirmeye elverişlidir. Ayrıca, yine anlaşmalı boşanmalarda, 
boşanma davası açılmış ve henüz karar kesinleşmeden taraflardan birinin ölümü 
halinde, sağ kalan eşin mirasta hak sahipliğine yönelik kusur esasının belirlenmesi 
nasıl yapılacaktır? Hukuken bu mümkün müdür? Özellikle MK.m. 166/IV de 
düzenlenen ortak hayatın yeniden kurulamaması ya da fiili ayrılık nedeniyle açılmış 
olan bir boşanma davası söz konusu olursa, dava esnasında eşlerden birinin ölümü 
halinde, mirasta hak sahipliğinin belirlenmesi bakımından sağ kalan eşin kusurunun 
tespiti nasıl mümkün olacaktır?  

Pek göz önüne alınmamakla birlikte, çekişmeli boşanmalarda özellikle, 
boşanma davaları karşılıklı açılmaktadır. Eşlerin her biri diğerine karşı, aynı veya 
farklı bir boşanma sebebine dayanarak karşılık dava açmakta ve bu davalar 
birleştirilerek yargılama yapılmaktadır. Gerçekte usul hukuku bakımından ortada iki 
boşanma davası gündemdedir. Bu ihtimalde de, ölen eşin mirasçıları bakımından 
kusurunun tespitinin yapılması gerekmektedir44.   

B. Hükmün Yasanın Önceki Durumu ile İptal Kararından Sonraki 
Halinin Hükümde Öngörülen Amaca Uygunluğu.  

  Medeni Kanunun 181/II hükmü, davacının mirasçılarının boşanma davası 
esnasında mirasbırakanlarının ölmesi halinde davaya devam edip davalı eşin kusurunu 
tespit ettirmeleri halinde, sağ kalan eşin gerek yasal gerekse aksi kararlaştırılmadıkça 
ölüme bağlı tasarruf ile mirasta hak sahibi olamayacağını düzenlemekte idi. Buna 
karşılık davalı eşin ölmesi hali düzenlenmemiş idi. Bir başka ifade ile bir düzenleme 
yoktu. Mevcut düzenleme bakımından soru şu olmalı, bu düzenleme nedeniyle davalı 
eş bakımından hüküm yokluğu, bir yasa boşluğu veya düzenleme boşluğu mudur? Ya 
da davalı eş bakımından bilinçli bir boşluk zımni bir yasaklama mıdır?  

42 Dural, M. / Oğüz, T. / Gümüş, A., s.114. 
43 Yasada her ne kadar “itiraz” ifadesi kullanılmış olsa da, teknik anlamda itiraz hâkim 
tarafından nazara alınması gereken bir husus olduğundan, burada bir itirazın varlığından 
bahsedemeyiz. Kusuru daha az olan eşin bu yönde bir hakkı olduğuna ve sadece kusuru daha az 
olan eşin bu hakkı kullanması söz konusu olduğuna göre, yasadaki bu ifade teknik anlamda bir 
karşı hak olarak bir def’i teşkil eder. Def’i hakkı için ayrıca Bkz. Eren, F., Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, 15. Bası, Ankara, 2013, s. 71 vd.  
44 Konuya ilişkin karşılaştırmalı hukuk bakımından bir değerlendirme için. Bkz. Dural, M. / 
Oğüz, T. / Gümüş, A., s. 136-137. 
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Eğer davalı eşin kusursuz olmasına rağmen, açılmış olan davaya mirasçılarının 
devam etmemesi bilinçli bir boşluk ya da hukuk politikası olarak kabul edilirse veya 
davalının kusursuz olmasına rağmen mirasçılarının davaya devam edememesi hak 
olarak görülmezse, bu durumda anayasaya aykırılık olup olmayacağının gündeme 
gelmesi makuldür. Nitekim mevcut düzenlemenin algılanması bu yönde olduğundan, 
konu Anayasa Mahkemesi’ne götürülmüş ve mahkeme, yukarıda belirttiğimiz esaslar 
çerçevesinde hükmün bazı ifadelerini iptal etmiştir.  

Ancak iptal kararına konu olan hükümde, davalı bakımından emredici bir 
hükümle yasak söz konusu değildir. Yasadaki hükmün zıt anlamından bu yönde bir 
sonuç çıkarma da Medeni Kanun’un uygulanmasına ilişkin genel esaslarla mümkün de 
değildir. Bir başka ifade ile, hükümdeki davacının mirasçılarının davaya devam 
edebilmesi imkânına ilişkin hükümden, davalının mirasçılarının davaya devam 
edemeyeceği sonucunu, zıt anlamından çıkarmak bize göre mümkün değildir. Hükmün 
temelinde yatan şey şu olsa gerek: Sağkalan eşin mirasçılığına esas olacak sebepler, 
boşanma davasının açılmasına sebebiyet veren olaylar nedeniyle açılmış olan dava ile 
ortadan kalkmıştır. Bir başka ifade ile yaşanan olaylar nedeniyle, boşanma sebepleri 
çerçevesinde artık kusurlu eşin, boşanmayı gerektiren olayın kusuru nedeniyle 
yaşanması dikkate alındığında bir birine mirasçı olması beklenmemelidir. Artık, 
mirasta hak sahipliğini sağlayan bağ, davaya konu olayların yaşanması ile kopmuştur. 
Bu nedenle, o andan itibaren kusurlu olan eşin, diğer eşin mirasçısı olması adil 
değildir. Nitekim hükmün gerekçesinde de, kusurlu mirasçı eşin mirasçı olabilmesinin 
haksız ve adaletsiz sonuçların doğmasına neden olmasının engellenmesinin 
amaçlandığı vurgulanmıştır. Böyle bir durum, mirasta hak sahipliğini ortadan kaldıran 
ve mirasçıların iradesine, yani davaya devam etmesine ve kusurun tespiti sonucuna 
bağlı, özel ve ayrı bir mirastan yoksunluk sebebi yaratılmıştır45. Bu yönde özel 
şartlarda bir yoksunluk sebebinin yasada öngörülmüş olması bir hukuk politikası 
meselesidir. Yasa koyucunun mirasta hak sahipliğine yönelik bu yöndeki tercihi de 
ayrıca tartışılabilir. 

Özellikle davacının kusurlu olmasına rağmen davalı eşin kusursuz olması ve 
açılacak boşanma davası esnasında davalı eşin ölmesi halinde, kusurlu fakat boşanma 
davası açan tarafın, kusursuz olan eşten bir de, adeta ödül olarak miras hakkına sahip 
olması adil görülmeyecektir. Ancak boşanma davası kusurlu eş tarafından açılmışsa ki, 
kusurlu olmasına rağmen boşanmayı sağlayabilmek için uygulamada davanın 
reddedilmesi ve özellikle üç yıl boyunca müşterek hayatın yeniden tesis edilmediği 
hallerde MK.m. 166. madde hükmü çerçevesinde boşanmanın sağlanabiliyor olması, 
kusurlu eşlerin bu yönde dava açma yöntemini benimsedikleri, uygulamada 
görüldüğünü söylemek yanlış olmayacaktır46. Bu sayede sürenin bir an önce 

45 Mirastan yoksunluğa benzer bir sonuç yarattığına yönelik Bkz. Dural, M. / Oğüz, T. / Gümüş, 
A., s. 136. 
46 Bize göre, bu sonucu elde etmek amacıyla davanın belirtilen biçimde açılması, bir çok 
ihtimalde dava açma hakkının kötüye kullanılması teşkil ettiğini kabul etmek ve sürenin bir an 
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başlamasını sağlama çabasına girmeleri söz konusu olmaktadır. Böyle bir ihtimal 
çerçevesinde kendisiyle bağı tamamen koparan kusurlu bir eşin, diğer eşe mirasçı 
olması mevcut esaslar çerçevesinde görünmemekte ve hukuk düzeninin bunu istediğini 
kabul etmenin zor olacağı sonucuna varmak haklı olarak adil görülmeyecektir.  

 Bu sonucun sağlanması amacıyla Anayasa Mahkemesine başvuru, Medeni 
Hukuk sistemimizde gereksiz bir işlemdir. Çünkü yerel mahkeme, medeni hukuk 
uygulaması bakımından somut olaya uygulanabilir bir hüküm yoksa, yukarıda 
belirttiğimiz boşluk doldurma yoluyla ulaşması imkân dâhilinde iken, bu yöntem 
benimsenmeden doğrudan Anayasaya aykırılık sebebiyle anayasa Mahkemesine 
başvuru yapması tarafımızdan doğru görülmemiştir. Medeni hukuk sistemimiz 
bakımından, var olan düzenleme boşluğu veya bilinçsiz boşluğun doldurulması yoluyla 
sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Bir başka deyişle yerel mahkeme, yöntem 
hatası yapmıştır. Çünkü, hak arama özgürlüğü ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde istisnai 
bir durum olarak, davacı bakımından yapılan düzenlemenin davalı bakımından eşitlik 
ilkesi çerçevesinde boşluğun doldurulması Medeni Kanunumuz’un 1. maddesinin 
gereğidir.  

C. İptal Kararından Sonra 6217 Sayılı Yasayla Getirilen Hükmün 
Yarattığı Düzenleme Boşluğu. 

 Anayasa Mahkemesi’nin Medeni Kanun’un 181/II hükmüne ilişkin iptal 
kararından sonra 6217 sayılı yasayla getirilen yeni düzenlemede, boşanma davası 
açılmasını gerektiren olaylara kusuru47 ile ve evlilik birliğinin devamını akamete 
uğratan eşin, boşanma davası esnasında ölmesi halinde, iptal kararından önce olduğu 
gibi, ölen eşe mirasçı olması adil görülmemiştir.  

 Mevcut düzenlemede, boşanma davası açılmış ve boşanma hükmü 
kesinleşmeden eşlerden birinin ölmesi halinde, evlilik birliğini boşanma davası yoluyla 
sona erdirme noktasına kusurlu davranışları ile neden olan tarafın, kusuruna rağmen 
birde adeta ödül olarak, kusursuz veya kusuru daha az olan eşten miras hakkı alması 
adil değildir. Bu adaletsizliğin giderilmesi mirasçıların birinin davaya devam etme 
konusundaki, yasa koyucunun verdiği hakkın48 talebi ile mümkün kılınmıştır. 

önce işlemesini sağlamak amaçlı açılan davanın bu sonucunun engellenmesinin gerektiğini 
söylemek yasanın amacına uygun bir çözüm olarak kabul edilebilir.  
47 Kusur şartı önceki düzenlemede de bulunduğundan, Yargıtay verdiği bir çok kararda, 
boşanma davası kesinleşmediğinden, evlilik birliğinin ölümle sona erdiğini belirtmesine 
rağmen, sağ kalan eşin ölen eşin terekesine mirasçı olabilmesini, mirasçılardan birinin talebi ve 
sağkalan eşin kusurunun belirlenmesine bağlamıştır. Bkz. HGK. 06.07.2005 T. E: 2-455, K: 
438,  http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_result.aspx?Id_Kan0un=2&Id_Madde=517 (E.T. 
15.3.2014). 
48 2.HD. 14.01.2013 T. E: 2012/13071 K: 197, “Türk Medeni Kanununun 181/2. maddesinde 
kusur tespiti açısından yargılamaya devam hakkı sağ eşe değil, ölen eşin diğer mirasçılarına 
tanınan bir haktır.    Sağ kalan eşin böyle bir talepte bulunma hakkı olmadığı göz önünde 
tutulmadan, sadece ölüm nedeniyle            dava      konusuz kaldığından karar verilmesine yer 
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Mirasçıların davaya devam etme talebi, boşanma davasının devamına yönelik değil, bir 
anlamda mirastan yoksunluğu sağlayacak kusurun tespitine yönelik bir hükmün 
verilmesidir49.  

olmadığına karar verilmesi gerekirken, tarafların eşit kusurlu kabulüne karar verilmesi doğru 
görülmemiştir.” http://www.e-yar.com/fEuyar/app_result.aspx?Id_Kan0un=2&Id_Madde=517  
(E.T. 15.3.2014). 
49 Devam edilen davanın niteliği hakkında bkz. 2. HD. 22.6.2004 T. E: 4988, K: 8234 
“Boşanma veya evlilik birliğinin iptali davası açan davacının davanın devamı sırasında ölümü 
halinde, mirasçıları veya mirasçılardan biri davayı devam ettirebilecek, davada sadece eşlerin 
kusur durumları belirlenecek, hâkim boşanmaya karar vermeyecek, sadece eşlerin hangisinin 
tamamen veya daha fazla kusurlu olduğunu belirleyecektir”.  http://www.e-
uyar.com/fEuyar/app_result.aspx?Id_Kan0un=2&Id_Madde=517 (E.T. 15.3.2014). 2. HD. 
11.5.2004 T. E: 3103, K: 6104, “Davacı mirasçıları «davayı, Türk Medeni Kanununun 181/2. 
maddesinde yazılı eşlerin kusur nisbetinin belirlenmesi yönünden talep edeceklerini» beyan 
etmiş ve delil göstermişlerdir. Bu konuda davalıya da usulüne uygun önel verilmesi, gösterdiği 
taktirde taraf delillerinin toplanması, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik 
araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.” http://www.e-
uyar.com/fEuyar/app_result.aspx?Id_Kan0un=2&Id_Madde=517 (E.T. 15.3.2014); 2. HD. 
27.12.2002 T. E: 13667, K: 15100, “Davacı Mehmet Necati, boşanmaya ilişkin 19.12.2001 
günlü karar kesinleşmeden 17.1.2002 de ölmüştür. Ölümle evlilik birliği sona ermiştir. Bu 
açıklama karşısında boşanma hükmü sonuç doğurmaz. Mahkemece evliliğin ölüm ile sona 
ermesi nedeniyle boşanma konusunda karar verilmesine yer olmadığına şeklinde karar 
verilmesi ve yine yalnızca boşanmaya neden olan olaylar değerlendirilip, davalının (kadının) 
evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda daha fazla kusurlu olup 
olmadığının tesbiti ile yetinilmesi gerekir. Bu sebeple temyiz edilen hükmün bozulması 
gerekmiştir.”: 2. HD. 13.12.2011 T. E:176,K:22026, “Davacı, boşanma davası açıldıktan 
sonra davanın devamı sırasında 05.04.2008 tarihinde ölmüştür. Bu halde, evlilik birliği ölümle 
sona ermiş, boşanma davasının konusu kalmamıştır. Ölen davacının mirasçılarından baba ve 
annesinin sağ eşin kusurunun tespiti bakımından davaya devam ettikleri görülmektedir. Bu 
durumda, boşanma davası devam ederken davacı öldüğüne göre, konusu kalmayan boşanma 
davası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilerek, gösterilen deliller 
çerçevesinde Türk Medeni Kanununun 181/2. maddesi uyarınca davalı eşin kusurlu olup 
olmadığının tespiti yönünde bir hüküm kurulması gerekirken; yazılı şekilde karar verilmesi usul 
ve yasaya aykırı olmuş, bozmayı gerektirmiştir.”  http://www.e-
uyar.com/fEuyar/app_result.aspx?Id_Kan0un=2&Id_Madde=517 (E.T. 15.3.2014); 2. HD. 
02.05.2013 T. E:7132,K:12324, “ Kısıtlı üzerindeki vesayet, kısıtlının ölümü ile sona ermiş ise 
de, hükmü temyiz eden ölen davacı (kadın)’ın annesidir. Davacı çocuksuz olarak öldüğüne 
göre, annesi yasal mirasçıdır. Türk Medeni Kanununun 181/2. maddesine göre, boşanma 
davası devam ederken eşlerden birinin ölmesi halinde, ölen eşin mirasçıları, diğer eşin 
kusurunu tespit ettirmeye yönelik olarak davayı devam ettirebilirler. Ölenin mirasçılarından 
birinin bu yöndeki iradeyi ortaya koyması kusur tespiti bakamından davaya devam edilmesi için 
yeterlidir. Davacı (karşı davalı)’nın yasal mirasçısı olan annesinin hükmü temyiz etmesi, kusur 
tespiti yönünden davayı devam ettirdiğini göstermektedir. Öyleyse, toplanan deliller 
çerçevesinde davalı (karşı davacı)’nın kusur bulunup bulunmadığının tespitine karar verilmek 
üzere hükmün bozulması gerekmiştir.”  http://www.e-uyar.com/fEuyar 
/app_result.aspx?Id_Kan0un=2&Id_Madde=517 (E.T. 15.3.2014). 

http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_result.aspx?Id_Kan0un=2&Id_Madde=517
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_result.aspx?Id_Kan0un=2&Id_Madde=517
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_result.aspx?Id_Kan0un=2&Id_Madde=517
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_result.aspx?Id_Kan0un=2&Id_Madde=517
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_result.aspx?Id_Kan0un=2&Id_Madde=517
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_result.aspx?Id_Kan0un=2&Id_Madde=517
http://www.e-uyar.com/fEuyar%20/app_result.aspx?Id_Kan0un=2&Id_Madde=517
http://www.e-uyar.com/fEuyar%20/app_result.aspx?Id_Kan0un=2&Id_Madde=517
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 Medeni Kanun’daki 6217 sayılı yasayla getirilen yeni düzenleme, önceki 
hükümde yer alan, davalının mirasçılarının davaya devam hakkı bakımından bulunan 
düzenleme boşluğunu ortadan kaldırmaktadır.  

Sağ kalan eşin, mirasta hak sahipliğine ilişkin olarak, boşanma davasının 
açılmış olması; boşanmayı gerektirecek olaylarda kusurun varlığı ve mirasçılardan 
birinin davaya kusurun tespiti bakımından devam talebinin olması şartı ön 
görülmüştür.  

Yasada düzenlenen bu şartlarla, yasa koyucunun amacının her olay bakımından 
adil sayılabilecek bir çözüm getirdiği tam olarak söylenemez. Boşanma davasının 
açılmış olması koşulu50 bakımından çok uç bir örnek verirsek: Kusursuz olan eş, 
boşanma iradesini ortaya koymuş, avukatına vekâletname vermiş, avukatı ile birlikte 
dava dilekçesini adliyeye götürmesine rağmen, Uyap sisteminin çökmesi nedeniyle 
dilekçesini kayda aldıramamış ve bu esnada sinirlenip kalp krizinden ölmüştür. Dava 
açma koşuluna yönelik bu uç örnek bakımından, söylenebilecek birkaç cümle 
bulunabilir. Örneğin, “Adalet tanrıçasının gözleri bağlıdır.” gibi bir ifade olabileceği 
gibi, benimsenen yasa yapma tekniğinin sakıncaları nedeniyle bu sonucun doğmasının 
mümkün olduğu söylenebilir. Ancak, özellikle özel ve mutlak boşanma sebepleri 
bakımından, bu sebepler çerçevesinde kusursuz olan eşin ölmüş olması durumunda 
ortaya çıkan manzara hiç tereddüt etmeden yasakoyucunun murat ettiği bir sonuç 
olmadığını düşünmekteyiz. Belki bu durumda, Medeni Hukuk sistemi içinde başlangıç 
hükümleri çerçevesinde, bu yöndeki uç örnekler bakımından bir çözüm de önerilebilir. 
Mesela mutlak butlan sebepleri bakımından benimsenen çözümün burada da mümkün 
olup olmayacağı tartışılabilir (MK.m. 159). Ancak, bu yöndeki bir hakkın 
düzenlenmesi veya başka bir açıdan, kusurlu olan eş için hak sahipliğinin yitirilmesi 
noktasında hukuki güvenliğin sağlanması amacıyla yasa koyucunun, boşanma 
iradesinin dava açma şeklinde tezahürü anlaşılabilir makul ve objektif unsur olarak 
görülebilir. Bu yöndeki sakıncanın giderilmesi, boşanma davasını gerektiren olaylar, 
çoğu kere mirasçılıktan çıkarma sebebi de oluşturabileceğinden, kusursuz veya kusuru 
daha az olan eşin, boşanma iradesini ortaya koyduğunda, ölüme bağlı tasarruf yoluyla, 
kusurlu olan eşini mirasçılıktan çıkarması miras hukuku bakımından imkân 
dâhilindedir. Bu imkân da bilinçli kişiler bakımından mevcut sakıncayı hafifletecek bir 
müessesedir.  

Diğer unsur kusurun varlığıdır. Kusurun varlığı meselesinde, kusurun ölçüsü 
boşanmayı gerektirecek boyutta veya boşanmayı gerektirecek ağırlığa ulaştığının 
tespiti olarak kabul edilmelidir51. Bu noktada uygulama birliği açısından, boşanma 

50 Usulüne uygun açılmış bir dava bulunmadıkça, ölen davacının mirasçılarının açılmış olan 
boşanma davasına devam edemeyecekleri hakkında bkz. 2. HD. 17.5.2004 T. E: 5206, K: 640, 
http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_result.aspx?Id_Kan0un=2&Id_Madde=517(E.T. 
15.3.2014). 
51 Yargıtay verdiği kararlarda bu hususu vurgulamaktadır. Bkz. 2. HD. 15.04.2013 T. 
E:2012/25527, K:10557 “...davalı kadının boşanmaya sebebiyet verecek derecede ağır kusurlu 
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davalarına bakan hâkimlerin ve Yargıtay’ın rolü önem taşımaktadır. Boşanmayı 
gerektirecek derecede olan kusurun belirlenmesinde ölçü ancak somut olayın verileri 
çerçevesinde mümkündür. Kusurlu olma unsuru ile ilgili olarak tartışılabilecek diğer 
bir mesele ise, evlilik birliğinin mutlak butlan veya nisbi butlanla sakat olması halinde 
karşılaşılan durumdur. Medeni Kanunumuz’un 159. maddesinde yer alan “ Evlenmenin 
butlanını dava etme hakkı mirasçılara geçmez. Ancak, mirasçılar açılmış olan davayı 
sürdürebilirler. Dava sonucunda evlenme sırasında iyiniyetli olmadığı anlaşılan sağ 
kalan eş, yasal mirasçı olamayacağı gibi, daha önce yapılmış olan ölüme bağlı 
tasarruflarla kendisine sağlanan hakları da kaybeder” biçimindeki düzenlemede de, 
butlanla sakatlanmış evliliklerde, ölen eşin mirasında hak sahibi olabilmeye ilişkin 
koşullar yer almaktadır52. Mutlak butlanla sakatlanmış evlilikler bir tarafa bırakılırsa, 
nisbi butlanla sakat olan evlilikler bakımından açılan butlan davası, boşanma davasına 
benzer özellikler taşımaktadır. Butlan davası bakımından, boşanma davası sırasında 
iyiniyetli olmak mirasta hak sahibi olmak için yeterli bir unsurdur. Belki her iki 
düzenleme bakımından benzer unsurların benimsenmesi yasa yapma tekniği açısından 
daha uygun olduğu söylenebilir.  

Son unsur olarak mirasçılardan birinin davaya devam etme talebinin olmasıdır. 
Bu unsur daha ziyade usul hukukuna ilişkindir. Boşanma davası esnasında sağ kalan 
eşin mirasta hak sahipliğinin engellenmesi bakımından MK.m.181/II, ölen eşin 
mirasçılarından birinin davaya devam etme talebini yeterli görmektedir. Yasanın 
“mirasçıların birinin talebi” şeklindeki açık hükmü nedeniyle burada bir zorunlu dava 
arkadaşlığından53 bahsetmek mümkün değildir. Burada boşanma davasına devam söz 
konusu olmayıp yukarıda da belirttiğimiz üzere kusurun tespitine yönelik bir dava 
vardır. Mirasçıların mevcut hüküm çerçevesinde bağımsız bir kusur tespit davası açma 
haklarının bulunmadığı kabul edilmektedir54. Hükümden anlaşılacağı üzere 
mirasçılardan birinin davaya devam etmesi ve sağkalan eşin kusurunun davada tespit 
edilmesi halinde, sağkalan eş mirasta hak sahipliğini, yani hem yasal mirasçılığını hem 
de aksi tasarruftan anlaşılmadıkça ölüme bağlı tasarruflarla kendisine yapılan 
kazandırmaları yitirecektir.  

Yalnız bu kararın, mirasta hak sahipliğini etkilediğinden nüfus kayıt sisteminde 
belirlenebilir bir nitelik taşıması, alınacak veraset belgelerinden anlaşılabilir olmasının 
sağlanması gerekmektedir. Mevcut yargılama sisteminde buna imkân sağlayan bir 
mekanizma mevcut değildir. Hak sahipliğinin yitirilmesinin yasal bir uygulaması olan 

olduğunun tespitine dair karar verilmesinin gerekeceği...” http://www.e-uyar.com 
/fEuyar/app_result.aspx?Id_Kan0un=2&Id_Madde=517 (E.T. 15.3.2014). 
52 Bu konuda bkz. Kılıçoğlu, A., s. 8-10; Dural, M. / Oğüz, T. / Gümüş, A., s.105; Akıntürk,T, 
/Karaman, D. A., s. 232. 
53 Dava arkadaşlığı için bkz. Pekcanıtez, H. /Atalay, O. /Özekes, M., Medeni Usul Hukuku, 10. 
Bası, Ankara, 2011, s. 214 vd. 
54 Bkz. 2. HD. 12.01.2010 T. E:2008/18392, K: 317  http://www.e-uyar.com/fEuyar/app_result. 
aspx?Id_Kan0un=2&Id_Madde=517 (E.T. 15.3.2014). 
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bu yöndeki kararın sicil sisteminin içinde yer alması, ileride ortaya çıkması muhtemel 
birçok hukuki sorunları bertaraf edebilecek nitelik taşımaktadır. 

D. SONUÇ 
  Medeni Kanun’un 181/II hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurulmuş olması, Medeni Hukuk sistemimiz içersinde gereksiz bir işlemdir. Çünkü 
yerel mahkeme, medeni hukuk uygulaması bakımından somut olaya uygulanabilir bir 
hüküm yoksa yukarıda belirttiğimiz boşluk doldurma yoluyla sonuca ulaşması gerekir 
ve imkân dâhilinde iken, bu yöntem benimsenmeden doğrudan Anayasa’ya aykırılık 
sebebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapması tarafımızce doğru 
görünmemektedir. Medeni hukuk sistemimiz bakımından, var olan düzenleme boşluğu 
veya bilinçsiz boşluğun doldurulması yoluyla sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. 
Bir başka deyişle yerel mahkeme, yöntem hatası yapmıştır. Çünkü, hak arama 
özgürlüğü ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde istisnai bir durum olarak, davacı bakımından 
yapılan düzenlemenin davalı bakımından eşitlik ilkesi çerçevesinde boşluğun 
doldurulması Medeni Kanunumuz’un 1. maddesinin gereğidir. Aksi bir uygulama, 
Medeni Kanun’un 1. maddesinin uygulanmasında önemli bir işlev eksikliliğine 
sebebiyet verecek nitelik taşımaktadır. Başka bir açıdan baktığımızda, yerel 
mahkemenin hukukun uygulanmasında bu yolu tercih etmesi, Medeni Kanun’un soyut 
ve genel yasa yapma tekniğine dayanan ve somut olay adaletinin sağlanmasında, 
hukuku uygulayacak hâkimin adeta kendi görevini başka mahkemeye aktarımı 
anlamını taşıyabilecektir. Diğer taraftan hukukun uygulanmasında hukuk tekniğinin bu 
yöndeki algılama biçimi, Medeni Kanun’un özellikle 1/II. maddesinin uygulama 
alanını önemli ölçüde daraltacağını söylemek pek yanlış olmayacaktır. 

Mahkeme kararının boşluk yaratmaması için yapılan yasal değişiklik 
bakımından davalının mirasçılarının davaya devam hakkının tanınması, yasal bir 
boşluğun, yasakoyucu tarafından doldurulmuş olmasını sağlamakla birlikte, önceki 
hüküm çerçevesinde de ortaya çıkması muhtemel bazı maddi hukuka ve usul hukukuna 
ilişkin sorunları çözüme kavuşturduğu söylenemeyecektir. 
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YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE 
TENFİZİNDE KAMU DÜZENİ 

Ayhan DOLUNAY* 

Özet 

Bir devlet mahkemesinin vermiş olduğu bir hükmü, diğer bir devletin ülkesinde 
sınırsız biçimde uygulamak, devletlerin egemenliklerine aykırı durumlar oluşturabileceği için, 
devletler, bir yabancı mahkeme kararının kendi ülkesinde uygulanmasını birtakım şartlara 
bağlamıştır. Kamu düzenine uygunluk da bunlardan biri olup, amacı bu tanıma paralel olarak 
açıklanabilmekte, önemi açısından ise, kamuyu, yabancı mahkeme kararlarının olumsuz 
etkilerine karşı korumak olarak ifade edilebilmektedir. Çalışmamızda önce genel olarak kamu 
düzeni kavramı üzerinde durulacak, ardından yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve 
tenfizinde kamu düzeninin yeri, önemi ve özellikleri ele alınacak, son olarak da hükmün kamu 
düzenine aykırılığının tespitine ilişkin ölçütler incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Düzeni, Tanınma, Tenfiz. 

Abstract 

Applying a court decision of one state in another state without any limitations, may 
create problems regarding state sovereignty. Therefore states require certain conditions to be 
fulfilled regarding the matter of applying a foreign court order in their own state. Public order is 
one of these conditions. The purpose of this condition may be explained in parallel to this 
definition. As to its importance, it may be stated that it protects the public from the negative 
effects of foreign court decisions. This paper shall first research the concept of public order. 
Secondly, it shall research how public order affects the recognition and enforcement of foreign 
court decisions, its importance and features. Lastly, it shall examine the criteria regarding the 
establishment of what constitutes a violation of public order.  

Keywords: Public Order, Enforcement, Recognition. 

* Arş. Gör., Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Uluslararası Özel Hukuk ABD.
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Giriş 

Tanıma-tenfiz şartlarını düzenleyen Milletlerarası Özel Hukuk ve Usûl Hukuku 
Hakkında Kanun’un 54. maddesinin c fıkrası uyarınca, yabancı bir mahkeme kararının 
tanınabilmesi ve tenfiz edilebilmesi için, ilgili hükmün Türk kamu düzenine açıkça 
aykırı bulunmaması gerekmektedir. Bundan hareketle, kamu düzenine açıkça aykırı 
kabul edilecek yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi mümkün 
olmayacaktır. 

I. Kamu Düzeni Kavramı 

A. Genel Olarak 

Kamu düzeni gerek iç hukuk gerekse uluslararası özel hukuk alanında önem 
arz eden ve sıklıkla başvurulan bir kavramdır1. Önemine rağmen tam olarak sınırlarının 
çizilmesi zor olan bu kavram gerek doktrin gerekse içtihatlar ile daha somut bir hale 
getirilmeye çalışılmaktadır. 

Öncelikle iç hukuktaki kamu düzeni kavramı ile Uluslararası Özel Hukuk 
alanındaki kamu düzeni kavramını birbirinden ayırmak gerekmektedir. İç Hukuk 
açısından kamu düzeni, tarafların uymak zorunda oldukları kamu hukukundan ve özel 
hukuktan doğan anlayış olarak kabul edilebilir. Oysa Uluslararası Özel Hukuk 
açısından kamu düzeni kavramı daha dar ve sınırlı bir anlama sahiptir2. 

Kamu düzeni kavramından, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usûl Hukuku 
Hakkında Kanun’un üç farklı noktasında bahsedilmektedir.  

İlki, 5. madde olup, bu maddede, yetkili yabancı hukukun bir olaya uygulanan 
hükmünün Türk kamu düzenine açıkça aykırı olması halinde bu hükmün 
uygulanamayacağı ve gerekli görülmesi halinde de Türk Hukuku’nun uygulanacağı 
belirtiliyor. 

İkinci kural, tanıma-tenfiz şartlarına ilişkin 54. maddenin c bendi olup tanıma-
tenfize konu hükmün, Türk kamu düzenine açıkça aykırı olması halinde tanınması ve 
tenfizinin mümkün olamayacağını öngörmektedir3. 

Son olarak ise, yabancı hakem kararlarının tenfizinin reddi sebepleri ile ilgili 
62. Maddenin b bendinde, Türk kamu düzenine aykırı yabancı hakem kararlarının 
tenfizinin mümkün olmadığı vurgulanmıştır. 

Ancak çalışmamızın temel konusu yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve 
tenfizinde kamu düzenidir ve bu bağlamda diğer kamu düzeni kavramlarına 
değinilmeyecektir. 

1 GÖKYAYLA, D. Cemile, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Kamu 
Düzeni, Ankara 2001, s. 23. 
2 GÖKYAYLA, s. 37. 
3 NOMER, Ergin, Devletler Hususi Hukuku, İstanbul 2013, s. 505; DOĞAN, Vahit, 
Milletlerarası Özel Hukuk, Ankara 2013, s. 113; ÇELİKEL, Aysel/ERDEM, B. Bahadır, 
Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul 2009, s. 606. 
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B. Tanım ve Kapsam Sorunu 

Kamu düzeni niteliği gereği zaman ve yer etmenlerine göre farklılık gösteren, 
tanımı zor bir kavramdır4. Tıpkı tanımlamada olduğu gibi, kavramın kapsamında yer 
alan hallerin tek tek tanımını yapmak ve bunlara kanunda yer vermek çok meşakkatli 
bir iş olup, isabetlide olmayacaktır. Zira kamu düzeni değişken olup, her somut 
meselede farklılık göstermektedir5. 

Tanım hususunda çeşitli öneriler de yok değildir. Anayasa Mahkemesi kamu 
düzeninden şu şekilde bahsetmektedir: ″Toplumun huzur ve sükûnunun sağlanmasını, 
Devletin ve Devlet teşkilâtının muhafazasını hedef tutan her şeyi ifade ettiği, başka 
bir deyimle cemiyetin her sahadaki düzeninin temelini teşkil eden kuralları kapsadığı 
sonucuna varılmaktadır6˝. 

Bir diğer tanıma göre: ″Genel olarak denilebilir ki, belirli bir ülkede, belirli 
bir zamanda kamu yararlarını ve kamu vicdanı ile ilgili genel ahlâkı çok yakından 
ilgilendiren hususlar kamu düzeninin içine girer7″. 

Farklı bir tanıma göre ise:″Kamu düzeni kuralı, belirli zamanda, örgütlenmiş 
belirli bir toplumun temel yapısını ve çıkarlarını koruyan yasal kurallardır8″. 

Özetle kamu düzenini, toplumun temel yapısını ve çıkarlarını gözeten, geniş 
bir kavramdır9. Tıpkı kamu düzeninin tanımı gibi kapsamının da belirlenmesi güçtür. 
Ancak, kavramın çerçeve ve kapsamının genel hatları ile belirtilmesi mümkündür10. 

Bir Yargıtay kararında; ''Yabancı ilȃmın anayasa ile düzenlenen temel hak ve 
hürriyetlere, milletlerarası hukukta kabul edilen temel prensiplere, adil yargılama ve 
savunma hakkına, genel ahlaka, Türk Hukuk düzeninin temelini teşkil eden ve devletin 
vazgeçemeyeceği ilkelerine aykırı olması halinde kamu düzenine aykırılıktan söz 
edilebilir.'' denmektedir11. 

Bir diğer Yargıtay kararında ise, ''Kamu düzenine aykırılığın saptanmasında 
esas alınması gereken kıstas, yabancı ilȃmın Türk Hukukunda bir veya birden çok 
kanun hükümlerine aykırı bulunmasından çok, Türk Hukukunun temel değerlerine, 
Türk genel adap ve ahlak anlayışına, Türk kanunlarının dayandığı temel adalet 
anlayışına ve hukuk siyasetine, Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlüklere, 

4 GÖKYAYLA, s. 24. 
5 ÖKÇÜN, A. Gündüz, Devletler Hususî Hukukunun Kaynakları ve Kamu Düzeni, Ankara 
1967, s. 138-139. 
6 T.C. Anayasa Mahkemesi, E. 63/128, K. 64/8, T. 28.01.1964. 
7 ÖKÇÜN, s. 14; RUHİ, A. Cemal: Türk Hukukunda Yabancı Boşanma İlamlarının Tanınması 
ve Tenfizi, Ankara 2013, s. 80. 
8 HȂTEMİ, Hüseyin, Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Kavramı ve Sonuçları, İstanbul 1976, s. 
158. 
9 GÖKYAYLA, s. 26. 
10 ÖKÇÜN, s. 139. 
11 T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, E. 2006/2773, K. 2006/9267, T. 12.6.2006. 
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milletlerarası alanda geçerli ortak ve kabul görmüş hukuk prensiplerine, ikili 
anlaşmalara, gelişmiş toplumların ortak benimsedikleri ahlak ve adalet anlayışına, 
medeniyet seviyesine, siyasi ve ekonomik rejime bakmak olmalıdır″ denmektedir12. 

C. Özellikleri ve Etkisi 

Kamu düzeni, zamana ve mekâna göre değişen, konusu değişken olan ve 
istisnâen başvurulması gereken bir kavram olup, olumlu ve olumsuz olmak üzere kabul 
gören iki tür etkisi bulunmaktadır13. 

1. Zaman Bakımından Değişkenlik 

Tıpkı iç hukuktaki kamu düzeni kavramı gibi Uluslararası Özel Hukuktaki 
kamu düzeni kavramı da zaman içerisinde değişebilmektedir14. 

Bu değişimin en çarpıcı örneklerinden biri, MK. 134. md de 1988 yılında 
yapılan değişikliktir. Bu tarihe kadar eşler arasında rızaî boşanma kabul edilmezken, 
bu değişiklikten sonra tarafların kanundaki gerekli şartları yerine getirmeleri halinde 
anlaşarak boşanabilmeleri mümkün hale gelmiştir. Nitekim bu değişiklikten önce 
Yargıtay, tarafların anlaşarak boşanmalarına dair yabancı ilâmları tanımazken, 1988 
yılından sonra bu konuyla ilgili yabancı ilȃmların tanınmaları, kamu düzenine aykırılık 
sebebi ile reddedilmemeye başlanmıştır. 

Kamu düzeninin zaman bakımından değişkenliği kabul görmüş bir durum olup, 
MÖHUK md. 59’da yer alan ″Yabancı ilâmın kesin hüküm veya kesin delil etkisi 
yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder.″ hükmü ile 
hâkimin, yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andaki kamu düzeni anlayışını 
dikkate almak zorunda olduğu belirtilmiştir. 

2. Yer Bakımından Değişkenlik 

Kamu düzeninin yer bakımından da değişkenlik gösterdiği yani ülkeden 
ülkeye, toplumdan topluma farklılaştığı görülmektedir15. Bu nedenle bir ülkede kamu 
düzeninin müdahale edebileceği bir hususa, diğer bir ülkede kamu düzeni müdahale 
edemeyebilecektir. 

Başka bir deyişle, her hukuk sisteminin kendisine ait bir kamu düzeni anlayışı 
bulunmaktadır. 

Örneğin, milli hukukuna göre, ırk esasına dayalı evlenme engeli bulunan 
kimse, farklı ırktan bir kişiyle başka bir ülkede evlenebilmektedir. Böyle bir kazanılmış 
durum, Türkiye’de de tanınabilecektir16.  

12 T.C. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, E. 2010/1, K. 2012/1, T. 10.02.2012. 
13 GÖKYAYLA, s. 28. 
14 GÖKYAYLA, s. 28; ALTUĞ, Yılmaz/YASAN, Mustafa, ''Milletlerarası Özel Hukukta 
Kamu Düzeni'', Prof. Dr. Ergun Önen'e Armağan, İstanbul 2003,s. 144. 
15 ÖKÇÜN, s. 154. 
16 ÖKÇÜN, s. 156-157; ATAKAN, Arda, "Kamu Düzeni Kavramı", MÜHFD, c. 13, S.1-2, s. 
83. 
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Belirtelim ki hâkim, kamu düzeni uygulamasında, mensubu olduğu hukuk 
sisteminin kamu düzeni anlayışını uygulamak durumundadır17. 

3. Konu Bakımından Değişkenlik

Kamu düzeni konu bakımından da değişkenlik göstermektedir18. Bunun sonucu 
olarak da hâkim her somut olayda kamu düzeni düşüncelerini ayrı ayrı göz önünde 
bulundurmalıdır19. Çünkü kamu düzenine ilişkin bir olayın bazı unsurları değiştikten 
sonra artık bu olay kamu düzeni ile ilgisini kaybedebilmektedir. 

Örnek olarak şöyle bir olay verilebilir: İranlı bir erkeğin Türkiye’de bir Türk 
kadın ile ikinci evliliğini yapmak istemesi halinde, evlenmenin şartlarına uygulanacak 
olan tarafların milli hukukunun, somut olayda İran Hukuku’nun, izin vermesine karşın 
bu hukukun uygulanmasına poligamik evliliklerin Türk kamu düzenine aykırı olması 
nedeniyle izin verilmeyecektir. Buna karşılık bu evlilik gerçekleştikten sonra, karının 
bakım nafakası talebine ilişkin olarak aldığı yabancı ilâmın tenfizi, diğer şartlarında 
yerine gelmesi halinde, poligamik evliliklerin Türk kamu düzenine aykırı olması 
nedeni ile reddedilemeyecektir. Zira burada, artık kamu düzenine aykırılık, poligamik 
evlilikten değil, hakların tanınmamasından dolayı meydana gelecektir20. 

4. İstisnai Oluşu

Kamu düzeninin niteliği konusunda iki farklı görüş bulunmaktadır. 

İlkine göre, iç hukukta kamu düzeni ile ilgili görülerek emredici kurallarla 
düzenlenen bir alanda, kanunlar ihtilâfı kurallarının gösterdiği yabancı hukuka 
gidilmez ve lex forinin emredici kuralları uygulanır21. 

Diğer görüşe göre ise, iç hukuk bakımından kamu düzenine ilişkin bir konu 
olup olmadığına bakılmaksızın, bağlama kurallarının gösterdiği yabancı hukuk 
bulunacak ve bu hukukun hükümlerinin uygulanmasının, kamu düzenine aykırılık 
yaratması halinde, kamu düzeninin istisnai etkisi nedeniyle bu hukuk bertaraf edilerek 
hâkimin hukuku uygulanacaktır22. 

Bugün özel hukuk doktrininde ikinci görüş daha baskın olarak kabul 
edilmektedir. Buna göre, kural; yabancı unsurlu uyuşmazlıkla ilgili olarak yetkili 
hukukun öncelikle tespiti, bu hukukun tespit edilen hükmünün uygulanmasının, kamu 
düzenine aykırılığa neden olması halinde, kamu düzeni kavramının istisnaî etkisi kabul 

17 GÖKYAYLA, s. 30. 
18 ALTUĞ/YASAN, s. 144. 
19 ÖKÇÜN, s. 157. 
20 GÖKYAYLA, s. 31. 
21 Bu görüş Fransız Hukukçu Pillet’e aittir. Bkz. YÖRÜK, A. Kemal, Devletler Hususî 
Hukuku, İstanbul 1950, s. 143; ÇELİKEL/ERDEM, s. 150. 
22 Bu görüş ise, Savigny’e aittir. Bkz. ÇELİKEL/ERDEM, s. 150; TEKİNALP, Gülören, 
Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul 2004, s. 36. 
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edilerek, yabancı hukukun uygulanmasının bertaraf edilmesi ve lex forinin 
uygulanmasıdır23. 

Buna karşın uygulamada, Yargıtay’ın kamu düzenini bağımsız bir bağlama 
kuralı olarak yorumladığı ve kamu düzenine dair hususlarda doğrudan Türk 
Hukuku’nu uyguladığı kararlarına da rastlanmaktadır. Belirtelim ki Yargıtay’ın her iki 
görüşe de yer verdiği kararlar bulunmaktadır24. 

Kamu düzeni prensip olmuş olsaydı yabancı ilâmın Türk kamu düzenine ilişkin 
bir hususu düzenlediğinden bahisle tenfizden kaçınılabilecekti. 

Yabancı bir ilâmın, sırf Türk kamu düzenine ilişkin olması kamu düzenimize 
aykırı olacağı anlamını taşımamaktadır. Önem arz eden ilâmın konusu değil, Türk 
kamu düzenine aykırı olmamasıdır25.  

II. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi’nde Kamu 
Düzenine Aykırılık 

A. Amaç 

Bir devlet mahkemesinin vermiş olduğu bir hükmün, diğer bir devlet ülkesinde 
de kesin hüküm ve icra kabiliyeti etkilerini yaratabilmesinin gerekliliği tartışılmaksızın 
kabul edilmektedir26. 

Çünkü bir hakkın elde edilmesi genellikle icrai faaliyet neticesinde 
olabilmektedir. Bazı durumlarda da bir hükmün sadece verildiği ülkede icrası hakkın 
elde edilmesi için yeterli olamamaktadır. Böyle bir durumda kararın birden çok ülkede 
icrası gerekebilmektedir. Bu da hukukun, bir hakkın sağlanması ve korunması görevini 
yerine getirebilmesi açısından, tanıma ve tenfiz prosedürlerinin önemini ortaya 
çıkarmaktadır27. 

Ancak başka bir devlet mahkemesinin vermiş olduğu bir hükmü, diğer bir 
devletin ülkesinde sınırsız biçimde uygulamak, devletlerin egemenliklerine aykırı 
durumlar oluşturabilmekte, bu nedenle de devletler, bir yabancı mahkeme kararının 
kendi ülkesinde uygulanmasını birtakım şartlara uyma prensibine bağlamaktadır. 

Bu şartlardan bazıları tarafların menfaatlerini korumaya yönelikken, bazılarıda 
devletlerin menfaatlerini korumaya yönelik olabilmektedir. 

Tanıma-tenfiz açısından yabancı mahkemelerden alınmış hükümlerin, Türk 
kamu düzenine aykırı olmamaları gerektiği şartı ise toplumun menfaatlerini koruma 
amacı taşımaktadır. Yani burada hedeflenen, toplumda yer etmiş hukukȋ, ahlȃkȋ, siyasȋ 
anlayış ve değerlerin yabancı mahkemeden alınmış bir hükümle zedelenmesini 

23 ÇELİKEL/ERDEM, s. 151; NOMER, s. 150; GÖKYAYLA, s. 33; ÖKÇÜN, s. 67. 
24 GÖKYAYLA, s. 33. 
25 GÖKYAYLA, s. 34. 
26 GÖKYAYLA, s. 72. 
27 GÖKYAYLA, s. 72. 
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önlemektir. Bunun gerçekleşmesi ise, hükmün Türk kamu düzenine açıkça aykırı 
olmaması koşulu  (MÖHÜK md. 54/e) ile sağlanmaktadır. 

B. Önem 

Yabancı mahkeme kararının, Türk kamu düzenine uygunluğunun 
denetlenmesinde hâkimin üstlendiği rol son derece önemli olup, Türk toplumunun 
temel çıkarlarının, temel değerlerinin rencide edilmesini önlemekle de doğrudan 
ilgilidir28. 

Bu kapsamda, tanıma-tenfizde kamu düzeni şartı, toplumun, yabancı mahkeme 
kararlarına karşı korunması gibi, son derece ciddi ve yüksek öneme sahip bir fonksiyon 
üstlenmektedir. 

Tüm bu etmenler göz önüne alındığında hükmün son derece özenli 
uygulanması, kamu düzenine aykırılığın tespitinde hassas davranılması gerekmektedir.  

Ancak belirtelim ki bu önem, Türk mevzuatına aykırı her sonuçta kamu 
düzenine aykırılık yoluna doğrudan başvurularak tanıma ve tenfizin 
imkânsızlaştırılması şeklinde suiistimal edilmemelidir. 

C. Aykırılığının Belirlenmesi 

1. Kamu Düzenine Aykırılık

Doktrinde genel olarak hükmün kamu düzenine aykırı olmaması kavramından,
yabancı mahkeme kararının meydana getirdiği sonuçların, Türk kamu düzenine aykırı 
olmaması, buna karşılık kararda, esasa uygulanan hukukun Türk kamu düzenine aykırı 
olmasının ise tenfiz engeli olarak görülmemesi gerektiği anlaşılmaktadır29. 

Buna göre hâkimin ilgilenmesi gereken husus, yabancı mahkeme kararının 
Türkiye’de icra edilmesi halinde ortaya çıkacak sonuçların Türk kamu düzenine aykırı 
olup olmayacağıdır30. 

Yabancı mahkeme kararlarının kamu düzenine aykırılığının saptanmasında iki 
sistemden bahsedilebilir.  

İlki, yabancı mahkemenin uyguladığı hukukun Türk kamu düzenine aykırı 
olması halinde yabancı mahkeme kararının Türk kamu düzenine aykırı kabul 
edilmesidir. 

 İkincisi ise, yabancı hukuk karşısında kamu düzeninin müdahalesinden farklı 
olarak, yabancı mahkeme hükmünün içeriğinin, hükmün hukukȋ sonuçlarının kamu 
düzenine aykırılığı incelenmektedir31. 

28 GÖKYAYLA, s. 74. 
29 ÇELİKEL/ERDEM, s. 606; NOMER, s. 507. 
30 GÖKYAYLA, s. 126. 
31 NOMER, Ergin, ''Rızaȋ Boşanma ve Kamu Düzeni'', MHB, Y. 4, S. 2, 1984,  s. 97. 
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MÖHUK md. 54/c de belirtilen ''hükmün, kamu düzenine aykırı bulunmaması 

gerekir'' ifadesi ile kanun koyucu tarafından isabetli olarak ikinci sistemin 
benimsendiği görülmektedir32. Gerçektende esasa uygulanan hukukun Türk kamu 
düzenine aykırı olmamasına rağmen, hükmün icrasının kamu düzenine aykırı olması 
mümkün olabilmektedir33. 

Sonuç olarak doktrine göre, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve 
tenfizinde kamu düzenine aykırılığın tespitine ilişkin incelemenin konusu, yabancı 
kararda maddȋ ilişkiye dayanılarak hükme bağlanmış hukukȋ sonuçlar olmalıdır34. 

2. Kamu Düzenine ‘Açıkça’ Aykırılık 

Eski 2675 sayılı MÖHUK md. 38/c ile 'açıkça' ibaresi getirilmiş ve şu an 
yürürlükte olan MÖHUK 54/c ile de bu ibare korunmuştur35. Kamu düzenine 
aykırılığın açıkça olmasının aranmasının nedeni, eski kanun yürürlüğe girmeden 
önceki dönemde, uygulamada, kamu düzeni kavramının, yabancı mahkeme 
kararlarının tanınması ve tenfizini engellemek için adeta bir son çare olarak 
kullanılıyor olması ve bu şekilde kötü kullanıma devam etmeye yönelik eğilimin de 
bulunmasıydı36. 

Belirtelim ki kamu düzeni kavramının müdahale alanı oldukça geniştir. Şöyle 
ki kamu düzeni kavramından hareketle; yabancı ilâmın verilmesinde izlenen usulün, 
uygulanan hukukun, ilâmın icrasının ortaya çıkaracağı sonuçların incelenmesi vasıtası 
ile bir kararın kamu düzenine aykırı olduğu ileri sürülerek tanınmayıp tenfiz 
edilememesi mümkündür. İşte bu kadar geniş bir müdahale alanı olan kamu düzeni 
kavramının sınırlandırılması bir gerekliliktir. 

Esasa uygulanacak yabancı hukukun kamu düzenine aykırılığı bakımından 
geçerli olan bu eğilim, yabancı mahkeme kararlarının tenfizi bakımından da gündeme 
gelmiştir. Kamu düzeninin, meydana gelecek ilişkilere göre daha yumuşak olması esası 
benimsenmektedir37. 

32 NOMER, Rızaȋ Boşanma, s. 97; GÖKYAYLA, s. 126. 
33 NOMER, s. 506; ÇELİKEL/ERDEM, s. 606. 
34 GÖKYAYLA, s. 128. 
35 Avrupa Birliğinde, hukuki ve ticari konularda tanıma-tenfizi konu alan eski düzenleme 
(Brüksel Sözleşmesi), kamu düzenine aykırılığı m. 27/I ile hükme bağlamakta ancak ‘açık’ 
aykırılık aranması kıstasına bu düzenlemede yer vermemekteydi. Daha sonra çıkarılmış olan, 
AB’de hukuki ve ticari konularda tanıma-tenfizi konu alan 44/2001 sayılı Konsey Tüzüğü m. 
34/I ile kamu düzenine aykırılığın ‘açıkça’ olması şartını getirmiştir. Bkz. SÜRAL, Ceyda, 
Avrupa Birliği’nde Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, İzmir 2007, s. 100; 
CHESHIRE/NORTH, P.M./FAWCETT, J. J., Private International Law, Londra 2008,  s. 
611. Ardından getirilen, AB’de hukuki ve ticari konularda tanıma-tenfizi konu alan 1215/2012 
sayılı yeni Konsey Tüzüğü de m. 45/I ile kamu düzenine aykırılığın ‘açıkça’ olması gerektiği 
kriterini korumaktadır. 
36  GÖKYAYLA, s. 132. 
37 GÖKYAYLA, s. 133. 
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Yabancı mahkeme kararlarının kamu düzenine aykırılıklarının incelenmesi 

açısından, kamu düzeni şartının etkisinin hafifletilmesinin iki yolu kabul görmektedir. 
İlki, savunma haklarının ihlâli ve davanın yetkili mahkemede görülmüş olması gibi 
kamu düzenine ilişkin başlıca hallerin, kamu düzeni şartından bağımsız olarak bir 
tanıma-tenfiz şartı olarak düzenlenmesidir. İkincisi ise, kamu düzenine aykırılığın, 
˝açıkça˝ olmasının aranmasıdır. 

Kanunumuzun bu konudaki anlayışı da bu yöndedir ve ˝açıkça˝ aykırılığın 
aranması yöntemi ile yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizinde kamu 
düzenine aykırılık hususunda hâkimlerin geniş takdir yetkisi daraltılmaya 
çalışılmıştır38. 

3. Hâkimin Takdir Yetkisi 

Toplumun ahlâki, dinî, genel siyasete ve ekonomik hayata dair temel 
anlayışları zaman içerisinde değişmektedir ve bu da beraberinde müdahale edebileceği 
hususların değişmesi sonucu kamu düzeninin de değişmesini(zaman bakımından 
değişkenlik) getirmektedir.  

Dolayısıyla zamana ve mekâna göre değişken olan kamu düzeni kavramı 
çerçevesinde kamu düzenine aykırı hallerin de değişebileceği aşikârdır. Bu yüzden 
aykırı halleri tek tek önceden tespit etmek de mümkün olamayacaktır. 

Bu tespitin yapılmasının ardından kabul edilebilecek en doğru yöntem hâkimin 
kamu düzenine aykırılığın tespitinde takdir hakkı olduğunu benimsemektir39. 

Kamu düzenine aykırılığın takdirinde hâkimin geniş bir yetkisi olması sadece 
kamu düzenin değişken ve belirsiz bir kavram olmasından değil, tenfizde, kamu 
düzeninin değerlendirilmesinde, vakıaların ön planda olmasından da 
kaynaklanmaktadır. Çünkü kamu düzenini, davanın konusuna göre, vakıalar ve 
durumlar doğrudan belirlemektedir40. 

Konuyu farklı bir açıdan ele alacak olursak, hâkimin bu geniş takdir yetkisi 
kamu düzeninin bertaraf edilmesi amacıyla da kullanılabilecektir. Fransız Hukuku 
tarafından ileri sürülen bu görüşe verilen bir örnekte, Mısır Kanunlarına uygun olarak 
noter huzurunda yapılan boşanmalar kamu düzenine aykırı bulunmamış ve tenfiz 
engellenmemiştir. Çünkü Fransız kadın Mısırlı kocası tarafından noter önünde 
boşanmıştır ancak somut olaydaki şartlar tarafların karşılıklı iradeleriyle anlaşarak 
boşanmalarıyla aynı olduğu için kamu düzenine aykırılık görülmemektedir. Pek tabi 
irade uygunluğu olmasaydı, kamu düzeninin müdahale edebileceği de kabul edilmiştir. 

Ayrıca hâkimin takdir yetkisi olması akla keyfiliklerin ve hataların 
olabileceğini getirse de, bu yöntem ile tek bir kararın yaratacağı zararın, kazuistik bir 

38 DAYINLARLI, Kemal, Millî-Milletlerarası Kamu Düzeni ve Tahkime Etkileri, Ankara 
1994, s. 28. 
39 ÖKÇÜN, s. 128; GÖKYAYLA, s. 134. 
40 GÖKYAYLA, s. 134. 
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metotla kamu düzenine aykırı hallerin belirlenmesinin yaratacağı zarardan daha ağır 
olamayacağı düşünülmektedir41. Ayrıca hâkimin kararı daha yüksek yargı organlarının 
denetimine tabidir. Üst yargı organlarının da hataya düşmesi halinde de belirtelim ki 
bunlar sadece içtihattır ve zaman içerisinde doğru uygulama mutlaka bulunacaktır. 

Ancak hâkim bu takdir yetkisini ihtiyatlı kullanmak ve 'açıkça' aykırılığı 
aramakla mükelleftir. 

4. Esas Alınacak Zaman 

Kamu düzeninin zaman bakımından değişkenliği ve yabancı mahkeme 
kararının kesinleşmesi ile kararın tanınması ve tenfizinin talep edilmesi arasında uzun 
bir süre geçme ihtimalinin bulunması sebebi ile tanıma-tenfize karar verecek hâkimin, 
hangi andaki kamu düzeni anlayışını dikkate alması gerektiği hususunda sorun ortaya 
çıkmaktaydı. 

Bu sorun, kamu düzeninin güncelliği öne sürülerek, hâkimin yabancı mahkeme 
kararının kesinleştiği andaki değil, tanıma-tenfize karar vereceği andaki kamu düzeni 
anlayışını dikkate alması yöntemiyle çözümlenmeye çalışılmaktaydı. 

Ancak, 5718 sayılı MÖHUK ile getirilen 59. md ışığında, hakîmin, yabancı 
mahkeme kararının kesinleştiği andaki kamu düzeni anlayışını esas alacağı hükme 
bağlanmış ve böylece bu sorun çözüme kavuşturulmuştur. 

5. Hâkimin Aykırılığı Belirlerken Faydalanacağı Kriterler 
 

a. Yabancı Mahkemenin Esasa Uyguladığı Hukuka İlişkin Kriterler 

Bu aşamada, yabancı mahkemenin kararın esasına uyguladığı hukukun Türk 
kamu düzenine aykırı olması ve yabancı mahkemenin davanın esasına uyguladığı 
hukukun Türk hukuku olması halinde Türk Hukukunun yanlış uygulanması şeklinde 
ikili bir ayrıma gideceğiz42. 

aa. Yabancı Mahkemenin Kararın Esasına Uyguladığı Hukukun Türk 
Kamu Düzenine Aykırı Olması 

Türkiye’de tenfiz edilecek yabancı mahkeme kararlarının, esasına uygulanan 
hukukun Türk kamu düzenine aykırılığı ile ilgili inceleme yapılması, içeriği tetkik 
yasağı(revisionaufond yasağı) nedeniyle mümkün olamamaktaydı. Ancak iki istisna 
öne sürülmekte ve bu kapsamda Türk kamu düzenine aykırılık ve Türklerin kişi 
hallerine ilişkin yabancı mahkeme kararlarında Türk kanunlar ihtilafı kuralları 
gereğince yetkili hukukun uygulanmamış olması hallerinde müdahale 
öngörülmekteydi43. 

41 GÖKYAYLA, s. 134-135. 
42 GÖKYAYLA, s. 142 vd. 
43 ÖZKAN, Işıl, ''Yargıtay İçtihatlarına Göre Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve 
Tenfizinde ‘‘Uygulanan Hukuk’’ Denetimi'', Prof. Dr. Turgut Akıntürk'e Armağan, Ankara 
2008, s. 250. 
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Belirtelim ki yabancı mahkeme kararının esasına uygulanan hukukun, Türk 
kamu düzenine 'ağır' ve 'tahammül edilemez' derecede aykırılığı halinde, sırf içeriği 
tetkik yasağı nedeniyle kararın icrasına hükmetmenin uygun olmayacağı düşüncesi de 
bulunmaktaydı44. 

Bu sebeplerle böyle bir durumda, yabancı mahkeme kararı tanınmayacak, 
tenfiz edilmeyecekti. 

Ancak, eski 2675 sayılı MÖHUK md. 38/e fıkrasındaki "Türklerin kişi 
hallerine ilişkin yabancı ilamda Türk kanunlar ihtilafı kuralları gereğince yetkili 
kılınan hukukun uygulanmamış ve Türk vatandaşı olan davalının tenfize bu yönden 
itiraz etmemiş olması." Şeklindeki tenfiz şartı olma niteliği taşıyan hükme, 5718 sayılı 
MÖHUK’da yer verilmemiştir. Böylece, belirtilen durumların tanıma-tenfiz engeli 
oluşturacağı düşünceleri geçerliliğini kaybetmiştir. 

bb. Yabancı Mahkemenin Davanın Esasına Uyguladığı Hukukun Türk 
Hukuku Olması Halinde Türk Hukukunun Yanlış Uygulanması 

Yabancı mahkemede esasa uygulanan hukukun Türk Hukuku olması ve yanlış 
uygulanması halinde, bu durumun tanıma-tenfiz engeli olacağı ileri sürülmekteydi. 

Yargıtay kararlarında, çelişkili sonuçlar görülmekte ve bazı kararlarda bu 
durum tanıma-tenfiz engeli olarak görülürken, bazı kararlarda ise, bu itiraz, iyi niyete 
ve içeriği tetkik yasağına aykırı bulunmaktaydı45. 

Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere, yabancı mahkemenin, kararın esasına 
uyguladığı hukuka ilişkin kamu düzeni aykırılığı iddialarının temel dayanağı 
olaneski2675 sayılı MÖHUK md. 38/e fıkrasındaki hüküm, 5718 sayılı yeni 
MÖHUK’da düzenleme bulamamıştır. Böylece, belirtilen durumların tanıma-tenfiz 
engeli oluşturacağı düşünceleri de geçerliliğini kaybetmiştir. 

Ancak bir Yargıtay kararında46; “Yabancı mahkemenin Türk Hukuku'nun 
uygulanmaması veya yanlış uygulanması başlı başına kamu düzenine açıkça aykırılık 
oluşturmaz ve tanımaya da engel teşkil etmez. Türk Hukuk düzeninin temelini teşkil 
eden ve kendisinden vazgeçilmeyecek değerlerin ihlal edilmesi halinde kamu düzeninin 
açıkça ihlal edildiğinden söz edilebilir.” denilmek suretiyle yabancı mahkemenin Türk 
Hukuku'nun yanlış uygulanmasının ancak Türk hukuk düzeninin temelini teşkil eden 
ve kendisinden vazgeçilmeyecek değerlerin ihlal edilmesi halinde tanıma-tenfiz engeli 
oluşturabileceği belirtmiştir. 

44 GÖKYAYLA, s. 190. 
45 ÖZKAN, s.261. 
46 T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, E. 2007/16684, K. 2008/16665, T. 04.12.2008. 
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b. Yabancı Mahkemenin Uyguladığı Usûle İlişkin Kriterler 

 
aa.  Yargılamada Savunma Haklarının İhlâl Edilmiş Olması 

Savunma hakları, AİHS md. 6 ile güvence altına alınmış olup Türk 
Hukuku’nda da 36. madde ile düzenlenmiştir47.  

İnsan onuru ile bire bir ilişki içerisinde olduğu düşünülen savunma hakları, 
taraflara usulüne uygun bildirim (tebligat) yapılması ve bunu müteakiben hukuki 
dinlenilme hakkı48 tanınması sonucu sağlanmaktadır49. 

Hukuki dinlenilme hakkı çerçevesinde muhataba, bilgilenme hakkı, açıklama 
ve ispat hakkı tanınmalı, mahkeme de bu açıklamaları dikkate alıp, değerlendirme 
yükümlülüğü altına girmelidir50. 

Savunma haklarının ihlâli, kamu düzenine aykırılık oluşturmaktadır51. Bu 
kapsamda MÖHUK md. 54/ç’ye göre; “O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı 
tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış 
veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında 
veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine 
dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması” halinde 
tenfiz mümkün olacaktır. 

Bu maddede açıkça zikredilen sebeplerden herhangi birinin varlığı ve davalının 
itirazı halinde tenfiz kamu düzenine aykırılık gerekçesi ile reddedilecektir52. Çünkü 
aksi halde, savunma hakları tanınmadan verilen karar, Türk toplumunun adalet hissini 
ve kamu vicdanını rencide edici bir nitelik kazanacaktır53. 

Ayrıca MÖHUK md 54/ç fıkrasında belirtilen, savunma haklarının ihlali 
durumu doktrinde, aynı maddenin c bendinde düzenlenen kamu düzenine aykırılık 

47 MOROĞLU, Erdoğan/MUŞUL, Timuçin, Tebligat Hukuku, İstanbul, 1985, s. 9. 
48Bkz. PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ÖZEKES, Muhammet, Medenȋ Usȗl 
Hukuku, Ankara 2013,s. 386 vd. 
49 TANRIVER, Süha, ''Hukuk Yargısı (Medeni Yargı) Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı'', 
TBBD, S. 53, 2004, s.192. 
50 PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES, s. 388;TEZGEL, Mehmet, Türk Hukukunda 
Yabancı Boşanma Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Ankara 2012, s.116. 
51 AYBAY, Rona/DARDAĞAN, Esra, Uluslararası Düzeyde Yasaların Çatışması (Kanunlar 
İhtilafı), İstanbul 2001, s. 260; RUHİ, A. Cemal/KAPLAN, Yavuz, ''Yabancı Mahkeme Ve 
Hakem Kararlarının Tenfizi Açısından Kamu Düzeni(Ordre Public)'',MHB, S. 2, İstanbul 2002, 
s. 649; ARAT, Tuğrul, ''Yabancı İlamların Tanınması Ve Tenfizi'', AÜHFD, C. 21, S. 1-4, 
1964, s. 506. 
52 DOĞAN, s.117; HUYSAL, Burak,''6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Getirilen 
Yenilikler Işığında Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Konusunda Bazı 
Tespitler'' MHB, S. 1, İstanbul 2012, s. 95. 
53 ÖKÇÜN, s. 127. 
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kapsamında da değerlendirilebileceği için “ağır ihlal” durumunda itiraza dâhi gerek 
kalmadan, hâkim tarafından re’sen gözetilerek, tanıma-tenfize engel oluşturacaktır54. 

bb. Gerekçesiz Kararların Durumu 

Gerekçesiz karar iç hukuk bakımından kamu düzenine aykırılık 
oluşturmaktadır. Uluslararası Özel Hukuk bakımından ise, genel görüşe göre 
gerekçesiz kararlar her zaman kamu düzenine aykırı sayılmamakta, bazı özel koşulların 
varlığı halinde bu durum Uluslararası Özel Hukuk açısından kamu düzenine aykırılığa 
yol açmaktaydı55.  

Yargıtay çeşitli kararlarında bu konuyu ele almış ancak bu kapsamda oluşan 
içtihatların birbiri ile çeliştiği görülmüştür. Bu husus ile ilgili olarak Yargıtay Birinci 
Başkanlık Kurulu'nun 29.11.2010 tarih ve 158 sayılı Kararı şöyledir: “Yabancı 
mahkeme kararlarının gerekçe ihtiva etmemesinin tenfize engel olup olmayacağı 
konusunda… İkinci Hukuk Dairesi’nin 30.06.1999 tarih E:1999/5858 K:1999/7609, 
08.06.2006 tarih E:2006/2612 K:2006/9147, On üçüncü Hukuk Dairesinin 05.12.2001 
tarih E:2001/9007 K:2001/11406, 02.10.2003 tarih E:2003/6226 K:2003/11095 sayılı 
kararları arasında görüş aykırılığı bulunduğu ve farklı uygulamaların sürdürüldüğü 
sonucuna varıldığından; aykırılığın İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulunca 
giderilmesi gerektiğine, görüşme tarihinin daha sonra Birinci Başkanlıkça belirlenmek 
üzere raportör üye görevlendirilmesine karar verilmiştir.” 

Bu karar üzerine toplanan Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel 
Kurulu'nun 10.02.2012 tarihli oturumunda raportör üyenin açıklamaları dinlendikten 
sonra esasa girilmeden önce, içtihatları birleştirmenin konusu: “…öncelikle içtihatlar 
arasında görüş aykırılığı bulunduğu ve bu aykırılığın İçtihatların birleştirilmesi 
yoluyla giderilmesi gerektiğine karar verilmiş ve İçtihatları Birleştirmenin konusu, 
Yabancı mahkeme kararlarının salt gerekçesinin bulunmamasının kesinleşmiş yabancı 
mahkeme kararının tenfizine engel olup olmayacağı, bu hususun 5718 sayılı 
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 54/c maddesi 
anlamında kamu düzenine açıkça aykırılık sayılıp sayılmayacağı” biçiminde 
sınırlanmıştır: 

2012 yılında ise Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu;“Yabancı mahkeme 
kararlarının salt gerekçesinin bulunmamasının kesinleşmiş yabancı mahkeme 
kararının tenfizine engel olmayacağına ve bu hususun 5718 sayılı Milletlerarası Özel 
Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 54/c maddesi anlamında kamu düzenine 
açıkça aykırılık sayılmayacağına hükmedilmiştir56.” şeklindeki kararı ile tartışmayı 
noktalamıştır. 

Ancak belirtmek gerekir ki, AY m. 141/3’de “Bütün mahkemelerin her türlü 
kararları gerekçeli olarak yazılır.” Şeklinde bir hüküm yer almaktadır. Anayasanın 

54 RUHİ, s. 101. 
55 Bkz. GÖKYAYLA, s. 212. 
56 T.C. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, E. 2010/1, K. 2012/1, T. 10.02.2012. 
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bağlayıcılığı ve üstünlüğünden hareketle, Yargıtay’ın ilgili kararının yerinde olmadığı 
görüşündeyiz. 

cc. Yargılamanın Yapıldığı Yerdeki Usûl Hukuku Kurallarının Türk 
Usûl Hukuku’nun Temel Prensiplerine Aykırılığı 

Savunma hakları ile ilgili diğer bir ihlâl durumu da yargılamanın yapıldığı 
yerdeki usûl hukuku kurallarının Türk Usûl Hukuku’nun temel prensiplerine aykırılığı 
ile meydana gelebilmektedir. 

“Temel prensipler” kavramı çok açık olmamakla birlikte, usulüne uygun 
oluşturulmuş mahkemede, hukuki dinlenilme hakkı tanınarak yapılan adil yargılanmayı 
ifade ettiği düşünülmektedir.  

Bir Yargıtay kararında57;  “Doktrinde de bu konuda hâkime yardımcı olması 
bakımından bazı kriterler verilmiştir. Buna göre örneğin Türk tenfiz hâkimi “kural 
olarak” yabancı mahkeme kararının doğruluğunu inceleyemez (revision au fond 
yasağı). Ancak Türk Hukuku’nun vazgeçilmez kabul ettiği temel prensiplerini ihlâleden 
veya milletlerarası alanda geçerli olan ortak ilkelere aykırı bulunan yabancı mahkeme 
kararları tenfiz edilemez.” denilmek suretiyle temel prensipleri ihlâl durumunun tenfiz 
engeli olacağı vurgulanmıştır58. 

Pek tabi her ülkede usûle ilişkin kurallar farklılık gösterebilmektedir. Bu 
kapsamda belirtmek gerekir ki yabancı ülkedeki usûl kurallarının HMK’ya aykırı 
olması temel prensiplere aykırılık anlamına gelmemektedir59. 

Genel kanıya göre, adil yargılanma hakkının ihlâli, temel usûl hukuku 
prensiplerine de aykırılık oluşturacak ve Türk kamu düzeninin ihlâli sebebi ile yabancı 
mahkeme kararının tanınması-tenfizi mümkün olmayacaktır60. 

c. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yer Alan Yargılamanın 
Yenilenmesi Sebeplerinin Uluslararası Özel Hukuk Alanında Kamu 
Düzenine Aykırılığın Tespiti Bakımından Durumu 

Kural olarak, kesin hükme bağlanmış bir davaya yeniden bakılamamaktadır. 
Ancak bu durumun önemli istisnası olarak yargılamanın yenilenmesi müessesesi 
gösterilmektedir61. 

Uluslararası Özel Hukuk bakımından, yabancı ilâmda yargılamanın 
yenilenmesi sebeplerinin var olup olmadığının belirlenebilmesi için kararın esastan 
incelenmesi gerekmekte ancak bu inceleme içeriği tetkik yasağına aykırılık 
oluşturmaktadır. 

57 T.C. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2012/3175, K. 2012/5547, T. 06.04.2012. 
58 Benzer görüş: NOMER, s. 507. 
59 GÖKYAYLA, s. 219. 
60 Türk Hukukunda adil yargılanma hakkı, AİHS 6. md ile paralel olarak kanunî hâkim ilkesi, 
yargılamanın alenî olması, yargılamanın makul sürede bitirilmesi, silahların eşitliği ilkesi gibi 
önemli ilkelere dayanmaktadır. 
61 GÖKYAYLA, s. 227. 
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Ancak diğer yandan, tanınması ve tenfizi talep edilen yabancı mahkeme kararı 
ile ilgili olarak yargılamanın yenilenmesi sebeplerinden birinin bulunması halinde 
kararın Türk kamu düzenine aykırı olacağı ve tanıma-tenfizinin mümkün olmayacağı 
ileri sürülmektedir62.Yargıtay’ın da bu yönde kararları bulunmaktadır63. 

Yargılamanın yenilenmesi, kamu düzeninin korunmasına hizmet eden bir 
müessese olduğundan, Türk Hukuku’nda kabul gören yargılamanın yenilenmesi 
sebeplerini taşıyan bir kararın Türkiye’de icrası, Türk kamu düzenine ağır ayrılık 
oluşturacaktır64. 

Kanımızca HMK’da bulunan yargılamanın yenilenmesi sebeplerinin tanıma-
tenfize konu yabancı kararda bulunması halinde, karar tanınmayacak, tenfiz 
edilmeyecektir. 

d. Tenfizi İstenen Yabancı Hükmün Bir Türk Mahkemesi Kararıyla
Bağdaşmıyor Olması

AY. 138/4’de “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına 
uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle 
değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.”hükmü yer almaktadır. 
Buna göre, mahkemelerimizin kararları, yasama-yürütme organları ve idarenin 
müdahalelerine kesin olarak kapalıdır.  

Bu düşünceye paralel olarak, Türk kamu düzenine aykırılık oluşturan en 
önemli hallerden biri de, bir yabancı mahkeme kararının, Türk mahkemelerinden 
alınan başka bir kararla ya da derdest bir dava ile bağdaşmayacak nitelikte olmasıdır65.  

Türk Hukuku’nda bu yönde pozitif bir düzenleme bulunmamakta ancak 
doktrinde kabul gören görüşe göre, Türk mahkeme kararıyla bağdaşmayan yabancı 
mahkeme kararının tanınması-tenfizi, Türk kamu düzenine aykırılık oluşturmaktadır. 
Buradaki temel hareket noktası, bu durumun Türk Hukuku’ndaki kesin hükme ilişkin 
temel prensibe aykırı olmasıdır66. Türk Hukukuna göre, bu durum kamu düzeni 
kapsamında ele alınacaktır67. 

62 ÇELİKEL/ERDEM, s. 609. 
63 Bkz. T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, E. 9293, K. 9484, T. 15.11.1984. 
64 GÖKYAYLA, s. 229. 
65 GÖKYAYLA, s. 260. 
66 ÖZBAKAN, Işıl, Türk Hukukunda Yabancı Kararların Tanınması ve Tenfizi, Ankara 1987, 
s. 172.
67 GÖKYAYLA, s. 260. 
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e. Hükmün Türk Ahlȃk Anlayışına veya Türk Hukukunun Kabul 

Edebileceği Temel Adalet Prensiplere Aykırı Olması 
 

aa. Hükmün Türk Ahlȃk Anlayışına Aykırı Olması 

Kamu düzenine aykırılık açısından bir diğer hususta yabancı mahkeme 
kararının ahlȃka aykırı olmasıdır68. Buna göre, tanınması-tenfizi istenen yabancı ilȃm, 
Türk ahlȃk anlayışı ve prensiplerine aykırılık barındırmamalıdır69. 

Pek tabii kamu düzeni kavramının yer bakımından değişken olması nedeniyle, 
verildiği yabancı ülkede ahlȃka aykırı olmayan ilȃm, Türk ahlȃk anlayışına aykırı 
olabilmektedir. 

Mevzuatımızda bu yönde bir düzenleme olmamasına karşın, ahlȃk da kamu 
düzeninin kapsamı dâhiline alınabileceğinden70, ahlȃka aykırılığın bir tanıma-tenfiz 
engeli oluşturabileceği düşünülmektedir. 

Bu durumu tespit görevi hâkime düşmektedir. Hâkim burada Türk pozitif 
hukukunun temel ilkeleri doğrultusundaki ahlȃk kurallarını temel alarak aykırılığı 
tespit edecektir71. 

bb. Hükmün Türk Hukukunun Kabul Edebileceği Temel Adalet 
Prensiplere Aykırı Olması 

Yabancı mahkemede, Türk Hukuku’nun kabul edebileceği temel adalet 
prensiplerine açıkça aykırı hareket edilerek karar verilmiş olmasının da, Türk kamu 
düzenine aykırılık teşkil edeceği ileri sürülmüştür72. 

Bu kapsamda, kararın millȋ veya dinȋ saiklerle verilmesi Türk Hukuku’nun 
kabul edebileceği temel adalet prensiplerine aykırılık teşkil edecektir73. 

Yabancı mahkeme kararı, ideolojik bir esasa veya politik bir amaca 
dayanmaktaysa burada artık hâkimin bağımsızlığından söz edilemeyecektir74. Bu 
durumda da kararın millȋ veya dinȋ saiklerle verilmiş olması söz konusu olacaktır. 

Ayrıca yabancı mahkemede tespit edilip değerlendirmeye tȃbi tutulan maddi 
vakıalar ile hüküm fıkrası arasında illiyet bağının bulunmaması ve hüküm sonucu ile 
gerekçe arasında çelişki bulunması halleri de Türk Hukuku’nun kabul edebileceği 
temel adalet prensiplerine aykırılık teşkil edebilecektir75.  

68 ÖZBAKAN, s. 177. 
69 GÖKYAYLA, s. 276. 
70 ÖZBAKAN, s. 177. 
71 HȂTEMİ, s.114. 
72 GÖKYAYLA, s. 281. 
73 GÖKYAYLA, s. 281. 
74 ÖZBAKAN, s. 169. 
75 GÖKYAYLA, s. 282. 
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SONUÇ 

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi ile ilgili olarak, bazı 
kriterlerin önerilmesi mümkündür. 

Bu kapsamda, yabancı mahkemenin esasa ve usȗle uyguladığı hukuka ilişkin 
kriterler aşağıdaki şekilde kısaca ele almak mümkündür. 

Yabancı mahkemenin, davanın esasına uyguladığı hukukun Türk Hukuku 
olması halinde, Türk hukukunun yanlış uygulanması durumu ortaya çıkar ve 'ağır', 
'tahammül edilemez' aykırılar söz konusu olursa tanıma-tenfiz yapılamayacaktır. 

Yargılamada savunma haklarının ihlâl edilmiş olması ve yargılamanın 
yapıldığı yerdeki usûl hukuku kurallarının Türk Usûl Hukuku’nun temel prensiplerine 
aykırı olması hallerinde de yine tanıma-tenfize hükmedilmesi mümkün olmayacaktır. 

Ayrıca, HMK’da yer alan yargılamanın yenilenmesi sebeplerinin varlığı 
halinde, tanıma tenfiz yapılamamaktadır. 

Gerekçesiz kararlar içinse, ayni şey söylenememekte, tanıma-tenfiz engeli 
oluşmamaktadır. 

Tenfizi istenen yabancı hükmün bir Türk Mahkemesi kararıyla bağdaşmıyor 
olması halinde ve hükmün Türk ahlȃk anlayışına veya Türk Hukuku’nun kabul 
edebileceği temel adalet prensiplere aykırı olması halinde de tanıma-tenfiz 
yapılamayacaktır. 

 Ancak tüm kriterlerin sınırlayıcı bir metodla sayılması hem mümkün 
olmayacak hem de sağlıklı sonuçlar vermeyecektir.  

Bu nedenle, kamu düzenine aykırılığı tespit etme hususunda tanıma-tenfiz 
hâkimine önemli bir takdir yetkisi tanınmıştır. Hâkim, somut olayın bütün özelliklerini 
ele alarak değerlendirme yapmak durumundadır. Farklı somut olaylarda şartlarının 
farklı olması veya ayni olayda şartların değişmesi de kamu düzeninin olaya 
müdahalesinin nasıl olacağı hususunda belirleyici olacaktır. 

Ancak bu hassas dengenin hâkimlerimiz tarafından doğru gözetilmesi halinde, 
tanıma-tenfiz davasının tarafları açısından adil kararlar verilmesi mümkün olacaktır. 
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MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR KANUN 

HÜKMÜNDEDİR” 

“INTERNATIONAL AGREEMENTS DULY PUT INTO 
EFFECT CARRY THE FORCE OF LAW” 

Ozan ERGÜL* 

ÖZET: Anayasa Mahkemesi evli kadının kocasının soyadını taşımasını zorunlu kılan Türk 
Medeni Kanunu 187. maddesini daha önce iki kez incelemiş ve Anayasa aykırı görmemişti. 
Ancak, Anayasa Mahkemesi bir bireysel başvuru üzerine verdiği kararda Medeni Kanunun ilgili 
hükmünün evli kadınların haklarını ihlal ettiğine karar verdi. Karar sonucu itibariyle olumlu 
olmakla birlikte, kararın gerekçesinde uluslararası antlaşmalar ile kanunlar arasındaki normatif 
ilişki tartışmalı bir biçimde ele alınmıştır. Anayasa Mahkemesi’ne göre, Anayasa’nın 90. 
maddesine 2004 yılında eklenen cümle, uluslararası antlaşmalarla kanunlar arasında bir tür 
hiyerarşi yaratmıştır. Bu hiyerarşiden hareketle Anayasa Mahkemesi, AİHS’nin Türk Medeni 
Kanunu’nun 187. maddesini “ilga” ettiği sonucuna ulaşmaktadır. Oysa, Anayasa’nın 90. 
maddesine eklenen cümle temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalarla kanunlar 
arasında hiyerarşi yaratmak için konmamıştır. Bu ek cümle özel bir norm çatışma kuralı 
getirmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Evli kadının soyadı, normlar hiyerarşisi, usulüne göre yürürlüğe konmuş 
uluslararası antlaşmalar, norm çatışma kuralları 

ABSTRACT: Turkish Constitutional Court has on two occasions decided that the Article 187 
of the Turkish Civil Code which made it mandatory for the married women to carry their 
husbands’ surname was not in contradiction with the Constitution and therefore upheld the law. 
However, upon an individual application, the Court has decided that there has been a violation 
of the rights of the married women. Although the result of the judgment seems to be welcomed, 
reasoning of the Court is quite controversial, since the Court claims that amended Para.5 of the 
Article 90 of the Constitution has created a hierarchy between the ordinary laws and the 
international agreements concerning fundamental rights. Subsequently, the Court argues that 
Article 187 of the Turkish Civil Code has been abolished by the European Convention on 
Human Rights. However, the reasoning of the Court is very controversial and in our view the 
amended Article 90 of the Constitution only lays down a “special rule concerning norm 
conflict”, but does not induce a hierarchy between international agreements and laws. 

Keywords: Surname of the married women, hierarchy of norms, international agreement duly 
put into effect concerning fundamental rights, rules concerning conflict of norms 

* Yrd. Doç. Dr.; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi.
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I. GİRİŞ 

Prof. Dr. Yıldırım Uler’in ünlü makalesi “Anayasa Mahkemesi İptal Kararları 
Geri Yürür” başlığını taşır.1 Söz konusu çalışmada, Anayasa aksini emretse de,2 bazı 
durumlarda Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarının nasıl geçmişe etkili olduğu ya 
da olması gerektiği örneklerle ve sağlam gerekçelerle açıklanır. Bizim çalışmamızın 
başlığı ise, 1982 Anayasası’nın 90. maddesinin beşinci fıkrasının ilk cümlesini aynen 
tekrar etmektedir. Uler’in andığımız çalışması, Anayasa Mahkemesi kararlarının 
sonuçlarının geri yürümesinin kaçınılmazlığını kanıtlarken, bizim çalışmamız, Anayasa 
kuralının uygulamada etkisizleştirilmeye çalışılmasının sebep olduğu tartışmalı 
sonuçlara ışık tutmak amacındadır.  Bu amaca bağlı olarak, Anayasa’nın öngördüğü 
açık kural başlıkta vurgulanmıştır. Bu vurgulamayı yapmamıza vesile olan ise, 
Anayasa Mahkemesi’nin 7 Ocak 2014 günlü Resmi Gazete’de (RG) yayımlanmış olan, 
2013/2187 numaralı bireysel başvuru üzerine verdiği ihlal tespiti kararının 
gerekçesidir.3 Bu nedenle, aşağıda anılan karar üzerinden yürüyen bir tahlil yaparak, 
Anayasa’nın milletlerarası antlaşmalara ilişkin düzenlemesinin sonuçları üstünde 
durulacaktır. Bu yapılırken de Anayasa Mahkemesi kararında somutlaşan ve öğretide 
de kısmen savunulan bir görüşün sebep olduğu tehlikeye dikkat çekilecektir. 

1982 Anayasası’nın ifadesi ile “usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası 
antlaşmalar kanun hükmündedir”. Ancak, 1982 Anayasası’nın yürürlükte olduğu 
dönem boyunca antlaşmaların ulusal hukuk sistemimizdeki statüsüne ilişkin tartışmalar 
hiç bitmemiştir. 2004 yılında 90. maddenin beşinci fıkrasına o çok bilinen ek cümle4 

1 ULER, Yıldırım, “Anayasa Mahkemesi İptal Kararları Geri Yürür”, Bahri Savcı’ya Armağan 
içinde, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, No.7, (1991), ss. 515 – 534. 
2 1982 Anayasası’nın “Anayasa Mahkemesinin kararları” kenar başlığını taşıyan 153. 
maddesinin 5. fıkrası şu tek cümleden ibarettir: “İptal kararları geriye yürümez.” 
3 Çalışmamız bitmiş ve yayımlanmak üzere editöre gönderilmek üzere iken, Anayasa 
Mahkemesi’nin evli kadının soyadı ile ilgili bir bireysel başvuruda daha hak ihlali kararı vermiş 
olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. AYM’nin 6.3.2014 günlü ve 2013/4439 bireysel başvuru 
numaralı kararı için bkz. 25.4.2014 günlü ve 28982 sayılı RG. Anayasa Mahkemesi bu 
kararında da, ele aldığımız 2013/2187 numaralı bireysel başvuru kararındaki muhakemesini 
tekrar etmiştir. Yakın tarihli olan karar ile bizim ele aldığımız kararda aynı gerekçelere 
dayanılmış, fakat bunlar farklı paragraflarda ileri sürülmüştür. Örneğin, 2013/2187 sayılı 
kararın aşağıda analiz edeceğimiz 41. paragrafı, 2013/4439 sayılı kararda aynen, ancak bu kez 
35. paragraf olarak tekrar edilmektedir. İki karar arasında ele aldığımız konu (uluslararası 
antlaşma – kanun ilişkisi) yönünden bir farklılık olmadığından, çalışmanın bundan sonraki 
bölümünde yakın tarihli karara atıf yapmayacağız.     
4 1982 Anayasası’nın 90. maddesinin beşinci fıkrasına 2004 yılında 5170 sayılı Kanun ile 
eklenen cümle şöyledir: “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
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getirilmeden önce,  genel olarak tüm milletlerarası antlaşmalar ve özel olarak da insan 
haklarına ilişkin antlaşmaların statüsü ile ilgili olarak süren tartışma, bugün de devam 
etmektedir. Hatta başlıca yapılma amaçlarından birisi bu tartışmaları sonlandırmak 
olduğu anlaşılan 2004 tarihli Anayasa değişikliği, soruna çözüm üretmek bir yana, 
işleri daha da içinden çıkılmaz hale getirmişe benzemektedir. Yukarıda andığımız 
Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesi, işte bu durumu somutlaştırması nedeniyle 
çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır.  

Ancak bunu yapmadan önce, usulüne göre yürürlüğe girmiş uluslararası 
antlaşmaların iç hukuktaki yeri sorununa ilişkin farklı görüşleri hızlıca ve ana 
hatlarıyla hatırlamakta yarar bulunmaktadır. Uluslararası antlaşmaların iç hukuktaki 
yerini saptamaya yönelik tüm görüşlerin Anayasa metninden kendilerine dayanak 
bulduğunu, öncelikle belirtmeliyiz. Anayasa’nın, usulüne göre yürürlüğe konulmuş 
antlaşmaları “kanun hükmünde” saymasına rağmen, kanunlar için genellikle açık olan 
Anayasa Mahkemesi denetimini bunlar olanaksız kılmış bulunmasının, uluslararası 
antlaşmaların normlar hiyerarşisindeki yerini saptamayı zor hale getirdiğini de 
şüphesiz baştan not etmekte yarar bulunmaktadır.   

II. Milletlerarası Antlaşmaların Türk Normlar Hiyerarşisindeki Yeri 

Aslında milletlerarası antlaşmaların Türk hukuk düzeninde var olan normlar 
hiyerarşisinin (ya da normlar kademelenmesinin) neresinde bulunduğu, yukarıda da 
belirttiğimiz gibi oldukça eski bir tartışmadır. Biz bu tartışmaların sadece 1982 
Anayasası dönemine intikal eden kısmıyla ilgileneceğiz. Bu döneme de, 2004 öncesi 
ve sonrası olarak hızlıca bir göz atacağız.  

1. 2004 Anayasa Değişikliği Öncesi Dönemde Milletlerarası Antlaşmaların 
Normlar Hiyerarşisindeki Yeri Sorunu 

2004 yılında gerçekleşen Anayasa değişikliği ile 90. maddenin beşinci 
fıkrasında değişiklik yapılmadan önce milletlerarası antlaşmaların normlar 
hiyerarşisindeki yeri sorununda üç hususun belirleyici olduğu görülmektedir. 
Bunlardan birincisi, 90. maddenin beşinci fıkrasının ilk cümlesindeki “kanun 
hükmündedir” ibaresinin ne anlama geldiğinin belirlenmesi ve bu konudaki farklı 
yaklaşımların varlığıdır. İkincisi, aynı fıkranın ikinci cümlesinde öngörülen uluslararası 
antlaşmaların Anayasaya uygunluğunun denetlenmesi önündeki yasaktır. Sonuncusu 

milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 
çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” 
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da, doğrudan Anayasa metninde uluslararası hukuka (özellikle de insan hakları 
bağlamında) atıf yapan düzenlemelerin varlığıdır.      

Bazı yazarlar, “kanun hükmünde” oluşlarına ağırlık vererek, Türk hukuku 
açısından antlaşmaların kanunlarla aynı düzeyde olduğunu savunmuşlardır.5 Bu 
görüşte olanlara göre, kanunlarla uluslararası antlaşmalar arasında bir hiyerarşik ilişki 
yoktur. Bu nedenle, bir kanun ile uluslararası antlaşma hükmü çatıştığında, sorun norm 
çatışma kurallarına (lex posterior, lex specialis) atıfla çözülmelidir. Ancak, “belirtmek 
gerekir ki, andlaşmalarla kanunların eşdeğerde oldukları, dolayısıyle çatışmaları 
halinde uygulanacak normun ‘sonraki kanun – önceki kanun’ ve ‘özel kanun – genel 
kanun’ ilişkilerindeki ilkelere göre belirlenmesi gerektiği yolundaki bu görüş, Türk 
doktrininde tümüyle benimsenmemiştir.”6 Örneğin, “kanun hükmündedir” ibaresinin 
başka bir anlama geldiğini savunan bir yazar, görüşünü şöyle açıklamaktadır: 
“AİHS’in normlar hiyerarşisindeki yeri üzerine yapılan tartışmada, Anayasa – üstü 
niteliği daha savunulabilir ise de, doğrudan insan haklarına ilişkin sözleşmeler ile 
diğerleri arasında yapılacak ayrımda kullanılacak ölçütleri belirlemenin her zaman 
kolay olmadığı da göz önüne alınmalıdır. Bu bakımdan, konuya denetim kriterleri 
açısından değil, etki ve doğurduğu sonuçlar bakımından yaklaşmak daha yerinde 
görünüyor. Sözleşme sistemi içerisinde kalındığı sürece, Sözleşme hükümlerine 
dokunulamadığı ve mevzuatı (Anayasa dahil) buna uygun hale getirme gereği 
bulunduğuna göre, üstünlüğü de kabul edilmiş oluyor. Kaldı ki, Avrupa Mahkemesi 
kararları bile, … Anayasa üzerinde etki yarattığına göre, bu özellik Sözleşme açısından 
öncelikle savunulabilir. Öte yandan, Anayasa’nın 90. Maddesine göre uluslararası 
antlaşmaların normlar hiyerarşisindeki yerini tartışırken “kanun hükmünde” oluşu, 
onlara(ın) normatif değerini teyit eden bir buyruk mu, yoksa kurallar sırasındaki yerini 
belirleme ölçütü mü olduğu da göz önüne alınmalıdır. Bizce birinci özelliği 
baskındır.”7 Bu görüşün bir sonucu olarak, insan haklarına ilişkin uluslararası 
antlaşmaların anayasanın dahi üstünde olduğu iddia edilebilmiştir.  

Başka yazarlar, antlaşmaların anayasaya uygunluğunun denetlenmesinin 
Anayasa tarafından yasaklanmış olmasından hareketle bunların kanunların üstünde 

5 ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 13. Baskı, (2012), s. 229; PAZARCI, Hüseyin, 
Uluslararası Hukuk Dersleri, 1. Kitap, 10. Baskı, (2004), s. 33; GÖZLER, Kemal, “İnsan 
Hakları Normlarının Anayasaüstülüğü Sorunu”, Türkiye’de İnsan Hakları, TODAİE İnsan 
Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, (2000), s. 39; SAĞLAM, Fazıl, Siyasal Partiler 
Hukukunun Güncel Sorunları, Beta Yayınları, (1999), s. 150 – 155; BİLİR Faruk; “Anayasa’nın 
90. Maddesinde Yapılan Değişiklik Çerçevesinde Milletlerarası Andlaşmaların İç Hukuktaki 
Yeri”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 13, Sayı 1, Yıl 2005, s. 79 vd.  
6 ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 13. Baskı, (2012), s. 229. 
7 KABOĞLU, İbrahim Ö., Anayasa Hukuku Dersleri, 2. Baskı, (2005), s. 404. 
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olduğunu ileri sürmüşlerdir.8 Bu yazarlardan bir kısmının, yürürlükteki antlaşmalara 
aykırı yasa yapılmasının Anayasa tarafından yasaklanmamış olduğunu belirtmeleri9 
antlaşmalarla kanunları eşdeğerde gördükleri biçiminde yorumlanmıştır.10 Usulüne 
göre yürürlüğe konulmuş bir uluslararası antlaşmanın “sonraki tarihli bir kanun” ile 
uygulanamaz hale gelebileceğine dikkat çekilmiş olması, kanun – uluslararası antlaşma 
ilişkisine ışık tutabilecek bir öneme sahiptir. Nitekim uluslararası antlaşmaları Anayasa 
Mahkemesi’nin denetim dışında bırakan Anayasa hükmüne rağmen, uluslararası 
antlaşmalara aykırı bir “yeni” kanun yapılmasını engelleyen bir Anayasa hükmü 
bulunmadığı gibi, bir “yeni” yasanın “eski” bir uluslararası antlaşmayla çatışması 
halinde sadece bu sebebe dayanarak bir anayasaya uygunluk denetimi gerçekleştirmek 
de mümkün değildir. Bu gerçek, Anayasaya uygunluk denetimi yasağını, uluslararası 
antlaşmaların kanunların üstünde olduğuna bir gerekçe olarak sunanları çok zorlayan 
bir karşıt kanıt oluşturmuştur.11 Nitekim, Aybay’ın konuyla ilgili şu görüşü daha tutarlı 
görünmektedir: “…uluslararası antlaşmaların Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurulamaması, antlaşmalara ‘kanun – üstü’ bir statü 
kazandıramaz.”12 Özbudun’a göre de, böyle bir hükmün iki nedenden dolayı konmuş 

8 GÖLCÜKLÜ, Feyyaz ve GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 
Uygulaması, (1994), s. 18-9.  
9 MERAY, Seha L., Devletler Hukukuna Giriş, Cilt 1, (1977), s. 132. 
10 PAZARCI, (2004), s. 34.  
11 Örneğin, ÇOLAKER Anayasa tarafından uluslararası antlaşmalara ulusal kanunların üstünde 
bir değer verildiğini belirttikten sonra şöyle bir tespiti aktarmaktadır: “Anayasal denetim 
yolunun kapatılmış olmasına dayanılarak, onaylanan antlaşmaların, en azından, kanunların 
üstünde yer aldığı ileri sürülebilir. Ancak bu yaklaşıma şu şekilde bir karşıt görüş getirmek 
mümkündür: Bir kanunun anayasa mahkemesine iptali için başvurulamaması o kanunun başka 
bir kanun ile değiştirilemeyeceği anlamına gelmez. Kanun koyucu bu türden kanunları yeni bir 
kanun ile değiştirebilir ya da kaldırabilir. Bu durum da onların kanunla eşdeğer olduğunu 
gösterir.” Bkz. ÇOLAKER, Mustafa, Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Uluslararası 
Antlaşmaların İç Hukukta Doğrudan Uygulanması, (2010), s. 25. Bu görüşlerde bize göre 
çelişki bulunmaktadır. İki norm arasında hiyerarşi varsa, alt norm üst normu değiştiremez, diğer 
bir deyişle ona aykırı olamaz. Oysa belirtildiği üzere, altta olduğu “iddia edilen” kanunun, 
uluslararası antlaşma ile çelişebileceği kabul edilmektedir. Öyleyse, aralarındaki hiyerarşik bir 
ilişki bulunmamaktadır. Bu çelişme, teknik olarak bir değiştirme sonucu doğurmaz. Buna da 
ileride değinilecektir.  
12 AYBAY, Rona, “Türk Hukukuna göre uluslararası antlaşmalarla kanunlar arasındaki altlık 
üstlük ilişkisi; II. Ulusal İdare Hukuku Kongresi – İdari Yargının Dünyada Bugünkü Yeri, 10 – 
14 Mayıs 1993, s. 277’den aktaran, AYBAY, Rona, “Uluslararası Antlaşmaların Türk 
Hukukundaki Yeri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 70, (2007), s. 198.  
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olması muhtemeldir: “Bu yasaklayıcı hükmün, bir yandan devletin milletlerarası 
sorumluluğuna meydan vermemek; öte yandan Türkiye’nin, devletler – üstü nitelik 
taşıyan, dolayısıyle Anayasamızın bazı hükümleriyle çelişebilecek olan milletlerarası 
kuruluşlara girilebilmesini sağlamak gibi iki düşünceden kaynaklandığını 
söylenebilir.”13  

Bu dönemde, uluslararası antlaşmaların kanunların üstünde olduğunu savunan 
diğer bir grup yazar ise, insan haklarına ilişkin sözleşmelerin özellikle de, AİHS’in 
niteliği gereği diğer antlaşmalardan farklı olduğunu ileri sürerek, Sözleşme’nin 
kanunlara üstün olduğunu vurgulamışlardır. Bu görüşe göre, AİHS doğrudan 
uygulanabilir bir antlaşmadır ve kendisine aykırı düzenleme ve uygulamalar yaptırıma 
bağlıdır; öyleyse AİHS’in kanunlara üstün olduğunu kabul etmek gerekir. Örneğin, 
BATUM’a göre, “(…) Devletin, bu denli ayrıntılı, belirgin hükümlerle bağlandığı bir 
sözleşmeden (AİHS), daha sonra, Sözleşme Uluslararası Hukukun bir parçası olarak 
devam ederken, bir İç hukuk işlemi olan yasa ile ayrılabileceğini söylemek mümkün 
değildir.”14 Diğer antlaşmalar açısından ise, yine 90. maddenin düzenlemesi 
çerçevesinde norm çatışma kuralının uygulanabileceğinin savunulduğundan bahsetmek 
de mümkündür. 

2004 değişikliğinden önce, uluslararası antlaşmaların, özellikle de AİHS ve 
onun yanında insan haklarına ilişkin antlaşmaların Anayasa’nın dahi üstünde olduğunu 
savunan görüşlere rastlamak da mümkün olmuştur. Bugün de söz konusu görüşü 
savunanlar bulunmaktadır.15 Bu görüşü savunanlardan bir kısmının, yukarıda 
değindiğimiz gibi, uluslararası antlaşmaların Anayasa uygunluğunun denetlenmesinin 
yasaklanmış olmasına dayandıkları görülmektedir. Yine uluslararası hukuka atıf yapan 
Anayasa hükümlerinin varlığı da bu yönde bir dayanak olarak kullanılabilmektedir. 
Usulüne göre yürürlüğe konmuş insan haklarına ilişkin uluslararası antlaşmaların,  
insan haklarına saygılı olmayı emreden Anayasa’nın 2. maddesi başta olmak üzere 
uluslararası hukuka atıfta bulunan diğer düzenlemeleri (Anayasa m. 42, m. 15 ve 16 
gibi)  nedeniyle Anayasa’nın dahi üstünde olduğu iddia edilmiştir. Ancak, unutmamak 
gerekir ki, uluslararası antlaşmaların anayasaya uygunluğunun denetlenmesini 
yasaklayan yine anayasanın kendisidir. Böyle bir düzenlemenin varlığı, Anayasa’nın 

13 ÖZBUDUN, (2012), s. 228.  
14 BATUM, Süheyl, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri, 
İÜHF Yayınları, (1993), s. 56. Türkiye olarak, Anayasa’nın 90. maddesine rağmen, ama 
sonuçta yine onu dayanak alan bir biçimde,  AİHM kararı ile somutlaşmış bazı AİHS 
hükümlerini uygulamıyoruz. Yasa ile uygulanamaz hale getirmek ile, görmezden gelerek veya 
gereğini yapmayarak uygulamamak arasında görüldüğü gibi çok da bir fark bulunmamaktadır. 
Ama sonuçta, uluslararası bir antlaşma iç hukukta uygulanmayabilmektedir.  
15 ÇOLAKER, (2010), s. 66. 
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bir grup düzenlemeye kendisinden daha üstte bir değer izafe ettiği biçiminde 
yorumlanamaz. Nitekim, aynı Anayasa geçici bir hükümle Milli Güvenlik Konseyi 
yasalarının Anayasa’ya aykırılığının iddia edilmesini de yasaklamıştı. Bugün varlığı 
sona ermiş olan bu yasağın var olduğu dönemde söz konusu yasaların Anayasa’nın 
üstünde olduğunu iddia etmek bizce mümkün değildi. Aynen, bugün Anayasa’ya 
aykırılığı iddia edilemeyen olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinin 
Anayasa’nın üstünde olduğunu iddia edemeyeceğimiz gibi. Bu noktada, uluslararası 
antlaşmaların ulusal makamlarca biçimsel (formel) değişikliğe tabi tutulamamasına da 
değinmek yararlı olacaktır. Şöyle ki, bazı yazarlar uluslararası antlaşmaların 
değiştirilmesinin mümkün olmadığını, dolayısıyla bir kanunun da uluslararası 
antlaşmayı değiştiremeyeceğini belirterek, uluslararası antlaşmaların kanunların ve 
hatta Anayasa’nın üstünde olduğunu iddia etmektedirler. Buradaki sorun, uluslararası 
antlaşmaların biçimsel bir değişikliğe tabi tutulup tutulamayacağı değildir. Uluslararası 
antlaşmalar, egemen devletlerin iradelerinin bir araya gelmesiyle oluştuklarından 
değiştirilmeleri de şüphesiz ancak bu iradelerin bir araya gelmesi ile mümkün 
olacaktır. Ancak, buradaki sorun biçimsel değişikliğe tabi tutulmasa da bir uluslararası 
antlaşmanın bir ulusal hukuk düzeninde uygulanıp uygulanmamasıdır. Devletler, 
uluslararası hukuktan ve ulusal siyasetten doğan sorumluluğu göze alarak taraf olunan 
bir uluslararası antlaşmanın ulusal hukuk düzeninde uygulanmamasını tercih 
edebilirler. Bu nedenden dolayı, Anayasa’nın tanıdığı sistem hem uluslararası hukukun 
gerçekleri ile (uluslararası antlaşmaların Anayasa’ya uygunluğunun denetlenememesi), 
hem de Anayasa’dan kaynaklanan ulusal hukuk sisteminin asliliği ile (uluslararası 
antlaşma ile çatışan ve onu uygulanamaz hale getiren bir kanun yapılabilmesi) uyumlu 
görünmektedir. Diğer taraftan, milletlerarası antlaşmalara atıf yapan da Anayasanın 
kendisidir. Bu durum karşısında, onaylanmaları da alelade kanunlar gibi olan 
milletlerarası antlaşmaların Anayasa’nın üstünde olduğunu iddia etmek çok tutarlı 
görünmemektedir.16  

16 GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 12. Baskıdan Tıpkı Ek Baskı, (2011), s. 
280. GÖZLER, uluslararası antlaşmaların normlar kademelenmesinde kanunlardan üstte 
olduğunun kabul edilebilmesi için TBMM tarafından kanunlar için yeterli olandan daha nitelikli 
bir çoğunlukla kabul edilmeleri şartının gerçekleşmesi gerektiğini savunmaktadır. Şüphesiz, 
yazarın bu görüşü bugün sadece temel hak ve özgürlüklere ilişkin olmayan antlaşmalar için 
geçerlidir. Zira aynı yazar, 90. maddeye eklenen cümle nedeniyle temel hak ve özgürlüklere 
ilişkin antlaşmaların kanunlarla anayasa arasında bir yere konumlandığını belirtmektedir. Bkz. 
GÖZLER, (2011), s. 279.    
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2. 2004 Anayasa Değişikliği Sonrasında Milletlerarası Antlaşmaların 
Normlar Hiyerarşisindeki Yeri Sorunu 

2004 Anayasa değişikliği ile Anayasa’nın 90. maddesine eklenen cümlenin, 
uluslararası antlaşmaların ulusal hukuk düzenindeki yerini belirlemeye yönelik 
tartışmaları çözeceği düşünülmüştür. Söz konusu çözümün iki boyutu olduğu iddia 
edilebilir. Buna göre, ek cümle, temel hak ve özgürlüklere ilişkin antlaşmalarla 
kanunlar arasındaki ilişkiyi belirlemek suretiyle, aslında temel hak ve özgürlüklere 
ilişkin olmayan antlaşmalarla kanunlar arasındaki ilişkiyi de belirlemiş olmaktadır. 
Nitekim PAZARCI, bu değişiklikle, temel hak ve özgürlüklere ilişkin olmayan diğer 
antlaşmaların, Türk hukukunda kanunla eşdeğer olduğunun açıkça belirtilmiş olduğunu 
iddia etmektedir. Yazara göre, “yeni değişiklikle temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
andlaşmalar dışında kalan öteki konulardaki andlaşmaların, mefhum-u muhalif (a 
contrario) bir yorumla, yasalarla eşdeğerde olduğunun teyid edildiğini söylemek doğru 
görünmektedir.”17 Sorun temel hak ve özgürlüklere ilişkin olmayan antlaşmalar 
açısından çözümlenmiş gibi görünmekle birlikte, temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
antlaşmalarla kanunlar arasındaki ilişkinin nasıl bir ilişki olduğu hala tartışmalıdır.  

Anayasa’nın 90. maddesinde yer alan “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş 
temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda 
farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası 
andlaşma hükümleri esas alınır” düzenlemesinin, doktrinde genellikle, kanunlarla 
temel hak ve özgürlüklere ilişkin antlaşmalar arasında bir üstünlük ilişkisi yarattığı 
biçiminde yorumlandığını görüyoruz. Örneğin ÖZBUDUN söz konusu hükmün, 
“temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmaları, Anayasa ile kanunlar 
arasında bir konuma yerleştirmiş olduğunu” belirtmektedir. GÖZLER de bu görüşü 
paylaşmaktadır: “(…) Anayasamızın 90’ncı maddesinin son fıkrasının yeni şekli, 
kanunlar ile temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletlerarası andlaşmalar arasında 
hiyerarşi ihdas etmektedir. Artık bu tür milletlerarası andlaşmalar Türk normlar 
hiyerarşisinde kanunlardan daha üstündür.”18 SAĞLAM da, söz konusu hüküm ile 
temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalara kanunlar karşısında 

17 PAZARCI, (2004), s. 35. Aynı yönde görüş beyan eden GÖZLER şöyle demektedir: “Burada 
şunu belirtelim ki, 90’ncı maddenin son fıkrasında temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
milletlerarası andlaşmaların kanunlardan üstün olduğunun belirtilmesi, diğer andlaşmaların 
kanunlardan üstün olmadığını kanıtlamaktadır. Dolayısıyla milletlerarası andlaşmaların Türk 
normlar hiyerarşisindeki yeri konusundaki tartışmanın 2004’ten sonra kesin olarak bitmiş 
olması gerekir.” bkz. GÖZLER, (2011), s. 280.  
18 GÖZLER, (2011), s. 279.  
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üstünlük kazandırıldığını belirtmektedir.19 Üstünlük çok farklı anlamlara gelebilmekle 
birlikte, “uluslararası antlaşma – kanun” ilişkisi bağlamında genellikle “hiyerarşik 
üstlük” anlamında kullanıldığını da not etmemiz gerekir.20  

Görüldüğü üzere, 90. maddenin yeni düzenlemesinin sonucu,  doktrin 
tarafından daha çok hiyerarşik bir ilişki yaratma biçiminde yorumlanmış, bunu ifade 
etmek için, genellikle “üstünlük” ibaresi tercih edilmiştir. Sonuç olarak, kanunların 
temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmaların altında yer aldığı kabul 
edilmeye başlanmıştır.  

Bununla birlikte,  90. maddenin yeni halini farklı yorumlayanlar da olmuştur. 
Özellikle, kendi yargı mekanizmasına sahip olan AİHS’i, “doğrudan uygulanabilir 
nitelikte hükümler içeren ama bir uluslararası yargı organı eliyle sağlanan denetime yer 
vermeyen” uluslararası antlaşmalardan ayıran AYBAY, 90. maddeye eklenen cümlede 
geçen “esas alınır” ibaresinin AİHS’nin “üstünlüğünü” zayıflatma ihtimalinden söz 
etmektedir. AYBAY’a göre, yargısal denetim düzeni içermeyen “temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin” antlaşmalar, 90. maddenin önceki ve yeni düzenlemesi arasında 
fark olmaksızın “kanun hükmündedir”.21 Yargısal denetim mekanizmasına sahip olan 
AİHS’in kanunlardan “üstün” olduğunu, ama böyle bir mekanizmaya sahip olmayan 
diğer “temel hak ve özgürlüklere” ilişkin antlaşmaların ise kanunla eşdeğerde olduğunu 
belirten AYBAY, ikinci gruba giren antlaşmalarla kanunlar arasında bir “üstünlük” 
ilişkisi olmadığının altını çizmektedir. Bu noktada, 90. maddeye eklenen cümleye 
dönen AYBAY, bu cümlenin ikinci gruba giren temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
antlaşmalarla kanunlar arasında çatışma olması halinde hangisinin “esas alınacağını” 
belirten bir çatışma kuralı olduğunu savunmaktadır. AYBAY’a göre ek tümcenin sebep 
olduğu tek değişiklik şudur: “AY m. 90’ın değiştirilmesinden önce, bir kanunla daha 
sonraki bir tarihte onaylanmış bir sözleşme hükmü arasında çatışma çıkması halinde, 
“sonraki kanun, aynı konuya ilişkin olan önceki kanunun yerine geçer” kuralı uyarınca, 

19 SAĞLAM, Fazıl, Anayasa Hukuku Ders Notları, Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları, (2013), 
s. 298.  
20 Türk Dil Kurumu sözlüğünde “üstün” kelimesinin anlamı şöyle verilmektedir: Benzerlerine 
göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. İki normun yarıştığı bir durumda 
bunlardan birisinin diğerine tercih edilmesi, sözlük anlamıyla ilgili normun tercih edilmeyen 
norma göre “üstün” olduğu anlamına gelir. Kaldı ki, andığımız yazarlar “üstünlük” sıfatını, aynı 
zamanda “hiyerarşik olarak üstte olmak” anlamında kullanmaktadır. Dolayısıyla “uluslararası 
antlaşma neden kanuna üstün?” sorusunun yanıtı kaçınılmaz bir biçimde “çünkü, hiyerarşik 
olarak kanununun üstündedir” olmaktadır.  
21 AYBAY, (2007), s. 210. 
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antlaşma hükmünü uygulamakla yükümlü olan mahkeme, bu yükümlülükten kurtulmuş 
sayılabilir.”22 

Görüldüğü gibi, AYBAY ve onun gibi düşünenler ile diğer gruptaki yazarlar 
arasında önemli bir fark bulunmaktadır. AYBAY’a göre, 90. maddeye değişiklikle 
eklenen cümle tüm temel hak ve özgürlüklere ilişkin antlaşmaları hiyerarşik olarak 
kanunların “üstüne” çıkarmamıştır. AYBAY için, yargısal denetim mekanizmasına 
sahip olan AİHS kanunların üstündedir, ancak o da bu üstünlüğe 90. maddeye eklenen 
cümle ile kavuşmuş değildir. AİHS kanunlara üstündür, çünkü yargı yetkisi tanınan bir 
mahkemenin denetimi söz konusudur ve bu nedenle ulusal hukuk AİHS’e aykırı 
olmamalıdır. GÖZLER ise, “doğrudan uygulanabilir antlaşma” ya da “yargısal denetim 
mekanizmasına sahip olan antlaşma” gibi bir ayrımın pozitif dayanağı bulunmadığı 
için geçerli olmadığını savunmaktadır.23 Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrasının her 
şeye rağmen yoruma muhtaç olduğunu göz önünde tutacak olursak, pozitif dayanak 
arama konusunda çok katı olmamak gerektiği savunulabilir. Ancak, “uluslararası 
antlaşma – kanun” ilişkisini ele almamıza vesile olan bireysel başvuru kararında da 
görüldüğü gibi, bu alandaki tartışmaların ekseninde daha çok AİHS olacaktır. Bu 
nedenle ve bizim daha isabetli olduğunu düşündüğümüz yorum çerçevesinde, AİHS de 
diğer temel hak ve özgürlüklere ilişkin antlaşmalarla aynı seviyededir. Bir antlaşmanın 
denetim ve yaptırıma mekanizmasına sahip olmasını, o antlaşmanın iç hukuktaki 
normatif değerine etkisi olmadığını düşünüyoruz. Anayasa sadece “temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin antlaşmaları” belirtmiştir ve onlar da 90. maddenin birinci 
cümlesine göre “kanun hükmündedir.” Ancak, AYBAY’ın 90. maddeye eklenen 
cümlenin anlamı ile ilgili görüşüne katılıyoruz: 90. maddeye eklenen cümle temel hak 
ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalarla kanunlar arasında hiyerarşi 
yaratmamakta, sadece “özel bir norm çatışma kuralı” öngörmektedir.  

Oysa, yukarıda değindiğimiz ilk görüşe göre, 90. maddeye eklenen cümle ile 
temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalara, kanunlar karşısında 
hiyerarşik üstünlük tanınmıştır.24 Bu görüşün bir sonucu olarak, artık temel hak ve 

22 AYBAY, (2007), s. 211.  
23 Aynı yönde görüş için bkz. GÖZLER, (2011), s. 280. 
24 Bu yazarlardan Fazıl SAĞLAM, 90. maddede geçen “temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
antlaşma” ibaresi ile AİHS gibi “münhasıran” temel hak ve özgürlüklere ilişkin olan 
antlaşmaların kast edildiği görüşündedir. Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki bir Yüksek Lisans 
dersi sırasında edindiğimiz bu ek bilgi ile Sağlam’ın görüşünün, Aybay’ın görüşüne yaklaştığı 
söylenebilir. Biz 90. maddede “AİHS gibi münhasıran temel hak ve özgürlüklere ilişkin olan 
antlaşmaların” ifade edilmek istendiği görüşüne katılmıyoruz. Ancak Fazıl Sağlam’ın konuya 
yaklaşımını doğru bir biçimde aktarabilmek için burada not ediyoruz. Fazıl SAĞLAM’ın 
belirtmiş olduğu bu görüşün Anayasa Hukuku kitabının konuya ilişkin bölümünde şöyle ifade 
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özgürlüklere ilişkin antlaşmalar kanunlara göre lex superior durumuna gelmiştir. Bu 
sonuca bağlı olarak da, aşağıda Anayasa Mahkemesi kararında göreceğimiz gibi, lex 
superior derogat legi inferiori çatışma kuralı çerçevesinde alt normun, üst norm 
tarafından ilga edildiği (yürürlükten kaldırıldığı) sonucuna ulaşılmıştır. Bu kabul 
edilemez sonucun tartışmasına aşağıda değineceğiz. Burada, AİHS’i de ayrı bir yere 
koymadan, AYBAY’ın görüşüne katıldığımızı ifade etmekle yetineceğiz: 90. maddeye 
2004 yılında eklenen cümle, temel hak ve özgürlüklere ilişkin antlaşmalarla kanunlar 
arasında bir hiyerarşi yaratmamıştır; bunun yerine özel bir çatışma kuralı öngörmüştür. 
Şimdi, hiyerarşik üstünlük fikrinin bizi nasıl tehlikeli sulara götürdüğünü göstermesi 
açısından önemli olan Anayasa Mahkemesi kararının incelemesine geçebiliriz.  

III. Anayasa Mahkemesi’nin 2013/2187 Numaralı Bireysel Başvuru
Kararı Işığında Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Antlaşma ve Kanun 
Arasındaki İlişki 

Anayasa Mahkemesi, 19 Aralık 2013 tarihinde 2013/2187 sayılı bireysel 
başvuruya ilişkin olarak almış olduğu kararı ile evli kadının kocasının soyadını 
taşımaya zorlanmasını hak ihlali olarak görmüştür.25 Bilindiği gibi, söz konusu 
zorunluluk 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 187. 
maddesinden kaynaklanmaktadır. Evli kadının tek başına evlenmeden önceki soyadını 
kullanmasına izin vermeyen bu düzenleme, daha önce yürürlükte bulunan 743 sayılı 
Türk Medenî Kanunu’nun 14.5.1997 günlü 4248 sayılı Kanunla değişik 153. 
maddesinde de yer almaktaydı. Buna göre, “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; 
ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı 
başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki 
soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.” 

Anayasa Mahkemesi gerek 743 sayılı eski Kanun’un, gerekse 4721 sayılı yeni 
Kanun’un ilgili hükümlerini Anayasa’ya uygunluk yönünden denetleme şansına sahip 
olmuş, ancak her defasında ilgili düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar 

edildiği de görülmektedir: “(…) Anayasa Mahkemesi tarafından temel hak ve özgürlüklere 
aykırı yasa ya da yasa gücünde kararnamelerin denetimi ile sağlanan koruma, diğer 
mahkemelerin anılan hüküm uyarınca AİHS’ye üstünlük tanıyan uygulamalarıyla takviye 
edilmiş olacaktır.” Bkz. SAĞLAM, (2013), s. 298.  
25 Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararı için bkz. 7 Ocak 2013 tarih ve 28875 sayılı Resmi 
Gazete. 
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vermiştir. Mahkeme’nin ilk ret kararından26 sonra Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi (AİHM) tarafından AİHS’ni ihlalden mahkum edilmesi27 Anayasa 
Mahkemesi üzerinde etkili olmamış ve Mahkeme ret kararında ısrarcı olmayı 
sürdürmüştür.28 Bu çalışmanın amacı evli kadının kocasının soyadını taşımaya 
zorlanmasının “kanun önünde eşitlik” veya “ayrımcılık yasağı” yönünden incelenmesi, 
ya da ilgili Anayasa Mahkemesi kararlarının eleştirel bir analizini yapmak değildir. 
Bizim odaklanmak istediğimiz konu, Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru üzerine 
vermiş olduğu kararda uluslararası antlaşmalar ile kanunlar arasındaki ilişkiye yönelik 
geliştirmiş olduğu yaklaşımıdır. Anayasa Mahkemesi’nin Medeni Kanun’un 187. 
maddesi ile ilgili kararlarına değinmiş olmamızın nedeni, bu kararların başka yönden 
ele alacağımız bireysel başvuru kararının kronolojik öncülü olmalarındandır.29 

Anayasa Mahkemesi’nin, Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesinin 
Anayasa’ya aykırı olduğu yönündeki iddiayı reddetmesinin üzerinden henüz iki yıl 
geçmişken, söz konusu maddenin uygulanması nedeniyle Anayasal bir hakkın ihlal 
edilmiş olduğuna hükmetmesi, başlı başına üzerinde durulması gereken bir yargısal 
tutumdur. Bunun yanında, bireysel başvuru sonucunda hak ihlali olduğuna oybirliği ile 
karar veren bölüm üyelerinden ikisinin, henüz 2011 yılında 9’a karşı 8 oyla alınmış ret 
kararında, kararı oluşturmuş çoğunluk safındaki üyelerden olması, durumu daha da 
ilginç yapmaktadır. Şüphesiz Anayasa Mahkemeleri ve yargıçları tüm diğer 
mahkemeler ve yargıçları gibi içtihat değiştirebilir, belli konulardaki görüşlerinden 
dönebilirler. Evli kadının soyadı meselesinde söz konusu içtihat değişikliğinin 
Mahkeme genelinde gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etme şansımız 
bulunmamakla birlikte,30 bireysel başvuruyu inceleyen bölüm üyelerinden iki yargıcın 

26 Anayasa Mahkemesi’nin E. 1997/61, K. 1998/59 sayılı kararı için bkz. 15 Kasım 2002 tarih 
ve 24937 sayılı Resmi Gazete.   
27 Case of Ünal Tekeli v. Turkey, 16.11.2004, (29865/96). AİHM’in aynı konuya ilişkin aynı 
yöndeki daha yakın bir tarihli (28.05.2013) kararı için bkz. Leventoğlu Abdülkadiroğlu v. 
Turkey (7971/07). 
28 Anayasa Mahkemesi’nin E. 2009/85, K. 2011/49 sayılı kararı için bkz. 21 Ekim 2011 tarih ve 
28091 sayılı Resmi Gazete.  
29 Evli kadının soyadı meselesini ve bunun anayasa hukukumuzun yakın tarihindeki seyrini 
eleştirel bir yaklaşımla ele alan şu çalışmalara bakılabilir: GÖZTEPE, Ece, “Anayasal Eşitlik 
İlkesi Açısından Evlilikte Kadının Soyadı”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dergisi, Cilt: 54, Sayı: 2, (1999), ss. 101 – 131; ÖDEN, Merih ve ESEN, Selin, “Anayasa 
Mahkemesi ve Evli Kadının Soyadı”, Erdal Onar’a Armağan, Cilt: 2 içinde, Ankara 
Üniversitesi Yayınları, (2013), ss. 817 – 836. 
30 Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurular Mahkeme’nin tüm üyelerinin katıldığı 
Genel Kurul’da değil, Bölümlerde incelenmektedir. 1982 Anayasası’nın 149. Maddesine göre 
Genel Kurul “Mahkeme Başkanının veya Başkanın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında 
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görüş değiştirdiğini kabul etmemiz gerekmektedir. Ancak, söz konusu görüş 
değişikliğinin sonucunu olumlu bulmamız, öğretinin bunca yıldır eleştirdiği, AİHM’in 
de mahkûm ettiği bir yaklaşımda çok yakın bir zamana kadar ısrar edilmiş olmasını 
anlamakta zorlanmamızı engelleyememektedir. Benzer biçimde, hak ihlalini tespit 
eden bireysel başvuruya ilişkin kararı olumlu bulmamız, kararın gerekçesinde 
uluslararası antlaşma ile kanun arasındaki ilişki ve etkileşime yönelik olarak 
söylenenlere itiraz etme hakkımızı da, şüphesiz elimizden almamaktadır.  

Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuruyu incelediği kararına 
döndüğümüzde, Mahkemenin öncelikle “isim hakkının” Anayasa’nın 17. maddesi ile 
AİHS’in 8. Maddesi kapsamında değerlendirilmesi gereken bir hak olduğuna 
hükmettiğini görmekteyiz. Mahkeme’ye göre, “Herkes, yaşama ve maddi ve manevi 
varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir” diyen Anayasa’nın 17. maddesi isim 
hakkını da koruma altına almaktadır.  Mahkeme, AİHS’de “kişinin maddi ve manevi 
varlığının korunmasından” söz edilmemesi nedeniyle, AİHM içtihatlarında isim 
hakkının, AİHS’nin 8. maddesinde düzenlenen “özel hayatın ve aile hayatının 
korunması” kapsamında değerlendirildiğini tespit etmiştir. Daha sonra, 1982 
Anayasası’nda doğrudan “kişinin maddi ve manevi varlığının koruma altında olması 
nedeniyle “özel yaşamına saygı gösterilmesini bekleme hakkına” gitmeye gerek 
olmadığı belirtmiştir.  Gerçekten de, AİHS uygulamasında ve denetim organlarının 
içtihatlarında “bireyin kişiliğini geliştirmesi ve geçekleştirmesi” kavramı, özel yaşama 
saygı hakkının kapsamını belirlemede temel alınmaktadır. Bu çerçevede, “dış dünya ile 
ilişki kurma noktasında son derece önemli olan isim hakkı da, Sözleşme denetim 
organları tarafından ön ad ve soyadını kapsayacak şekilde AİHS 8. maddenin güvence 
alanı içinde yorumlanmıştır”.31 

Anayasa Mahkemesi kararının 30. Paragrafında, Anayasa’nın 17. maddesi ile 
AİHS’nin 8. maddesi arasındaki bağlantı da kurulmaktadır. Bu maddedeki maddi 
varlığı koruma ve geliştirme hakkı, Sözleşme’nin 8. maddesi çerçevesinde özel yaşama 
saygı hakkı kapsamında güvence altına alınan fiziksel ve zihinsel bütünlük hakkı ile 
bireyin kendisini gerçekleştirme ve kendisine ilişkin kararlar alabilme hakkına karşılık 
gelmektedir. Soyadının kişinin manevi varlığı kapsamında olduğu açıktır diyen 
Anayasa Mahkemesi, böylece Anayasa’nın 17. maddesi ile AİHS’nin 8. maddesi 
arasındaki bağlantıyı kurmuştur. Diğer taraftan Mahkeme, cinsiyet, doğum kaydı gibi 

en az on iki üye ile toplanır”. Oysa aynı maddeye göre Bölümler, “Başkanvekilinin 
başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanır.” 
31 Anayasa Mahkemesi 2013/2187 Başvuru Numaralı kararı, para. 28. 
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kimlik bilgileri ve aile bağlarıyla ilgili bilgiler ile bunlarda değişiklik ve düzeltme 
yapılmasını isteme hakkının yanı sıra, isim hakkının da kendisi tarafından geçmiş 
kararlarında Anayasa’nın 17. maddesi kapsamında değerlendirildiğini 
hatırlatmaktadır.32  

Anayasa Mahkemesi daha sonra, Anayasa’nın 17. maddesinde herhangi bir 
sınırlama sebebi sayılmamasının temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin 
kurallarla nasıl bağdaştırılabileceğine değinmektedir. Mahkeme’ye göre, “Anayasa’nın 
17. maddesinde manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkı açısından herhangi 
bir sınırlama nedeni öngörülememiş olmakla birlikte, bunun hiçbir şekilde 
sınırlandırılması mümkün olmayan mutlak bir hak olduğu söylenemez. Özel sınırlama 
nedeni öngörülmemiş olan hakların da hakkın doğasından kaynaklanan bazı sınırları 
bulunduğu kabul edilmektedir. Ayrıca hakkı düzenleyen maddede herhangi bir 
sınırlama nedenine yer verilmemiş olsa da, Anayasanın diğer maddelerinde yer alan 
kurallara dayanarak bu hakların sınırlandırılması da mümkün olabilir. Bu noktada 
Anayasa’nın 13. maddesinde yer alan güvence ölçütleri işlevsel niteliği haizdir.”33  

Anayasa Mahkemesi kararının asıl odaklanmak istediğimiz bölümü 38. 
Paragraftan itibaren başlamaktadır. Anayasa Mahkemesi 38. paragrafta, adeta biraz 
sonra ileri süreceği gerekçenin alt yapısını hazırlamaya başlamaktadır. Aslında ilk 
bakışta son derece sıradan bir cümle olduğu düşünülebilecek ifade şöyledir: 
“Anayasa’nın 17. maddesi kapsamında yapılan bir müdahalenin yasallık şartını 
sağladığını kabulü için, müdahalenin kanuni bir dayanağının bulunması 
zorunludur.”34 Bu cümlenin nasıl olup da tartışmalı bir sonuca ulaşan muhakeme 
sürecinin ilk basamağını oluşturduğuna birazdan dönülecektir. 

Anayasa Mahkemesi’nin, tartışılmayı hak eden görüşüne ulaşmak için geçmesi 
gereken bir kavşak daha bulunmaktadır ve bu kavşağa 41 numaralı paragrafta 
gelinmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin, Anayasa’nın 90. maddesini ve dolayısıyla 
kanunlar ile milletlerarası antlaşmalar arasındaki ilişkiyi ele almaya başladığı bu 
paragrafta, şu ifadelere rastlıyoruz: “Belirtilen düzenlemeyle, usulüne uygun olarak 
yürürlüğe konulan temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası andlaşmalarda yer 
alan düzenlemelerin kanun hükmünde olduğu belirtilerek, 7/5/2004 tarihinde yapılan 
değişiklikle fıkraya eklenen son cümle ile, hukukumuzda kanunlar ile temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin uluslararası andlaşmalar arasında bir çeşit hiyerarşi ihdas edilmiş 
ve aralarında uyuşmazlık bulunması halinde andlaşmalara öncelik tanınacağı hüküm 

32 Anayasa Mahkemesi 2013/2187 Başvuru Numaralı kararı, para. 31. Anayasa Mahkemesi’nin 
atıf yaptığı geçmiş kararları şunlardır:  E. 2011/34, K. 2012/48, K.T. 30/3/2012 ve E. 2009/85, 
K. 2011/49, K. T. 10/3/2011. 
33 Anayasa Mahkemesi’nin 2013/2187 Başvuru Numaralı kararı, para. 33. 
34 Anayasa Mahkemesi’nin 2013/2187 Başvuru Numaralı kararı, para. 38. 
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altına alınmıştır. Bu düzenleme uyarınca, temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası 
bir andlaşma ile bir kanun hükmünün çatışması halinde, uluslararası andlaşma 
hükmünün öncelikle uygulanması gerekir. Bu durumda başta yargı mercileri olmak 
üzere, birbiriyle çatışan temel hak ve özürlüklere ilişkin bir uluslararası andlaşma 
hükmü ile bir kanun hükmünü önlerindeki olaya uygulamak durumunda olan 
uygulayıcıların, kanunu göz ardı ederek uluslararası andlaşmayı uygulama 
yükümlülükleri vardır.” 35 

Yukarıda tarafımızdan vurgulanmış olan “hiyerarşi”, “öncelik tanıma”, 
“çatışma” ve “göz ardı etme” ibarelerinin aynı paragraf içinde bir arada kullanılması 
dahi, aslında yaklaşmakta olan tehlikenin habercisi gibidir. Zira, Anayasa Mahkemesi 
aynı paragraf içinde bu ibareleri kullanmak suretiyle, bir taraftan Anayasa’nın 90. 
maddesinin beşinci fıkrasına eklenen cümle nedeniyle temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
antlaşmaların kanunların üstünde olduğunu (“hiyerarşi”) söylerken, diğer taraftan 
aslında bir “hiyerarşiden” çok uygulanma önceliğinden (“öncelik tanıma”) 
bahsetmektedir. Bu noktada hemen akla, “uluslararası antlaşmalar hiyerarşik olarak üst 
norm ise, alt norma öncelik tanıma şansımız bulunmakta mıdır?” sorusu akla 
gelebilmektedir. Zira, bir norm diğer norma göre üst norm ise, o üst norm uygulanır. 
Alt norm ile üst normun konu itibariyle aynı olmaları nedeniyle uygulanma ihtimali 
doğduğunda üst normu uygularız, çünkü o üst normdur. Böyle bir durumda üst normu 
uygulamış olmamız, ona “öncelik tanımak” değildir, zaten olması gerekeni yapmaktır. 
Unutulmamalıdır ki, bazı durumlarda bir normun uygulanması sırasında, o normun 
yorumundan çıkan eş değerdeki kurallar arasında da “öncelik tanınması” gereken 
kurallar olabilir. “Şüphe hak lehine yorumlanır” (in dubio pro libertate) gibi ilkelere 
başvurulması halinde hiyerarşi nedeniyle bir kuralın uygulanması değil, eş değerdeki 
kurallardan belli bir değere yönelik olana öncelik tanınması söz konusudur. 
Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesi’nin bir taraftan “hiyerarşiden” söz edip, diğer 
taraftan “öncelik tanımaktan” bahsetmesi çelişkili bir duruma sebep olmaktadır. Kaldı 
ki, bu iki ibare paragrafta geçen diğer iki ibare ile birlikte değerlendirildiğinde, 
tartışmalı bir akıl yürütme ile karşı karşıya olduğumuz daha net bir biçimde ortaya 
çıkmaktadır.   

Yukarıda da aktardığımız gibi, Anayasa Mahkemesi “kanunla milletlerarası 
antlaşmanın çatışmasından” ve böyle bir durumda “kanunun göz ardı edilmesi” 
gereğinden de bahsetmektedir. Bu iki ibare, yukarıdaki paragrafta tartıştığımız 

35 Anayasa Mahkemesi’nin 2013/2187 Başvuru Numaralı kararı, para. 41. Vurgulamalara bize 
aittir.  
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“hiyerarşi” ve “öncelik tanıma” ibarelerinden çıkan sonuçla çelişkili bir durum 
yaratmaktadır. Anayasa Mahkemesi, “milletlerarası antlaşma” ile “kanun” arasında bir 
çatışma olduğu durumlarda ne yapılması gerektiğini de belirtmektedir: Böyle 
durumlarda “kanun göz ardı edilmelidir.” Bunun Anayasa hukukundaki teknik adı 
“ihmal” ya da “ihmal yaptırımıdır” (iptal yaptırımından farklı bir yaptırım olarak). 
Demek ki, Anayasa Mahkemesi’ne göre, bir kanun ile milletlerarası antlaşma 
çatışabilir ve böyle bir çatışma halinde kanun ihmal edilerek, doğrudan “milletlerarası 
antlaşma” uygulanmalıdır. Bize göre de olması gereken budur. Ancak, bizim 
dayandığımız sebep Anayasa Mahkemesinin dayandığı sebepten (hiyerarşi) farklıdır. 
Anayasa Mahkemesi kanunun ihmal edilmesi gereğine, iki norm arasında hiyerarşik bir 
ilişki bulunduğu iddiasından hareketle ulaşırken, biz aynı sonuca eşdeğerde iki norm 
arasındaki çatışmaya (temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşma ile 
kanun), Anayasa’nın 90. maddesinde öngörülen “özel çatışma kuralının” uygulanması 
ile ulaşmaktayız. Ayrıca, ihmal yaptırımı gündeme geldiğinde, söz konusu olan iki 
normdan birine “öncelik tanımak” değil; çatışan iki normdan bir tanesini “esas almak”, 
ya da diğer bir deyişle onu “uygulamak”, yani diğerini “uygulamamaktır.” Nitekim, 
Anayasa Mahkemesi, paragrafın içinde “hiyerarşi” den söz ederek saptığı yanlış yoldan 
çıkamayacaktır.  Çünkü, bir kez hiyerarşinin varlığını kabul edilince, akla hemen lex 
superior derogat legi inferiori çatışma kuralı gelmektedir. Bu çatışma kuralının Türkçe 
doktrinde kullanılan karşılığı şöyledir: “Üst kanun alt kanunları ilga eder”.36 Ancak, 
sorun tam da burada başlamaktadır, çünkü “üst kanun alt kanunu ilga eder” kuralı, ilga 
kelimesinin Türkçede “yürürlükten kaldırma” anlamına gelmesi nedeniyle amacı aşan 
bir sonuca doğru yol almamıza sebep olmaktadır.  Nitekim karar gerekçesinin 44 
numaralı paragrafında bu söylediğimiz açık bir biçimde gözlenebilmektedir.  

Kararın 44 numaralı paragrafında, Anayasa Mahkemesi’nin bir kez daha 
Anayasa’nın 90. maddesine eklenen cümlenin ne anlama geldiğini tartışmaya 
başladığını görüyoruz: “Yine aynı fıkraya göre, uygulamada bir kanun hükmü ile temel 
hak ve özgürlüklere ilişkin olan sözleşme hükümleri arasında bir uyuşmazlığın 
bulunması halinde, Sözleşme hükümlerinin esas alınması zorunludur. Bu kural bir 
zımni ilga kuralı olup, temel hak ve özgürlüklere ilişkin sözleşme hükümleriyle çatışan 
kanun hükümlerinin uygulanma kabiliyetini ortadan kaldırmaktadır.”37 

Anayasa Mahkemesi, bu paragrafta hala “hiyerarşi” yaklaşımında ısrarcı 
olduğunu belli eder biçimde, milletlerarası antlaşmanın, çatışma içinde olduğu bir 
kanunu “zımnen ilga” ettiğinden söz etmektedir. Bilindiği gibi, “ilga” bir normun 

36 GÖZLER, Kemal, Hukukun Temel Kavramları, 5. Baskı, Ekin Yayınları, (2008), s.129. 
37 Anayasa Mahkemesi’nin 2013/2187 Başvuru Numaralı kararı, para. 44. Vurgulamalar bize 
aittir. 
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varlığını ortadan kaldırma, varlığına son verme anlamına gelir.38 İlga, norm çatışma 
kurallarından en çok başvurulan üç tanesinde gündeme gelmektedir. Bunlar, “sonraki 
kanun – önceki kanun”, “özel kanun – genel kanun” ve “üst kanun – alt kanun” 
ilişkilerinde sonrakilerin öncekiler tarafından ilga edilmiş olduğu biçiminde karşımıza 
çıkar.39  “Sonraki kanun – özel kanun” ilişkisinde ilga, açık ilga ve zımni ilga olmak 
üzere iki türlü olabilir. Açık ilga, bir normun başka bir normu yürürlükten kaldırdığını 
açıkça belirtmesi halinde söz konusu olur. Zımni ilga durumunda ise, böyle açık bir 
kurala rastlanmaz; bunun yerine çatışan iki kuraldan daha yeni olanın önceki normu 
yürürlükten kaldırdığı kabul edilir. Aslında zımni ilganın, gerçekten de teknik anlamda 
bir yürürlükten kaldırma olup olmadığı da tartışmalıdır. Ne yazık ki, öğreti de bu 
konuya fazla eğilmemiştir.40  

Bize göre, zımni ilga durumunda önceki kanununun sonraki kanunu ilga 
ettiğinden söz edilmesi, “onun varlığına son verilmesiyle”, ya da “onun yürürlükten 
kaldırılması” ile aynı şey değildir. Diğer bir deyişle, açık ilga olmayan durumlarda, iki 
norm çatışıyorsa, sonraki normu uygularız, ama bu durum önceki normun yürürlükten 
kaldırılmış olduğu (varlığının sona erdiği) anlamına gelmez. Bunun yerine sadece, 
aynen Anayasa Mahkemesi kararının bir yerinde belirtildiği gibi, önceki normun 
uygulanma kabiliyeti kalmaz. Buna sebep olan lex posterior derogat priori ilkesidir ve 
yeni normla çatışan eski norm uygulanmaz. Bu söylediğimizi teknik olarak da 
doğrulama şansına sahibiz, çünkü yürürlükteki mevzuat içinde “yürürlükte” olmakla 
birlikte “uygulanma kabiliyetini kaybetmiş” pek çok norm bulunmaktadır. Ancak bu 
normlar, her şeye rağmen yürürlüktedirler, diğer bir deyişle “mülga” değildirler. Bu 
çerçevede, sonraki tarihli kanunun önceki tarihli kanunu ilga edeceğinden söz eden 
doktrinin de gözden geçirilmesi, başka bir terim ile bu durumun ifade edilmesi 

38 Türk Hukuk Lügati “ilga” maddesinde şu tanıma yer vermektedir: “Kanun ve nizamlarda 
yazılı bir hükmün yeni bir hüküm ile kaldırılmasıdır.” Bkz. Türk Hukuk Lügati, Türk Hukuk 
Kurumu Yayını, 3. Baskı, Ankara, (1991).    
39 Bunun yanında Yargı kararlarında da anılan başka türlü norm çatışma kuralları da 
bulunmaktadır. Örneğin, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 21.3.2001 tarih ve E. 2001/10-232 
sayılı kararında “Açık anlamlı norm, kapalı anlamlı normdan önce gelir” kuralına atıfta 
bulunmuştur. 
40 Oytun Canyaş’ın yakın tarihli iki çalışmasına bu noktada değinmek gerekir. Bkz. CANYAŞ, 
Oytun, “Vergi Yargılaması Hukukunda Norm Çatışması”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, (2013), ss.127 – 151; CANYAŞ, Oytun, “İdari Yargılama Usul 
Kanunu ve Vergi Usul Kanunu Arasındaki Çatışmaların Klasik Yöntemle Çözümü”, Türkiye 
Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 26, Sayı: 110, (2014), ss. 189 – 218.   
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gerektiğini düşünüyoruz.41 Aksi takdirde, “ilganın anlamı nedeniyle, şimdi üzerinde 
durmaya çalıştığımız türden karışıklıklara daha çok rastlamak gibi bir risk ile karşı 
karşıya kalabiliriz.  

Anayasa Mahkemesi gerekçesinde ise, MK m.187 hükmünün kendisine göre 
üst norm olan AİHS ile çatıştığı için “mülga” olduğu iddia edilmektedir. Bilindiği gibi, 
doktrinde, “üst kanun – alt kanun” ilişkisinde de alt kanunun çatışmakta olduğu üst 
kanun tarafından ilga edildiği kabul edilmektedir. “Sonraki kanun – önceki kanun” 
ilişkisine bağlanan “mülga” olmak sonucuna yönelik getirdiğimiz eleştiriler, bu 
noktada da tekrar edilebilir. Bize göre doktrin, “üst kanun – alt kanun” ilişkisinde 
gerçekten teknik anlamda bir yürürlükten kaldırma olup olmadığını yeterince 
tartışmamıştır. Genellikle, ABD’deki anayasaya uygunluk denetimini anlatmak için 
yapılan bu açıklamaların da gözden geçirilmesi gerektiği söylenebilir. Ancak, Anayasa 
Mahkemesi bu tartışmalara dahi girmek gereği duymadan, söz konusu durumu şu 
şekilde tespit edebilmeliydi: 90. maddedeki kural bir özel çatışma kuralıdır ve temel 
hak ve özgürlüklere ilişkin olan AİHS ile Kanun arasındaki çatışmada AİHS 
uygulanarak Kanun ihmal edilmelidir. Diğer bir deyişle, Anayasa Mahkemesi’nin 
görece ürkek bir biçimde ifade ettiği ihmal yaptırımının gündeme gelmesi için, mutlaka 
çok bilinen çatışma kurallarındaki senaryolardan birisinin (lex posterior, lex superior 
ya da lex specialis) gerçekleşmesi gerekmez.  

Kararla ilgili çelişkili tespitin bir sonraki can alıcı kısmına geçmeden önce, 
şimdiye kadar söylediklerimizi kısaca özetlemek yerinde olacaktır. Buna göre:  

1. Anayasa Mahkemesi, “uluslararası antlaşmalarla kanunlar arasındaki ilişkiye 
yönelik gerekçesinde” hem katıldığımız, hem de katılmadığımız görüşler ileri 
sürmüştür;  

2. Gerekçenin katıldığımız kısmı, uluslararası antlaşmalarla kanunlar arasında, 
ilgili uluslararası antlaşmalar temel hak ve özgürlüklere ilişkin olsa dahi, norm 
çatışması ihtimalinin varlığının kabul edilmiş olmasıdır;  

3. Yine gerekçede ileri sürülen ve yukarıda belirtilen tespitin bir kaçınılmaz 
sonucu, uluslararası antlaşma ile kanunlar arasında bir çatışma olması halinde, 
“kanunun göz ardı edilmesi” yani kanunun “ihmal” edilerek uluslararası antlaşmanın 
uygulanması gerekir;  

4. Hal bu olmakla birlikte, 2 ve 3 numaralı tespitlerimizin doğal bazı başka 
sonuçları da vardır ve Anayasa Mahkemesi’nin de bunları öngördüğünü kabul etmek 
gerekir. Buna göre, Anayasa’nın 90. maddesine Anayasa değişikliği ile eklenen cümle, 
“özel bir çatışma kuralıdır.” Mahkeme’nin de ileri sürdüğü gibi, uluslararası 

41 YDÜ HF. araştırma görevlilerinden Erkut Sivrikaya, “metruk norm” kavramını önermektedir.  
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antlaşmalarla kanunların çatışabileceğini kabul ediyorsak, ama bu norm çatışma 
senaryolarında “kanunları göz ardı etmemiz” gerekiyorsa, bunun nedeni 90. maddeye 
2004 yılında “özel bir norm çatışması kuralı”nın eklenmiş olmasıdır. Bu özel çatışma 
kuralı nedeniyle, kanunlarla uluslararası antlaşmalar arasındaki çatışmalar artık diğer 
çatışma kurallarına (lex posterior, lex specialis ya da lex superior) başvurulmaksızın 
çözümlenmeli ve uluslararası antlaşmalar uygulanmalıdır42;   

5. Kararın katılmadığımız bölümleri bulunduğunu belirtmiştik. Bunlardan en
önemlisine aşağıda değineceğiz. Ancak, gerekçenin yukarıda katıldığımızı belirttiğimiz 
dayanakları ile de çeliştiğini düşündüğümüz kısımları, şöyle sıralanabilir. Bir kere, 
Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 90. maddesinin ek cümlesinin kanunlar ile 
uluslararası antlaşmalar arasında “bir tür hiyerarşi” yarattığını iddia etmektedir. Yine 
bununla bağlantılı olarak, uluslararası antlaşmaların, kendileriyle çatışan kanun 
hükümlerini “zımnen ilga” ettiği ifade (lex superior derogat legi priori gereği) 
edilmektedir. Bu görüşe katılmama gerekçelerimizi yukarıda aktarmıştık. Burada, 
sadece çalışmamızın başlığında yer alan Anayasa’nın 90. maddesinin beşinci fıkrasının 
birinci cümlesini hatırlatmak isteriz: “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası 
antlaşmalar kanun hükmündedir”. Beşinci fıkranın bu ilk cümlesi genel kuralı 
koymakta, sonradan eklenen cümle yukarıda da belirttiğimiz gibi, sadece “özel bir 
norm çatışma kuralı” öngörmektedir. Kısaca belirtmek gerekirse, bir uluslararası 
antlaşmanın, temel hak ve özgürlüklere ilişkin dahi olsa, bir kanunu “ilga etmesi”, ya 
da diğer bir deyişle “varlığına son vermesi” mümkün değildir. Ne var ki, Anayasa 
Mahkemesi aşağıda aktaracağımız görüşlerinden de anlaşılacağı gibi, uluslararası 
antlaşma (AİHS kast ediliyor) ile çatışan kanunun (Medeni Kanun 187. madde kast 
ediliyor) adeta ortadan kalktığını, yürürlükte böyle bir kanun hükmü olmadığını ileri 

42 Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalar, kanunlardan üstün olmadığına 
göre, “lex superior derogat legi inferiori” kuralı da uygulanabilir değildir. Bilindiği gibi bu 
çatışma kuralının sonucu, alt normun ihmal edilmesi, onun yerine üst normun uygulanmasıdır. 
Ancak, 90. madde bir “üstünlük” yaratmamıştır. Buna rağmen, temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
uluslararası antlaşmalarla kanunların çatışması halinde bunlardan birincisinin “esas alınacağını” 
belirterek özel bir çatışma kuralı öngörmüştür. Bunun sonucu da, kanununun ihmal edilmesidir. 
Kaldı ki, “üst” kuralla, “alt” kural arasında bir çatışma olduğunda da, söz konusu olan alt 
normun yürürlükten kalkması değil, uygulanabilirliğini yitirmesidir. Yukarıda da değindiğimiz 
gibi, “ilga” kelimesinin dikkatli kullanılması gerekmektedir. Yine buradan çıkan bir sonuç, 
çatışma kurallarının “muhakeme” süreçlerine ilişkin olduğunun, buna karşılık birer yaptırım 
türü olarak “iptal” ve “ihmal”in ise hukuki sonuca ilişkin olduğunun altının çizilmesi 
gerekliliğidir.    
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sürmektedir. Şimdi, bu son görüşün kararda nasıl ifade edildiğine ve buna ilişkin 
yanıtlarımıza geçebiliriz. 

Mahkeme karar gerekçesinin 47 numaralı paragrafında şu görüşlere yer 
vermektedir: “Uluslararası sözleşmelerin, evli erkek ve kadının evlilik sonrasında 
soyadları bakımından eşit haklara sahip olmasını öngören hükümleri ile evli kadının 
kocasının soyadını kullanması zorunluluğunu öngören iç hukuk düzenlemelerinin aynı 
konu hakkında farklı hükümler içermesi nedeniyle, ilgili sözleşmenin hükümlerinin 
somut uyuşmazlık açısından esas alınması gereken hukuk kuralı olduğu sonucuna 
varılmakla, başvurucunun manevi varlığı kapsamında güvence altına alınan isim 
hakkına yönelik müdahalenin kanunilik şartını sağlamadığı anlaşılmaktadır.”  

Gerekçenin bu kısmında, birisi uluslararası antlaşma ve diğeri de kanun olan 
iki normun çatışması halinde bunlardan hangisinin esas alınması, diğer bir deyişle 
hangisinin “göz ardı edilmesi” gerektiği belirtilmekte, ama hemen bunun ardından 
“isim hakkına yönelik müdahalenin kanunilik şartını sağlamadığı” iddia edilmektedir. 
Burada bahsedilen “kanunilik şartı”, Anayasa’nın temel hak ve özgürlüklerin 
sınırlandırılmasına ilişkin 13. maddesindeki kural çerçevesinde “temel hak ve 
özgürlüklerin ancak kanunla sınırlandırılabilmesinden” çıkartılan kanunilik şartıdır. 
Başka bir ifadeyle, Anayasa Mahkemesi, evli kadınların eşlerinin soyadını taşımaya 
mecbur eden ve bu nedenle kadınların özgürlüğüne müdahalede bulunan Türk Medeni 
Kanunu 187. maddenin “olmadığını”, böyle bir kanunun “bulunmadığını” iddia 
etmektedir. Üstelik Mahkeme bu görüşünü gerekçenin 53. paragrafında da 
sürdürmektedir. Mahkeme’ye göre, “Mevcut başvuruda müdahalenin kanuniliği 
şartının sağlanmaması nedeniyle Anayasa’nın 17. Maddesinin ihlal edildiği tespit 
edilmiş olmakla, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama 
yapmak üzere dosyanın ilgili Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekir.”  

Görüldüğü gibi, Mahkeme 47. Paragraftaki görüşünü tekrar etmekte, 
Anayasa’nın 17. maddesinden kaynaklanan bir hak ve özgürlüğün ancak kanunla 
sınırlandırılabileceğini, oysa ortada bir kanun bulunmadığını, çünkü söz konusu 
kanunun uluslararası antlaşma tarafından ilga edilmiş olduğunu iddia etmektedir. Bu 
görüşe katılma olanağı bulunmamaktadır. Her şey bir tarafa, ortada geçekten 
Mahkeme’nin iddia ettiği gibi bir “kanunun yokluğu” durumu varsa, Anayasa 
Mahkemesi’nin çok yakın bir geçmişte (2011 yılında) yürürlükte olmayan bir kanunu 
nasıl olup da Anayasa’ya uygunluk yönünden denetime tabi tuttuğunu sormak 
gerekmektedir. 

Uluslararası antlaşma ile çatışan kanunumuzun ilga edildiğini, yani yürürlükten 
kalkmış olduğunu ve bu nedenle hak ve özgürlüğe kanuni dayanağı olmayan bir 
müdahale bulunduğunu iddia eden Anayasa Mahkemesi’nin, kararın hüküm kısmında 
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“kanunilik şartının” anayasal dayanağı olan Anayasa’nın 13. maddesinin ihlalinden söz 
etmemiş olması da, ayrıca üzerinde durulması gereken bir çelişkidir. Zira, temel hak ve 
özgürlüklerin “ancak kanunla” sınırlandırılabileceğini belirten 13. maddeye bir 
aykırılık olduğu iddia ediliyorsa – ki gerekçede bu iddia ediliyor – bu yöndeki tespitin 
mutlaka hüküm fıkrasında da belirtilmesi gerekirdi. Oysa, Mahkeme bunu yapmayarak 
bize göre bir çelişkiye daha imza atmış bulunmaktadır.    

III. SONUÇ

Uluslararası antlaşmaların normlar hiyerarşisindeki yeri Türk hukukunun 
kadim bir sorunudur. Anayasa’nın 90. maddesinin beşinci fıkrasının başlığa taşımış 
olduğumuz ilk cümlesine rağmen bu tartışmalar çeşitli sebepler ve görüşler 
çerçevesinde hiç sonlanmamıştır. Bazı yazarlar, uluslararası antlaşmaların kanunların 
üstünde olduğunu iddia ederken, bazıları uluslararası antlaşmaların Anayasa’nın dahi 
üstünde olduğunu ifade etmişlerdir. Bu çalışmanın amacı, bu görüşleri özetlemek 
değildir. Ancak, Anayasa’ya 2004 yılında eklenen cümleden sonra da eski görüşlerin 
ısrarla savunulabiliyor olması ilginçtir. Anayasa’ya eklenen cümle temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmaların kanunlarla aynı konuda farklı hükümler 
içermesi halinde uluslararası antlaşmaların esas alınacağını belirtmekle, en azından 
belli durumlarda uygulanabilir bir çatışma kuralı yaratmıştır. Yine belli durumlarda 
uygulanabilir bir çatışma kuralı konduğuna göre, diğer tüm hallerde, yani temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin olmayan uluslararası antlaşmalarla kanunlar arasında çatışma 
olması hallerinde, genel çatışma kurallarının (lex posterior, lex specialis ya da lex 
superior) esas alınması gerektiği söylenebilir. Çünkü, usulüne göre yürürlüğe konmuş 
tüm antlaşmalar aslında kanun hükmünde, diğer bir deyişle normlar hiyerarşisinde 
kanunla aynı statüdedir. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin antlaşmalar için de geçerli 
olduğunu kabul ettiğimiz bu kurala göre, bir uluslararası antlaşmanın herhangi bir 
biçimde hiyerarşik olarak kanunun üstünde olduğunu kabul etmek mümkün değildir. 
Bununla birlikte, ek cümlenin getirdiği özel çatışma kuralı nedeniyle, temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşma ile kanun arasında bir çatışma olması halinde, 
kanun ihmal edilerek, uluslararası antlaşmanın uygulanması gerekecektir.  

Anayasa Mahkemesi evli kadının soyadının, ulusal ölçekte olduğu kadar, 
uluslararası ölçekte de bir sorun haline gelmesinde önemli bir paya sahiptir. Bu 
nedenle Mahkeme’nin, bireysel başvuru vesilesiyle de olsa, evli kadının kocasının 
soyadını taşımaya mecbur kılınmasını bir hak ihlali olarak değerlendirmesi 
sevindiricidir. Bununla birlikte, Mahkeme’nin gerekçesi, yukarıda aktarmaya 
çalıştığımız tespitler çerçevesinde, son derece sorunludur. Bir Anayasa 
Mahkemesi’nin, uluslararası bir antlaşmanın ulusal bir kanunu yürürlükten kaldırdığını 
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ve bu nedenle ortada bir kanun bulunmadığını iddia etmesi ilginç bir not olarak 
Anayasa Hukuku tarihimize geçmiştir. Anayasa’nın 90. maddesine 2004 yılında 
eklenen cümlenin hatalı bir yorumuna dayandığını düşündüğümüz bu görüş kabul 
edilecek olursa kendisine uymakla yükümlü olduğumuzu ve düzenleyici ya da 
yararlandırıcı özelliği43 nedeniyle bize haklar verdiğini düşündüğümüz kanunların, bir 
uluslararası antlaşma tarafından zımnen ilga edildikleri için yürürlükte olmadıklarını, 
daha net bir ifade ile aslında öyle bir kanunun bulunmadığını öğrenmek bizi 
şaşırtmamalıdır. Bu garip ve kabul edilemez sonucu önleyebilecek tek kural ise 
Anayasa’nın 90. maddesinin beşinci fıkrasının ilk cümlesinde saklıdır: “Usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir.” 

 

43 Medeni Kanun’un 187. maddesinin bu özelliğine Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki bir Yüksek 
Lisans dersinde Fazıl SAĞLAM dikkatimi çekmiştir.   
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Özet: Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının geri yürümezliği kuralı, hukuki güvenlik ilkesini 
gerçekleştirme amacına hizmet etmektedir. Bu kural ile kazanılmış haklara dokunulamaması 
hedeflenmektedir. Ancak bu ilkenin her durum için mutlak olarak kabul edilmesi hedeflenen 
amacın tam tersi sonuçların doğmasına sebebiyet verebilecektir. Zira iptal kararı doğası gereği 
geriye yürür. Kimi durumlarda adalet ilkesinin gerçekleştirilmesi ancak iptal kararının geriye 
yürümesi ile mümkün olabilmektedir. Babalık davasında (çocuk yönünden) hak düşürücü 
süreleri iptal eden Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin hükme bağlanmış davalarda da etkili 
olması ne iptal kararlarının geriye yürümezliği ilkesinin temelindeki hukuki değerle ne de kesin 
hüküm etkisinin temelindeki hukuki değerle çatışır. Kesin hükme rağmen iptal kararı sonrasında 
tekrar açılan babalık davalarında dava şartlarının, iptal kararının yürürlüğe girdiği tarihe 
bakılmaksızın hak düşürücü sürelerin iptal edildiği gözetilerek değerlendirilmesi adaletin 
sağlanmasının gereğidir. Bu nedenle, iptal kararı yeni bir vakıa sayılmalı, babalık davası 
yeniden görülebilmelidir.  

Anahtar kelimeler: Anayasa Mahkemesi iptal kararı, hukuki güvenlik ilkesi, kesin hüküm, 
babalık davası, hak düşürücü süre. 

Abstract: Annulment decisions of Turkish Constitutional Court are not retroactive, to assure 
the security of law. The purpose of this principle is to conservate vested rights. However, 
considering this principle absolute for every case may cause the opposite consequences of the 
designated intention. For why, annulment decisions are ex post facto by their nature. In some 
cases, ensuring the justice might be possible only by retroactive affects of the decisions. The 
effectiveness of annulment decisions of constitutional court on cancelling forfeiture period in 
adjudged paternity cases (according to child), are not against ex post facto effect of annulments 
or the basic legal values of final decisions. Although the final decision, the circumstances of 
paternity cases re-opened after the annulment should be evaluated as the forfeiture period 
overruled no matter when was the entry into force of annulment. For this reason, annulment 
should seen as a new fact and paternity case could be re-opened.  

Keywords: Annulment decisions of constitutional court, security of the law, res iudicata, 
paternity case, statute of limitations, forfeiture period.  
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I.GİRİŞ 

Çocuk ile babası arasında, anne ile evlenme, tanıma ve evlat edinme yoluyla 
soybağı ilişkisi kurulmasında babanın rızası bulunmaktadır. Babanın rızasının 
bulunmadığı durumlarda, çocuk ile babası arasında soybağının kurulması için hâkim 
kararına ihtiyaç bulunmaktadır. Çocuk ile babası arasında soybağının kurulması için 
açılan dava babalık davası adını taşımaktadır. 

Babalık davası, hâkimin babalığı tespit etmesiyle evlilik dışı çocuk ile tabii 
baba arasında hukuki yönden soybağının kurulmasını sağlayan, kurucu yenilik doğuran 
bir davadır.  

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmeden önce Türk Medeni 
Kanunu’nun 303’üncü maddesinde çocuğun babalık davası açma hakkı bir yıllık hak 
düşürücü süreye tabi tutulmuştu. TMK m.303/f.2’ye göre, çocuğa doğumdan sonra 
kayyım atanmışsa bir yıllık süre atamanın kayyıma tebliği tarihinde, hiç kayyım 
atanmamışsa çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlıyordu. Haklı nedenlerle bir 
yıllık sürede dava açılamamışsa, TMK m.303/f.4’de öngörülen bir aylık ek (hak 
düşürücü) süreden yararlanmak mümkündü; davanın zamanında açılmasını engelleyen 
sebebin ortadan kalkmasından itibaren bir ay içinde babalık davası açılabilmekteydi.  

Anayasa Mahkemesi’nin 27.10.2011 tarihli ve E. 2010/71, K. 2011/143 sayılı 
Kararı1 ileTMK m.303/f.2 iptal edilmiştir. İptal kararı, Resmi Gazete ’de yayımlandığı 
7.2.2012 tarihinden başlayarak bir yıl sonra, 7.2.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

TMK m.303/son fıkra hükmü de Anayasa Mahkemesi’nin 15.3.2012 tarihli ve 
E. 2011/116, K.2012/39 sayılı kararı ile “çocuk” yönünden iptal edilmiş olup2, karar 

1 RG. Tarih:7/2/2012 sayı:28197. Anayasa Mahkemesinin iptal kararına konu olan olayda, Van 
Aile Mahkemesinde açılan babalık davasında Cumhuriyet Savcısı tarafından, davada doğrudan 
uygulanması söz konusu olan ve davanın sonucunu etkileyen TMK m.303/f.2 hükmünün 
Anayasa’ya aykırı olduğu iddia edilmiştir. Yerel Mahkeme, Anayasa’ya aykırılık iddiasını ciddi 
bularak, Anayasa’nın 2.,5.,10.,13.,17.,36.,40. ve 41. maddelerine aykırı olduğu iddiasıyla, 
TMK.303/f.2’deki bir yıllık sürenin başlangıcı olarak “…“..hiç kayyım atanmamışsa çocuğun 
ergin olduğu tarihte işlemeye başlar.” bölümünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine 
başvurmuştur.  
Anayasa Mahkemesince, itiraz konusu kural Anayasa’nın 2., 17., 36. maddelerine aykırı 
bulunarak iptali gerektiği kabul edilmiş, diğer maddeler yönünden inceleme yapılmasına gerek 
görülmemiştir. İptal gerekçesinde, ''Hak düşürücü niteliğinden dolayı itiraz konusu kuralda 
öngörülen sürenin geçmesinden sonra çocuğun babası ile arasındaki soy bağını kurma olanağını 
yitirmesi hususu göz önüne alındığında 1 yıllık süre ölçülü değildir'' denilmiştir.  
Anayasa mahkemesi, TMK m.303/f.2’nin “….hiç kayyım atanmamışsa çocuğun ergin olduğu 
tarihte işleme başlar.” bölümünü Anayasa’ya aykırı bularak iptal ederken, aynı fıkrada yer alan 
ve bu bölümün iptali nedeniyle uygulama olanağı kalmayan “Çocuğa doğumdan sonra kayyım 
atanmışsa, çocuk hakkında bir yıllık süre, atamanın kayyıma tebliği tarihinde;..” bölümünün de 
iptaline; iptal kararının resmi gazetede yayınından bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar 
vermiştir. 
2İptal kararının yayımlandığı Resmî Gazete 21.7.2012 , Sayı : 28360. İptal kararına konu olan 
olayda, Akçaabat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 303. 
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Resmi Gazete’ de yayımlandığı 21.7.2012 tarihinden başlayarak bir yıl sonra, 
21.7.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Anılan iptal kararlarının yürürlüğe girmesi için öngörülen kararın Resmi 
Gazete’de yayımlanmasından itibaren bir yıllık süre içinde yasa koyucu çocuğun 
babalık davası açma hakkını hak düşürücü süre ile sınırlandıran yeni bir düzenleme 
yapmamıştır3.  

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları sonrasında, babalık davası açılmasının 
tabi olduğu süreler bakımından durum şöyledir: TMKm.303/f.1’e göre sadece annenin 
doğumdan sonra dava açma hakkı doğumdan başlayarak bir yıllık hak düşürücü süreye 
tabidir. Çocukla başka bir erkek arasında soybağı varsa, anne için bir yıllık hak 
düşürücü süre TMK.m.303/f.3’e göre çocukla başka bir erkek arasındaki soybağı 
ilişkisinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. TMK m.303/son fıkraya göre, anne 
ister doğumdan itibaren işleyen ister başka bir erkekle çocuk arasındaki soybağının 
ortadan kalktığı tarihten itibaren işleyen bir yıllık hak düşürücü süre içinde olsun, haklı 
sebeplerle davayı süresi içinde açamamışsa, bu sebebin ortadan kalkmasından itibaren 
bir ay içinde babalık davasını açabilir. TMK.m.303 bu haliyle, evlilik dışı çocuğun 
babalık davası açmasında hiç bir zaman sınırı içermemektedir.  

Kanaatimizce Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları sonrasında tartışılması 
gereken önemli bir hukuki problem ortaya çıkmıştır: Babalık davasında çocuk 
yönünden hak düşürücü süreyi iptal eden Anayasa Mahkemesi kararları geriye 

maddesinin Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine 
başvurmuştur. Yerel Mahkeme başvuru kararında, soybağının tespitine ilişkin kuralların kamu 
düzenini ilgilendirdiği, itiraz konusu kuralda öngörülen süre geçtikten sonra nüfus kaydının 
düzeltilmesi imkânının ortadan kalktığı, bu durumun kamu yararına açıkça aykırı olduğu, 
davada davacı davasını ispatlasa dahi, hak düşürücü süre uygulandığında babasının hanesi ile 
nüfus kütüğünde irtibatının imkânsız hale geleceği, dolayısıyla miras hukukundan kaynaklanan 
haklarını kullanamayacağı, bu nedenle itiraz konusu kuralın, Anayasa’nın 36. maddesine aykırı 
olduğu ileri sürülmüştür. Anayasa Mahkemesi, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesine göre, ilgisi nedeniyle itiraz konusu 
kuralı Anayasa’nın 2. ve 17. maddeleri yönünden de incelemiştir. Yüksek Mahkeme, İtiraz 
konusu kuralda, çocuğa dava açmak için tanınan bir yıllık sürenin haklı bir sebeple 
kullanılamaması durumunda bunun yerine bir aylık, çok sınırlı bir ek süre öngörüldüğü; hak 
düşürücü niteliğinden dolayı da çok sınırlı olan bu sürenin geçmesinden sonra çocuğun babası 
ile arasında soybağını kurma ve buna bağlı haklara sahip olma olanağını yitireceğini; bu 
nedenle, çocuğun maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkını ve hak arama özgürlüğünü 
sınırlayan itiraz konusu kuralda öngörülen sürenin adil, ölçülü ve makul olmadığını; açıklanan 
nedenlerle, itiraz konusu kuralın Anayasa’nın 2., 17. ve 36. maddelerine aykırı olduğuna karar 
vermiştir. 
3 Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrasında TMK.m.303’de iptalle oluşan boşluğun 
doldurulması amacıyla CHP İstanbul milletvekili Av.Mahmut Tanal tarafından 7.3.2012 
tarihinde TBMM Başkanlığına kanun değişikliği teklifi verilmiştir. Bu teklifte, çocuğun dava 
hakkının beş yıllık süreye tabi olması, iptal edilen ek bir aylık sürenin de bir yıla çıkarılması 
önerilmişti. Teklif için: Bkz. http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0431.pdf erişim:30.12.2013. 

http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0431.pdf
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yürüyecek midir? İptal kararları, geçmişe etkili olacak mıdır? Daha önce açılıp da ret 
ile sonuçlanan babalık davasının, iptal sonrası kesin hüküm engeline takılmadan tekrar 
açılabilmesi mümkün müdür? 

Aşağıda, bu soruların yanıtı aranmaktadır.  

II. ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ VE İPTAL 
KARARLARININ ETKİSİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR 

A. ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ  
 

Anayasa’nın 11.maddesinde,  
“Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 

makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 

Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.”  

Hükmü yer almaktadır.  

Anayasanın bağlayıcılığını ve üstünlüğünü düzenleyen hüküm, hukuk 
kurallarının hiyerarşik yapı içinde bulunduğunu ve Anayasa’nın en üst norm olarak 
diğer bütün kurallardan önce geldiğini hükme bağlamaktadır. Anayasa’nın üstünlüğü 
ve bağlayıcılığı ilkesini yaşama geçirecek çeşitli denetim yöntemlerinden biri, yargısal 
denetimdir4.  

Kanunların Anayasa’ya uygunluğu Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenir. 
Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerini düzenleyen Anayasa m. 148/f.1’egöre,  

“(Değişik: 12/9/2010-5982/18 md.) Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun 
hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel 
başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından 
inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde 
çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya 
aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.” 

Uygunluk denetimi Anayasa’nın 150. ve 152. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu 
maddelerde birbirinden farklı iki denetim türüne yer verilmiştir.  

Anayasanın 150. maddesine göre,  
“Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas 
bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan 
doğruya iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, iktidar ve anamuhalefet 
partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az 
beşte biri tutarındaki üyelere aittir. İktidarda birden fazla siyasi partinin 
bulunması halinde, iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip 
olan parti kullanır.” 

4 Anayasanın üstünlüğü ilkesini sağlayacak denetim yolları ve özel olarak yargısal denetim 
konusunda: SAĞLAM, Fazıl, Anayasa Hukuku Ders Notları, Lefkoşa 2013, s.9 vd. 
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“İptal davası” başlığını taşıyan bu maddeye göre yapılan denetim soyut norm 
denetimi olarak adlandırılmaktadır. Soyut norm denetimi, denetim konusu normun 
uygulanması, belli bir kişi veya olay üzerinde somutlaşması aranmaksızın, 
uygulamadan bağımsız olarak belirli kişi ve organlar tarafından bir normun anayasaya 
aykırı olduğu iddiasıyla, doğrudan Anayasa Mahkemesi’nde dava açılması üzerine 
yapılan anayasaya uygunluk denetimidir5. 

AY. m. 150’ye göre denetim yapılabilmesi için, anayasaya aykırı olduğu iddia 
edilen normun Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren altmış gün içinde Anayasa 
Mahkemesi’nde dava açılmalıdır (AY. m. 151). Dava açma yetkisi maddede sınırlayıcı 
olarak sayılan kişi/organlara tanınmıştır.  

Anayasanın 152. maddesinde ise başka bir denetim türüne yer verilmiştir. 
“Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi” başlığını taşıyan maddeye 
göre, 

“Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun 
hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan 
birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, Anayasa 
Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır. 

Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddî görmezse bu iddia, temyiz merciince 
esas hükümle birlikte karara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere beş ay içinde 
kararını verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı 
yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. Ancak, Anayasa 
Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, 
mahkeme buna uymak zorundadır. 

Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği ret kararının Resmî Gazetede 
yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya 
aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz.” 

Anayasanın 152.maddesinde düzenlenen denetim türünde, denetim konusu 
kural görülmekte olan bir davada belirli bir olayda, belirli bir kişi üzerinde 
uygulanması nedeniyle somutlaştığından “somut norm denetimi” olarak 
adlandırılmaktadır6.  

Gerek soyut gerek somut norm denetimi sonucunda Anayasa Mahkemesi 
denetime konu normun kısmen veya tamamen Anayasaya aykırı olduğu sonucuna 

5 SAĞLAM, s.13; DAĞ, Güray, Anayasa Yargısı ve Çalışma Esasları, Yüksek Lisans Tezi 
Ankara 2003 http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved= 
0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Facikarsiv.ankara.edu.tr%2Fbrowse%2F417%2F713.pdf&e
i=vb4HU-2tKcG47AbIkYD4BA&usg=AFQjCNHhi4XVxRy9Mz56W7azXfbcQj6r6A&sig2= 
Uz8JOPvdw1N0Ktno9TVEwA&bvm=bv.61725948, d.bGE erişim:5.1.2014 
6 SAĞLAM, s.14; DAĞ, s.92 vd. Somut-soyut norm denetimi, farklı yönleri konusunda ayrıntı 
için: SAĞLAM, s.12 vd.; BİLGİN, Çağlar, Türk Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi 
Yolu, s.351 vd. http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m1988-19883-1064 erişim:01.2.2014 

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m1988-19883-1064
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varırsa, normun iptaline karar verir. İptal kararıyla, iptal edilen norm yürürlükten 
kalkar. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının sonucu ve kararın diğer nitelik ve 
özellikleri Anayasanın 153. maddesinde düzenlenmiştir.  

B. İPTAL KARARLARININ NİTELİK VE ÖZELLİKLERİ 

Anayasa’nın 153. maddesinde,  
“Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi 

yazılmadan açıklanamaz. 

Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin 
tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir 
uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. 

Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı 
tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün 
yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede 
yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez. 

İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukukî boşluğu dolduracak kanun 
tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar. 

İptal kararları geriye yürümez. 

Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve 
yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri 
bağlar.” 

denilerek, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararların kesinliği, geriye 
yürümemesi, bağlayıcı nitelik taşıdığı belirtilmektedir.  

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının özelliklerinden biri olarak belirtilen 
“geriye yürümezlik” ilkesi konumuz açısından önem arzetmektedir.  

III. ANAYASA MAHKEMESİ’NİN İPTAL KARARLARININ GERİYE 
YÜRÜMEMESİ KURALI  

A. Genel Olarak Öğreti ve Uygulamada Kurala Verilen Anlam 

Öğreti ve uygulamada Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürüyüp 
yürümeyeceği tartışmalıdır. Bu konuda öğretideki görüşlere bakıldığında iptal 
kararlarının geri yürümeyeceğini savunanlar yanında, geri yürümezliği istisnaları olan 
bir kural olarak değerlendirenler de vardır. Ancak, Anayasanın 153.maddesinde bir 
ayırım yapılmamasına rağmen, geri yürümezlik görüşünde olanlar dahi iptal kararından 
somut norm denetiminde Anayasaya aykırılık itirazında bulunan tarafın yararlanacağını 
kabul etmektedirler7.  

7Örneğin GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukuku, Bursa 2000, (Bölüm 22 Anayasa Yargısı 
s.872-980)(http://www.anayasa.gen.tr); Anayasa Mahkemesinin iptal kararının geriye yürümesi 
gerektiği yolundaki görüşlere yönelik itirazlar konusunda değerlendirmeler için: AZRAK, Ülkü,   
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Anayasa’nın 153. maddesinin 5.fıkrasının yazılış biçiminin istisna içermemesi 

karşısında geri yürümezlik genellikle “ana kural” olarak algılandığından öğretide 
yoğun biçimde bir hükme açıklık getirme çabası olduğu gözlenmektedir. Öğreti ve 
uygulamada genellikle, itiraz yoluyla Anayasaya uygunluk denetiminin yapılmasında 
iptal kararının zorunlu olarak geri yürümesinden yola çıkılarak, “geri yürümezlik” 
kuralının mutlak bir kural olmadığı, geri yürümezliğin hukuki güven ve istikrar 
amacıyla öngörüldüğü, hükmün sözüne katı biçimde bağlı kalmanın bazı hallerde 
hükmün konuluş amacıyla çelişeceği, bu nedenle, iptal kararının istisnai nitelikteki 
bazı haller dışında kural olarak geriye yürümeyeceği benimsenmektedir.  

B. Öğretide Bazı Görüşler 

Örneğin BİLGE’ye göre8,  
“ ...nasıl yasaların geçmişe dokunmaması ilkesinin bazı istisnaları varsa, 

Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının da geriye yürümemesinin birtakım 
istisnaları olmak gerekir. Ne var ki Anayasanın maddesi geriye yürümeme 
kuralını salt biçimde koymuş ve istisnalara hiç değinmemiştir. Ayrıca Anayasa 
Mahkemesinde doğrudan açılan iptal davası sonucunda verilen iptal kararıyla 
yerel mahkemelerde açılan bir dava sırasında taraflardan birinin itirazı üzerine 
yahut mahkemenin kendiliğinden başvurması sonunda verilen iptal kararı 
arasında ayırım yapılmamıştır. Ayrıntılar dikkate alınmadan, genel biçimde ifade 
edilmiş kuralın sadece lafza bağlı kalınarak katı biçimde uygulanması, 
hakkaniyet, nesafet ve eşitlik ilkelerine aykırı sonuçlar verebileceği gibi, 
Anayasa’nın tanıdığı itiraz yoluyla yapılacak Anayasaya uygunluk (somut norm) 
denetiminin amacına da ters düşecektir. Gerçekten, Anayasa Mahkemesine 
doğrudan açılacak iptal davası sonunda verilen iptal kararının geriye 
yürümemesi, hukuk güvenliği ve sosyal kararlılık açısından ne kadar mantıklı 
gözüküyorsa, görülmekte olan bir dava dolayısıyla ve itiraz (ya da mahkemenin 
kendiliğinden başvurması) yoluyla yapılacak denetim yargılaması sonunda 
verilecek iptal kararının geriye yürümemesi de o kadar adaletsiz ve mantıksız 
sayılabilir... ”  

CANSEL9 ve AZRAK10 da BİLGE gibi düşünmektedir. Yazarlar, Anayasa 
Mahkemesi kararlarının geriye yürümemesi kuralını mutlak bir kural olarak 
görmemekte, istisnai hallerde iptal kararlarının geri yürümesinin gerekli ve zorunlu 
olduğunu ifade etmektedirler.  

Anayasa Mahkemesi Kararlarının Geriye Yürümezliği, (http://www. anayasa.gov.tr/files/pdf 
/anayasa_yargisi/anyarg1/ azrak.pdf erişim: 5.1.2014) s.157 vd. 
8 BİLGE, s.362. 
9 CANSEL, s.93 vd. 
10 AZRAK, s.151 vd.; aynı doğrultuda: ŞEKERCİ, Ersin, Anayasa Mahkemesi Kararlarının 
Sonuçları, Ankara Barosu Dergisi, 1988/5-6 (http://www.ankarabarosu.org.tr 
/siteler/ankarabarosu/tekmakale/1988-5/2.pdf erişim:5.1.2014), s.657 vd., s.680; DAĞ, s.170 
vd.; Ayrıca bkz.:ATAR, Yavuz, Türk Anayasa Hukuku, 4.baskı Konya 2007, s.327 
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BİLGE, geriye yürümeme kuralının katı biçimde uygulanmasının eşitlik ilkesi 

açısından yol açtığı sakıncayı da şu şekilde dile getirmektedir: 
“İptal kararının yürürlüğe girmesi için Anayasa Mahkemesi en çok bir yıl 

olmak üzere bir süre koymuş ise bu süre içinde geriye yürümezlik sorunu yine 
çetrefilleşecektir. Anayasa Mahkemesi süre verince, bu sürenin sonuna kadar 
yasayı uygulamak gerekecektir. O halde sürenin bitiminden önce verilecek 
kararla, aynı konuda süre bitiminden sonra, yani iptalden sonra verilecek karar 
arasında çelişki olacak ve eşitlik bozulacaktır…”11 

C. ULER’in Geriye Yürümezlik Konusundaki Görüşü ve Diğer 
Görüşlerden Farklılığı 

 
ULER’in Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının geri yürümemesi kuralına 

ilişkin görüşü adeta ezber bozmaktadır. ULER’e göre, iptal kararının geri yürümesi 
kural, geri yürümeme ise kuralın istisnasıdır12.  

ULER’e göre,  
“Sakatlıklar kuramına göre iptal kararları geri yürür, iptalin niteliği gereği 

bu böyledir. Kurama ters düşen Anayasadaki kesin hüküm yanıltıcıdır. Geri 
yürümezliğin gerçeğe uymadığını gören öğreti ve yargı yerleri Anayasanın 
sözünü saklı tutarak yorum yapmaya çalışmaktadırlar.”13 

“İptal, hukuka aykırılığın yargı organınca saptanmasına baplanmış bir 
yaptırımdır. Hukuka aykırılık, bu aykırılığın yargı organınca saptanması anında 
değil, işlemin yapıldığı anda doğmuş ve onun geçerliliğini etkilemiştir.  

Durum anayasaya aykırılık açısından ele alındığında, anayasaya aykırı 
norm, anayasadan önce çıkmışsa, anayasanın yürürlüğe girmesiyle, anayasadan 
sonra çıkmışsa çıktığı anda anayasaya aykırı düşmüştür. Sonradan hadis olan bir 
anayasaya aykırılık kabili tasavvur değildir. 

Hukuka (Anayasaya) aykırılığı denetleyen yargı organı, işlemin geçerliliğini 
etkileyen bir sakatlık saptayınca, iptal kararı vererek o işlemin geri yürür biçimde 
ortadan kalkmasını sağlar. İptalin bir yaptırım olması hukuka aykırılığın, bu 
aykırılığın doğumu anından başlayarak ortadan kaldırılmasını, hukuk düzenini, 
hukuka aykırılığın bulunmadığı bir duruma döndürülmesini, doğmuş sonuçların 
olabildiğince silinmesini, kısaca, iptalin geri yürümesini gerektirir.14” 

 ULER, “Anayasa Mahkemesi İptal Kararı Geri Yürür” başlığını 
taşıyan incelemesinin sonunda, görülmekte olan davalarda, dava konusu edilememiş 
işlerde Danıştay uygulamasından örnekler de vererek hukuksal bir kurum olarak iptalin 

11 BİLGE, s. 364; aynı şekilde, AZRAK, s. 161 vd. 
12 ULER, Yıldırım, Anayasa Mahkemesi İptal Kararları Geri Yürür, Bahri Savcı’ya Armağan, 
Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları No:7 Ankara 1988, s.515 vd.; Ayrıca bkz. ULER, Yıldırım, 
İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları no. 
281, Sevinç Matbaası Ankara 1970, s.16 vd. http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/431.pdf 
erişim:17.12.2013 
13 ULER, Armağan, s.515 
14 ULER, Armağan, s.516 
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geri yürümesini gerektirdiğini yinelemektedir. ULER bu incelemede sonuç olarak 
şunları söylemektedir: 

“ ...Anayasa Mahkemesinin iptal kararı Resmi Gazetede yayımından 
başlayarak geri yürür. İptal kararı geriye yürümez deyişi sakatlıklar kuramına 
bir istisna değil fakat iptal kararının kazanılmış hakları ve hukuksal kararlılık 
kazanmış durumları etkilememesi ilkesinin aşırı bir biçimde anlatımıdır. İptalin 
ilk sonucu yasanın etkisini kaybetmesi, yok olmasıdır.Çoğu kez bu yeterli 
değildir. Anayasaya aykırı yasayı uygulayanlar, bu yasa hiç yapılmamış olsa idi 
ne olacak idi ise ona göre durumu düzeltmek, Anayasaya aykırılığın izlerini 
silmek zorundadır. Bu sırada, yasa Anayasaya uygun sayılarak uygulandığı için 
doğmuş olan durumlar korunacaktır. Ancak, ilke geri yürümezlik değil geri 
yürürlüktür. Hayatın akışı içinde, sonradan iptalin hiçbir somut yararı kalmamış 
olduğu durumlarda, eski duruma dönülmesinin olanaksız ya da kamu yararı 
bakımından uygun bulunmadığı durumlarda yasama organının işlemlerinden 
dolayı Devletin hukuksal sorumluluğu kurumu işletilerek doğmuş zararlar 
giderilmelidir.15” 

D. Uygulama 

Anayasa Mahkemesi kararlarının geri yürümemesi kuralı ve bu kuralın 
istisnalarının olması gerektiğine ilişkin tartışmalar uygulamaya da yansımıştır. Hatta 
kimi kararlarında bu tartışmaya Anayasa Mahkemesi de katılmıştır. Aşağıda 
örneklerini vereceğimiz kararlardan, uygulamada öğretiye paralel biçimde geriye 
yürümeme kuralının ilke olarak benimsendiği fakat kuralın mutlak biçimde 
anlaşılmadığı gözlemlenmektedir.  

1. Anayasa Mahkemesi’nin Bazı Kararlarında Geriye Yürümezlik
Kuralının Değerlendirilmesi

İptal kararının geriye etkili olması kuralı ve istisnalara yönelik tartışmaların 
yapıldığı kararlarda Anayasa Mahkemesi, özellikle “kazanılmış haklar” yönünden iptal 
kararının geriye yürümezliği ilkesinin geçerli olduğunu vurgulamakta, iptal hükmünün 
kazanılmış hak niteliğinde olmayan edinmeleri etkileyeceğini kabul etmektedir.  

Örnek olarak Anayasa Mahkemesi’nin 12.12.1989 tarihli E.1989/11 K.1989/48 
sayılı kararında16,  

“ ...Anayasada iptal kararları idari davalarda olduğu gibi düşünülmemiş ve 
iptal edilen kuralın baştan beri geçersiz duruma geldiği esası benimsenmemiştir. 
Türk Anayasal sisteminde devlete güven ilkesini sarsmamak ve ayrıca devlet 
yaşamında karmaşaya neden olmamak için iptal kararlarının geriye yürümezliği 
kuralı kabul edilmiştir. Böylece, hukuksal ve nesnel alanda etkisini göstermiş, 
sonuçlarını doğurmuş bulunan durumların, iptal kararı yürürlüğe gireceği güne 
kadarki dönem için geçerli sayılması sağlanmıştır…” 

denilerek, iptal kararının kazanılmış hakları etkilemeyeceği kabul edilmiştir. 

15 ULER, Armağan, s.532 
16 Karar için:RG. 22.1.1990, s.20410, CANSEL, s.96 
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Anayasa Mahkemesi bu kararında kazanılmış hak kavramıyla ilgili olarak, 

“...kazanılmış hak, kişinin bulunduğu statüden doğan (maaş gibi) tahakkuk 
etmiş ve kendisi yönünden kesinleşmiş, kişisel alacak niteliğine dönüşmüş haklar 
için söz konusudur. Anayasaya aykırılığı saptanan yasa hükümlerine göre elde 
edilen haklar, ilerisi için kazanılmış hak oluşturmaz ve uygulanma niteliğini 
yitirir…” 

şeklinde değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirmede, Anayasaya 
aykırılığı saptanan yasa hükmünün kazanılmış hakka temel oluşturamayacağı 
açıklıkla belirtilmektedir.  

Anayasa Mahkemesi, 09.12.1989 tarihli E.1989/14, K.1989/49 sayılı 
kararında17 ise, 

“...Bir hukuk kuralının yürürlüğü sırasında, bu kurala uygun biçimde tüm 
sonuçlarıyla kesin olarak edinilmiş hakların korunması hukuk devletinin 
gereğidir. Ancak, önceki yasaya göre sağlanmış bir hak, kamusal düzen, 
toplumsal yarar açısından (kazanılmış hak) konumundan sonsuza dek 
yararlanamaz. Kaldı ki, aydan aya ya da belirli aylarda alınarak her alınış 
zamanında yürürlükte olan kurala uygunluğu esas tutulması gereken ödemeler 
kazanılmış hak kapsamında ve niteliğinde değildir...”  

denilmiştir. Bu kararda Yüksek Mahkeme, iptal kararının kazanılmış hak 
niteliğinde olmayan edinmeleri etkileyeceğini vurgularken, kamu düzeni söz konusu 
olduğunda kazanılmış hakkın dahi iptal kararından etkileneceğine işaret edilmiştir.  

2. Yüksek Mahkeme Kararlarında Probleme Yaklaşım 

Yargıtay, Danıştay, ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin muhtelif 
kararlarından, yüksek mahkemelerin Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının geri 
yürümemesi kuralının mutlak ve tavizsiz bir kural olarak değerlendirilmediği, 
öğretideki eğilimlere paralel biçimde istisnai hallerde iptal kararının geri yürümesini 
kabul ettikleri açıkça görülmektedir.  

Örneğin Yargıtay; 3621 sayılı Yasadan kaynaklanan tapu iptali ve tescil ile 
elatmanın önlenmesi ve yıkım isteklerine ilişkin olan davada, Yargıtay 1. Hukuk 
Dairesi E.2012/5029 K.2012/8231 sayılı kararında yerel mahkemenin hak düşürücü 
süreden dolayı tapu iptal talebi yönünden davayı ret kararı bozulmuştur. Yargıtay’ın bu 
kararında,  

“…Tapu iptaline ilişkin isteme yönelik olarak işin esası bakımından, 5841 
sayılı Yasanın yürürlüğü döneminde tapu iptal davasının hak düşürücü süreden 
reddedilmiş olması doğrudur. Ancak anılan yasa Anayasa Mahkemesinin 
12.05.2011 tarih 2009/31 E. 2011/77 K. sayılı kararı ile iptal edilmiş ve Resmi 
Gazetede yayınlanmadığı için bu defa aynı tarih aynı esas ve 2011/27 sayılı karar 
ile iptal hükmünün de eldeki davalara uygulanmak üzere yürütmenin 
durdurulmasına karar verilmiş ve 23.07.2011 tarihinde de karar resmi gazetede 
yayımlanarak iptal hükmü yürürlüğe girmiştir. Öyle ise, kesin hüküm halini 

17 Karar için:RG. 2.3.1990, sayı:20449, CANSEL, s.96 
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almamış ve kazanılmış hakkın istisnasını teşkil eden bu durum karşısında 5841 
Sayılı Yasa hükümleri uyarınca davanın reddine ilişkin olarak kurulan hükmün, 
verildiği tarih itibarıyla doğru olduğu düşünülse ve ayrıca Anayasanın 
153.maddesine göre iptal kararı geriye yürümezse de; 10.3.1969 gün ve 1/3 sayılı 
İçtihadı Birleştirme Kararının gerekçe bölümünde belirtildiği üzere iptal, kesin 
şekilde çözüme bağlanmış uyuşmazlıkları etkilemez ve henüz anlaşmazlık hali 
devam ediyorsa iptalin kapsamına girer. O halde, tapu iptal davasının hak 
düşürücü süreden reddine ilişkin kurulan kararın Anayasa Mahkemesi’nin anılan 
iptal kararından sonra doğru olduğu söylenemez. Zira, kamu düzeninin söz 
konusu olduğu bütün haller istisnanın kapsamına girer…” 

denilerek, KAMU DÜZENİ, KESİN HÜKÜM HALİNİ ALMAMIŞ, 
KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURMAYAN DURUMLARDA iptal kararının geri 
yürüyeceği, bu durumların AY m.153/f.5 kuralının istisnası olduğu kabul edilmiştir.  

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2000/1-1681 E. 2000/1747 K. sayılı 
29.11.2000 tarihli ilamında,  

“…4331 sayılı Kanun ile 6570 sayılı Kanuna Eklenen Geçici 6.maddenin 
birinci fıkrasının açık hükmüne göre mazbut ve mülhak vakıflara ait taşınmazlara 
ilişkin kira sözleşmeleri kanunun yürürlüğe girdiği 27.1.1998 tarihinden üç ay 
sonra yani 27.4.1998 tarihinde son bulmaktadır. Aynı maddenin üçüncü fıkrası 
ise Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mütevellilerce bildirilen kira bedeli ve 
koşullarını kabul eden eski kiracıya yeni kira sözleşmesi yapmak üzere üç ayı 
takip eden otuz günlük başka bir süre tanınmış, kira sözleşmesi sona ermesine 
karşın önceki kiracıyı bu otuz günlük sürenin son bulduğu 27.5.1998 tarihine 
kadar fuzuli şagil saymayarak mecuru kullanmasına izin vermiştir.  

4331 sayılı Yasanın Anayasaya aykırı olduğu iddiası ile açılan dava üzerine, 
Anayasa Mahkemesince 20.5.1998 tarih 1998/10 esas 1998/3-2 sayılı kararla 
yürürlüğü durdurma aynı tarih 1998/10 esas 1998/18 sayılı karar ile de kanunun 
iptaline karar verilmiş yürürlüğünün durdurma kararı 23.5.1998 iptal kararı ise 
12.12.1998 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak bağlayıcı nitelik kazanmıştır. 

Yargıtay Özel Dairesi ile yerel mahkeme arasındaki uyuşmazlık; 4331 sayılı 
Yasanın geçici 6 ncı maddesi anlamında eski kira sözleşmelerinin ne zaman son 
bulmuş sayılacağının tayin ve tesbitinde toplanmaktadır. …O nedenle salt 
yasanın yürürlük tarihinden itibaren üç ayın geçmesiyle eski kira sözleşmelerinin 
doğrudan mühfesih olacağının kabulü gerekir. 

Bu açıklamalardan sonra, Anayasa Mahkemesi Kararlarından iptal 
hükmünün geriye yürüme (extunç) etkisinin hukuki kapsam ve alanı üzerinde 
durulmasında yarar vardır.  

Öncelikle belirtelim ki, Hukuk Genel Kurulu bu konuyu, somut olayın 
zorunlulukla sunduğu "kazanılmış haklar" çerçevesinde ve sınırlı bir düzeyde 
tartışmış ve tahlil etmiştir. Yine işaret edelim ki, kazanılmış hakların varlığı 
halinde iptal kararlarının geriye yürümeyeceği ilkesi kurulda oybirliği ile kabul 
edilmiştir. 

Gerçekte de, Anayasal yargıda; idari yargıdaki iptal kararının (extunç) 
geriye yürüme etkisi ilke olarak kabul edilmemiş ve iptal edilen kuralın baştan 
beri geçersiz duruma geldiği esası benimsenmemiştir. Diğer bir anlatımla 
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Anayasa Mahkemesinin iptal kararının geri yürümezliği kuralına öncelik 
tanınmıştır (Anayasa mad.153). 

Anayasanın 153/V maddesine bakıldığında, iptal kararının geri 
yürümeyeceği ilkesine, yasa koyucu tarafından bir istisna tanınmadığı kuşku ve 
duraksamaya yer olmaksızın görülmektedir. 

Ne var ki, bu anayasal hükmün salt lafzi yorumla uygulanması, zaman 
zaman hakkaniyet, nesafet, eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı sonuçlar yaratabilir ( 
Bkz.N.Bilge Anayasa Mahkemesi Kararlarının geriye yürümezliği sorunu, Ankara 
Baro Dergisi 1990/3, sh.332) o nedenle Anayasanın 153/V maddesinin 
istisnalarının varlığı öğretide ve yargıda gündeme getirilmiş ve tartışılmıştır. 

Türk Anayasal sisteminde benimsenen iptal kararının geriye yürümezliği 
kuralının getiriliş amacı, Devlete güven duygularını sarsmamak, Devlet 
yaşamında kargaşaya neden olmamak, toplum huzurunun sarsılmamasını 
sağlamak olarak özetlenebilir. 

Esasen bir hukuk kuralının yürürlüğü sırasında bu kurala uygun biçimde, 
tüm sonuçları ile kesin olarak edinilmiş hakların (kazanılmış haklar) korunması 
hukuk devletinin gereğidir. 

O nedenle hukuksal ve maddi alanda etkisini göstermiş hukuk kaideleri 
uyarınca tamamlanmış ve sonuçlarını doğurmuş bulunan kazanılmış haklara 
Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün geri yürümeyeceğinin kabulü kaçınılmazdır. 

……….. 

Ayrıca; 4331 sayılı Yasanın yayım tarihi olan 27.1.1998 tarihinden 
başlayan ve aynı yasanın 6/1.maddesinde öngörülen 3 aylık süre 27.4.1998 
tarihinde sona ermekte ve bu tarihte taraflar arasındaki kira sözleşmesinin sona 
ereceği ifade edilmektedir. 

Kural olarak; taraflar arasındaki kira sözleşmesi bu tarihte yasal koşullara 
uygun olarak işlevlerini tamamlamış ve hukuki sonuç ve hükümlerini hasıl 
etmişse davanın tarafları yönünden objektif statüden subjektif statüye geçerek 
kişiye ait bir nitelik kazanmış olur. Buna göre; Anayasa Mahkemesinin iptal 
kararı ve yürürlüğün durdurulması kararı davacı vakıflar idaresi yararına 
kazanmış hakkın vücut bulmasından sonra devreye girmişse geriye etkili biçimde 
hukuki sonuç doğurmayacağının kabul edilmesi gerekir…”  

denilerek, KAZANILMIŞ HAK söz konusu olduğunda iptal kararının geriye 
etki etmeyeceği vurgulanmaktadır.  

Danıştay 2. Dairesi temyizen incelediği E. 2004/3749, K. 2005/87 sayılı 
kararında18, lağanüstü Hal Bölge Valisinin teklifi üzerine naklen ataması yapılan bir 
öğretmenin naklen atama işleminin iptali istemiyle açmış olduğu davada, OHAL 
Valisinin teklifine dayalı işlemlerin yargı denetimi dışında kalmasının hukuki dayanağı 
olan 285 sayılı KHK 'nin 7. maddesinin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesi 
karşısında uyuşmazlığın esasına girilmek suretiyle yargısal denetimin yapılması 
gerektiğine karar verirken, 

“... Anayasanın "Anayasa Mahkemesi Kararları" başlıklı 153. maddesinin 5. 
fıkrasında, aynı maddenin 3. fıkrasında yer alan ve kanun, kanun hükmünde 

18 http://www.danistay.gov.tr/dergiler/109.pdf erişim: 10.05.2014 
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kararname hükümlerinin, iptal kararlarının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte 
yürürlükten kalkacağı, gereken hallerde Anayasa Mahkemesinin iptal hükmünün 
yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca  kararlaştırabileceği yolundaki kuralı tamamlar 
biçimde, iptal kararlarının geriye yürüyemeyeceği hükme bağlanmış; Anayasa 
Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağladığı belirtilmiştir. Bu düzenlemenin, 
"hukuk devleti" ilkesinin gereği ve doğal sonucu olarak, hukukun genel ilkelerine 
ve Anayasaya aykırı oldukları için iptal edilen kuralların yürürlükte iken 
uygulanmasıyla elde edilmiş kazanılmış hakların korumasını amaçladığı açıktır. 
Dolayısıyla, geriye yürümezlik kuralı, Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildiği 
bilinen yasa hükümlerinin, bu hükümlere dayanılarak tesis edilmiş olan idari 
işlemlerin iptali  istemiyle açılan ve halen görülmekte olan davalarda da 
uygulanacağı anlamını taşımamaktadır. Aksine bir yorum "hukuk devleti" ve 
"Anayasının üstünlüğü" ilkeleriyle bağdaştırılamaz. Kaldı ki; menfaatini veya 
hakkını ihlal ettiğini ileri sürdüğü bir idari işleme karşı dava açan ilgilinin, bu 
işlemin dayandığı kanun ya da kanun hükmünde kararname hükmünün iptali için 
itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurulmasını isteme hakkının devamı 
olarak, Anayasa Mahkemesinin bu hükümlerin iptali yolundaki kararının, 
görülmekte olan davasında uygulanmasını isteme hakkına da sahip olduğunun 
kabulü gerekmektedir. Bu durumda, OHAL Valisinin teklifine dayalı işlemlerin 
yargı denetimi dışındakalmasının hukuki dayanağı olan 285 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 7. Maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi 
karşısında, uyuşmazlığın esasına girilmek suretiyle yargısal denetimin yapılması 
gerektiğinden, davayı incelenmeksizin reddeden temyize konu İdare Mahkemesi 
kararında hukuki isabet görülmemiştir ...” 

diyerek, AYM iptal kararlarının geri yürümeyeceği kuralının mutlak olarak 
uygulanmasının hukuk devleti ve anayasanın üstünlüğüyle bağdaşmayacağı yorumunu 
yapmıştır.  

Danıştay 3. Dairesi daha yeni tarihli bir başka kararında E. 2008/5391, K. 
2010/1360;19  

“... Her ne kadar Anayasanın 153'üncü maddesinin beşinci fıkrası ile Anayasa 
Mahkemesinin iptal kararlarının geriye yürümeyeceği kurala bağlanmış ise de; 
Anayasa Mahkemesince bir kanunun veya kanun hükmünde kararnamenin 
tümünün ya da belirli hükümlerinin Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildiğinin 
bilinmesine karşın görülmekte olan davaların, Anayasaya aykırılığı saptanmış 
olan kurallara göre görülüp çözümlenmesinin, Anayasanın üstünlüğü ve Hukuk 
Devleti ilkelerine aykırı düşeceğinin kabulü gerekir. Anayasa Mahkemesi 
kararlarının geriye yürümezliğine ilişkin kural ile iptal edilen hükümlere göre 
kazanılmış olan hakları ve kamu düzeninin istikrarını korumak amaçlanmıştır. 
Aksi halde, Anayasanın 152. maddesinde yer alan "Bir davaya bakmakta olan 
mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin 
hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü 
aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu 
konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır....", "Anayasa Mahkemesi, işin 

19 http://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?f=77&t=17898&start=40 erişim: 10.05.2014 

http://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?f=77&t=17898&start=40
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kendisine gelişinden başlamak üzere beş ay içinde kararını verir ve açıklar.... 
Anayasa Mahkemesi kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, 
Mahkeme buna uymak zorundadır." yolundaki hükümlerin anlamı ve uygulanma 
olanağı kalmaz...” 

 demek suretiyle, AYM iptal kararlarının geri yürümemesi kuralının ancak  
iptal edilen hüküm uyarınca kazanılmış olan hakların korunmasına ve kamu düzeninin 
istikrarını korunmasına yönelik olarak algılanması gerektiği yorumunu yapmıştır.    

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, E. 1998/59, 1999/91 sayılı kadrosuzluk 
nedeniyle emekliye sevk işleminin iptali istemiyle açılan davada, somut norm denetimi 
ile iptal edilen kanun hükmünün olayın çözümüne uygulanıp uygulanmayacağını 
irdelerken,  

“...geriye yürüme yasağı, katı bir biçimde uygulandığı takdirde, sadece 
adaletsizlik değil, aynı zamanda mantığa uygun düşmeyecek sonuçlar yaratabileceği... 

... İptal kararları geriye yürümez hükmünden hareket olunarak bu dosya ile 
dava konusu edilen olayda yahut ihtilaf konusu edilmiş olup da halen görülmekte 
bulunun diğer davalarda iptal kararının uygulanmayacağı sonucunun çıkarılması, her 
şeyden önce Anayasanın 151 nci maddesi hükmüne ve 152 nci maddesinde yer alan 
Anayasa Mahkemesi kararları, Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar tarzında ifadesini bulan temel hukuk 
kurallarına aykırı düşer. Böyle bir kabul, Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye 
yürümesini değil hiç yürümemesi sonucunu ortaya koyacağından, Anayasa ve hukuk 
dışı böylesi bir düşünce asla uygun görülemez ve Anayasa Mahkemesince verilmiş 
iptal kararının bu davada uygulanması, Anayasa Mahkemesi kararının geriye 
yürütülmesi olarak asla nitelendirilemez... 

 ...Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının geriye yürümezliği ilkesi, özellikle 
görülmekte olan davanın tarafları ve dava yönünden etki ve sonuçları hem öğreti ve 
hem de uygulamada tartışılmakta, baskın görüş ve kabulün: Anayasa Mahkemesince 
verilen iptal kararlarının görülmekte olan davanın taraflarını genel kuralın istisnası 
olarak bağlayacağı ve davanın konusu olan işlemle ilgili olarak uygulanması 
gerektiğinde yoğunlaştığı gözlenmektedir. 

Uygulama ve öğretide soruna çözüm aranırken doğrudan doğruya idare 
hukukunun işlemlerde “yokluk” ya da geçerlik” kuramlarından yola çıkılmaması, 
Anayasanın iptal kararlarının geriye yürümezliği ilkesinin yorumu ve bu yoruma göre 
tekil olaylarda ve uyuşmazlık yönünden kendisine özgü biçimde çözüm aranması 
gerektiği...” 

diyerek söz konusu işlemi iptal etmiştir.   

3. Genel sonuç:  

Gerek öğreti gerek uygulamaya bakıldığında genel eğilimin geriye 
yürümezliğin kural, geri yürümenin istisna olarak anlaşılması yolunda olduğu açıktır. 
Öğreti ve uygulamadaki görüş ve eğilimler çerçevesinde iptal kararının geri 
yürümezliği konusunda sonuç olarak şu tespitler yapılabilir:  
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• Anayasaya aykırılık iddiası somut norm denetimi kapsamında gündeme
gelmişse, iptal kararı geri yürür20.

• Ceza Hukukunda, kesinleşmiş mahkûmiyet kararının dayanağı olan yasa
hükmü iptal edilirse, iptal kararı geriye yürür ve iptal, hükmü bütün
sonuçlarıyla ortadan kaldırır21.

• Kazanılmış haklar bakımından iptal kararı geriye etkili olmaz22.
• İptal kararı, sadece Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne

başvuran mahkeme için değil, derdest durumdaki bütün diğer davalarda da
uygulanır23.

İptal kararlarının özel hukuk ilişkilerine etkisi açısından, öğretide AY
m.153/f.5 hükmü kazanılmış haklar için uygulama alanına sahip bir hüküm olarak
kabul edilmektedir. Öğretide özellikle, ani edimli ve peşin satımlarda olduğu gibi 
borçlandırıcı işlemle ifası arasında zaman yönünden bir fasılanın olmadığı işlemlerde, 
bunların dayanağı olan yasaların iptali halinde, anılan işlemler sonucu doğmuş olan 
hakların kazanılmış hak kabul edildiği ve iptal kararından etkilenmeyecekleri, bu 
işlemlerle edinilen mülkiyet veya sınırlı ayni hakların varlıklarını koruyacağı; buna 
karşın, vekâlet, kira sözleşmesi gibi sürekli borç ilişkisi mahiyetindeki hukuki 
ilişkilerde çeşitli aşamalarda zaman içerisinde birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı 
varlık kazanan haklarda ise, bu hukuki ilişkilerin dayandığı yasanın iptalinden, iptal 
kararının yürürlüğe girmesinden önce doğan hakların etkilenmeyeceği fakat artık bu 
hukuki ilişkiye dayanılarak iptal kararının yürürlüğe girmesinden sonra yeni haklar 
kazanılamayacağı kabul edilmektedir 24.  

IV. BABALIK DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELERİN
İPTALİNE DAİR ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI AÇISINDAN 
GERİYE YÜRÜMEZLİK PROBLEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. Genel olarak 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, Yargıtay’ın muhtelif kararlarında25 Anayasa 
Mahkemesi’nin iptal kararının, şekli anlamda kesinleşmemiş derdest olan davalarda 

20 CANSEL, s.94-95; ULER, s.23; ULER, Armağan, s.518 
21 CANSEL, s.98; ULER, Armağan, s.518 
22CANSEL, s.98 vd. 
23 Bkz.: aşağıda dpn.23’te verilen kararlar.  
24 CANSEL, s. 101 
25 Örnek olarak YHGK E.2012/20-12, K.2012/232 sayılı, 21.3.2012 tarihli kararında, “..Dava, 
kesinleşen orman kadastrosu sınırları içinde kalan taşınmazın tapu kaydının iptali ve tescili ile 
taşınmaza vaki el atmanın önlenmesi istemine ilişkindir.Davacı Orman Yönetimi, 1428 parsel  
sayılı 2920 m2 yüzölçümündeki taşınmazın tapuda davalıların murisi adına kayıtlı olduğunu, 
çekişmeli taşınmazın yörede 1968 yılında yapılan ve kesinleşen orman kadastrosu sınırları 
içinde kaldığını ileri sürerek el atmanın önlenmesi ile davalılar adına olan tapu kaydının iptali 
ve orman niteliğiyle Hazine adına tesciline karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, 5841 
Sayılı Kanun ile değişik 3402 Sayılı Kanunun 12/3 maddesi gereğince 10 yıllık hak düşürücü 
süre içinde açılmayan davanın reddine karar verilmiştir. Davacı vekilinin temyizi üzerine karar, 
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Özel Dairece yukarda başlık bölümünde gösterilen sebeplerle bozulmuştur. Yerel 
Mahkemece,önceki kararda direnilmiş; hükmü temyize davacı vekili getirmiştir.  
H.G.K. önüne gelen uyuşmazlık, 5841 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik dikkate alındığında, 
3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 12/3. maddesinde yer alan, davanın hak düşürücü süre içinde 
açılmasına dair hükmün, somut olay yönünden uygulama yeri bulunup bulunmadığı noktasında 
toplanmaktadır. Hemen belirtilmelidir ki, 14.3.2009 tarihinde yürürlüğe giren 25.2.2009 tarihli 
5841 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 2.maddesiyle 3402 
Sayılı Kanunun 12. maddesinin 3.fıkrasına, “Bu hüküm iddia ve taşınmazın niteliğine yahut 
Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri dahil tarafların sıfatına bakılmaksızın “ İbaresi eklenmiş; 
3.maddesiyle eklenen geçici 10.maddesinde de; “ Bu Kanunun 12.maddesinin 3.fıkrası hükmü 
devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu iddiası ile yürürlük tarihinden önce açılmış ve henüz 
kesin hükme bağlanmamış olan davalarda dahi uygulanır.” Hükmüne yer verilmiştir. 
Mahkemece, 5841 Sayılı Kanunun açıklanan bu hükümleri ile değişik 3402 Sayılı Kanunun 
12/3 maddesi hükmü gözetilerek, 10 yıllık hak düşürücü süre içinde açılmayan davanın reddine 
karar verilmiş; bozma ilamında işin esasının incelenmesi gereğine işaretle hüküm 
BOZULMASINA karşın, yine aynı gerekçelerle önceki hükümde direnilmiştir. Ne var ki, 
Anayasa Mahkemesi’nin 12.5.2011 gün ve 2009/31 E. 2011/77 K. sayılı kararıyla; “ 25.2.2009 
gün ve 5841 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. maddesiyle 
21.6.1987 tarihli 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 12. maddesinin 3. fıkrasına eklenen 
cümlenin ve 3. maddesiyle 3402 Sayılı Yasa’ya eklenen Geçici 10. maddenin Anayasa’ya aykırı 
olduğuna ve iptaline ” karar verilmiş ve bu iptal kararı 23.7.2011 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarının yasama, yürütme ve yargı organları 
ile idari makamlar, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağı açıktır.  
Diğer taraftan 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun 33. maddesinde yer alan “ 
Hakim, Türk hukukunu resen uygular ” hükmü ile ifadesini bulan yasal ilke gözetildiğinde; 
Anayasa Mahkemesi`nin iptal kararlarının derdest dosyalar yönünden uygulanmasının 
zorunluluğu ortadadır. Bir başka yönüyle, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları usuli 
kazanılmış hakların istisnasını teşkil ederler. Bu noktada, usuli kazanılmış hakka dair açıklama 
yapılmasında yarar vardır: 
Yargıtay`ca bir kararın bozulması ve mahkemece bu bozma kararına uyulması halinde, bozulan 
kararın bozma sebeplerinin kapsamı dışında kalmış cihetlerinin kesinleşmiş sayılması, usuli 
kazanılmış hak olup, bu davaların uzamasını önlemek maksadıyla kabul edilmiş çok önemli bir 
usul hükmüdür. Bir konunun bozma sebebi sayılmamış ve başka sebeplere dayanan bozma 
kararına mahkemenin uymuş olması halinde, bu durum taraflardan birisi lehine usulü bir 
müktesep hak meydana getirir ki, bu hakkı ne mahkeme ne de Yargıtay halele uğratabilir. 
Davadaki taleplerden biri hakkındaki Yargıtay’ın bozma kararının kapsamı dışında kalması ( 
kısmi onama ) ile kesinleşmesi sebebiyle doğan usulü kazanılmış hakkı, maddi anlamda kesin 
hüküm ile karıştırmamak gerekir. Maddi anlamda kesin hükümde, mahkeme ( ve Yargıtay ) 
davadan elini tamamen çekmiş ( dava bitmiş, kesin biçimde sonuçlanmış ) durumdadır. Oysa, 
davadaki taleplerden biri hakkındaki kararın bozma kararının kapsamı dışında kalması 
sebebiyle kesinleşmesi halinde, mahkeme davadan elini henüz çekmiş durumda değildir ve 
mahkeme hakkındaki karar bozulan taleple ilgili olarak davaya devam etmektedir. Bu davada 
hakkındaki karar kesinleşmiş olan taleple ilgili olarak ( maddi anlamda kesin hüküm sebebiyle 
değil ) usulü kazanılmış hak sebebiyle inceleme yapılamamaktadır. Ancak usulü kazanılmış 
hakkın istisnalarından birinin varlığı halinde, hakkındaki karar bozmanın kapsamı dışında 
kalması sebebiyle kesinleşmiş olan talep hakkında da mahkemece inceleme yapılabilir ve yeni 
bir karar verilebilir (Prof. Dr. Baki Kuru Hukuk Muhakemeleri Usulü 6. Baskı, cilt 5, s: 4770 ). 
Bu husus, 28.6.1960 tarih ve 21/9 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı’nda da 
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uygulanacağı, başka bir deyişle derdest davalarda iptal kararının geriye yürüyeceği 
kabul edilmektedir. Yargıtay’ın neredeyse istikrar kazanan uygulamasına göre, 
“Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonucu oluşan durumun maddi anlamda 
kesinleşmemiş ve derdest olan davalara da uygulanması zorunludur.” 

Babalık davası ile ilgili olarak Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin E. 2013/1161, 
K.2013/2981 sayılı, 11.02.2013 tarihli kararı da bu doğrultudadır. Karar aşağıdaki 
gibidir: 

“Davacı, 15.3.1947'de evlilik haricinde doğmuş, Türk Kanunu Medenisi'nin 
290. maddesine göre annesinin kızlık hanesine 11.11.1963 tarihinde tescil 
edilmiştir. Annesi Selvinaz "bekar" olarak ölmüştür. Davacı; annesinin, 
davalıların mirasbırakanın Tevfîk ile gayri resmi olarak karı koca gibi birlikte 
yaşadığını, kendisinin de bu gayriresmi ilişkiden doğduğunu ileri sürerek, 
babasının ( ölü ) Tevfık olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir. Buna 
göre dava, ergin çocuk ile baba arasındaki soybağının belirlenmesine ( babalığa 
) ilişkindir. ( TMK. m. 301 ) Mahkemece, "Türk Medeni Kanununun 303. 
maddesindeki hak düşürücü sürenin geçtiği" gerekçesiyle dava reddedilmiş, 
kararı davacı temyiz etmiştir.  

Çocuğun dava açma süresine ilişkin 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 
303. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Çocuğa doğumdan sonra kayyım 
atanmışsa, çocuk hakkında bir yıllık süre, atamanın kayyıma tebliği tarihinde; hiç 
kayyım atanmamışsa, çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlar..." cümlesi 
Anayasa Mahkemesinin 27.10.2011 tarihli ve 2010/71 esas 2011/143 karar sayılı 
kararıyla Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş, iptal kararı 7.2.2012 tarihli 

“...Sonradan çıkan içtihadı birleştirme kararının, Temyiz Mahkemesi'nin bozma kararına 
uyulmakla meydana gelen usule ait müktesep hak esasının istisnası olarak, henüz mahkemede 
veya Temyiz Mahkemesinde bulunan işlere tatbiki gereklidir...” şeklinde ifade edilmiştir. 
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarında da aynı ilke geçerlidir.  
Hal böyle olunca, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonucu oluşan durumun eldeki maddi 
anlamda kesinleşmemiş ve derdest olan davaya da uygulanması zorunludur ve mahkemece, 
yukarda açıklanan ilkeler doğrultusunda Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra oluşan 
yeni yasal durum dikkate alınarak, inceleme yapılıp sonuca ulaşılması gerektiğinde kuşku 
bulunmamaktadır. O halde, yerel mahkemece, yukarda açıklanan ilkeler doğrultusunda, bozma 
ve direnme kararlarının kapsamları ile bağlı olmaksızın, Anayasa Mahkemesi'nin iptal 
kararından sonra oluşan yeni yasal durum dikkate alınarak karar verilmek üzere ve - diğer 
hususlar bu aşamada incelenmeksizin- salt bu değişik sebep ve gerekçe ile direnme kararının 
bozulması gerekir.” Denilerek, Anayasa Mahkemesi`nin iptal kararlarının derdest dosyalar 
yönünden uygulanmasının zorunlu olduğu açıklıkla belirtilmiştir.  
Benzer biçimde, bkz.: YHGK E:2000/1-14, K.2000/23, 26.1.2000; YHGK E.2000/1-873, 
K.2000/896, 17.5.2000; YKGK E.2011/1-858, K.2012/130, 07.03.2012; Y.8.HD. 
E.2010/5084, K.2011/7468, 22.12.2011; Danıştay 10.D. E.2001/979, K.2002/4881, 11.12.2002 
(Kararlar için: Kazancı İçtihat Bankası) 
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28197 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış, kararda yer alan "bir yıllık" erteleme 
süresinin sona ermesiyle iptal kararı 07.02.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
İptal hükmünün yürürlüğe girmesiyle, davanın reddinin dayandırıldığı 303. 
maddenin ikinci fıkrası artık yürürlükten kalkmıştır. ( 6216 s. Anayasa Mah. 
Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hk. Kanun m.66/3 ) Böyle bir durumda, iptal 
kararının yürürlüğe girmesinin ertelendiği süre içinde iptal hükmünün ortaya 
çıkardığı hukuki boşluk, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeni bir yasal 
düzenleme ile dolduramadığına göre; artık mahkemece, iptal kararından sonraki 
yeni durum dikkate alınarak bir karar verilmesi gerekecektir. Bu bakımdan 
davanın "hak düşürücü süre geçtiği" gerekçesiyle reddi, Anayasa Mahkemesinin 
iptal kararının yürürlüğe girmesiyle hukuki dayanağını yitirmiştir. O halde, 
çocuk tarafından açılan babalık davasını, iptal edilen kanun hükmü dışında hak 
düşürücü süreye tabi tutan başka bir yasal hüküm de bulunmadığına göre, bu 
husus nazara alınarak işin esası incelenmek ve hasıl olacak neticesine göre bir 
karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.”  

 İptal kararının henüz kesin hüküm halini almamış, süregelen uyuşmazlıklarda, 
derdest davalarda geriye etkili olması konusunda içtihatlardaki bu kararlı tutum, kesin 
hükme bağlanmış uyuşmazlıklarda tersi yöndedir.  

Örneğin, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin E.2003/11298 K.2004/1086 sayılı 
16.02.2004 tarihli kararı bu doğrultudadır: 

Karara konu olan olayda, davacı uzun yıllar Almanya'da işçi olarak 
çalıştıktan sonra, yurt dışında geçen hizmetlerine ilişkin, yurda kesin dönüş 
yaptığını bildirerek davalı Kuruma (SSK) 3201 sayılı Yasa uyarınca borçlanmış, 
prim borçlarını ödedikten sonra yaptığı başvuru üzerine kendisine 1.1.1992 tarihi 
itibariyle de yaşlılık aylığı bağlanmıştır. Ancak daha sonra Almanya Sosyal 
Güvenlik Kuruluşundan getirilen hizmet cetveline göre davacının .... tarihine 
kadar yurt dışında işsizlik yardımı aldığı anlaşıldığından, yurda kesin dönüş 
yapmadığı kabul edilerek, borçlanması ve yaşlılık aylığı iptal edilmiş, ödenen 
aylıkları geri istenmiştir. Bunun üzerine davacı, Ankara 10. İş Mahkemesinin 
1998/1166 Esas, 1998/578 karar sayılı dosyada, Sosyal Sigortalar Kurumunu 
hasım göstererek, Kurumun borçlanma ve yaşlılık aylığını iptal eden işleminin 
iptali, borçlanmanın geçerli olduğunun tespiti ve kesilen aylıkların ödenmesinin 
tespiti istemli dava açmıştır. Mahkemece bu istem değerlendirildikten sonra esasa 
ilişkin olmak üzere davanın reddine şeklinde hüküm kurulmuş olup, bu hüküm 
Yargıtay 10. Hukuk Dairesince 7.10.1999 tarihinde onanarak kesinleşmiştir.  

Davacı kesinleşen bu karardan sonra bu defa Ankara 5. İş Mahkemesine 
30.5.2003 tarihinde dava açarak, yeniden 3201 sayılı Yasa çerçevesinde Anayasa 
Mahkemesinin 3201 sayılı Yasanın 3. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ""... 
yurda kesin dönüş yapanlar, kesin dönüş ..."" sözcüklerinin Anayasaya aykırı 
olduğuna ve iptaline ilişkin 12.12.2002 tarihli kararı uyarınca borçlanmayı ve 
aylık tahsis işlemini iptal eden Kurum işleminin iptalini, borçlanmanın geçerli 
olduğunun ve 25.12.1998 tarihi itibariyle yeniden bağlanması gerektiğinin 
tespitini istemiş, mahkemece hükümde belirtildiği şekilde istemin kabulüne karar 
verilmiştir.  

Yargıtay 21. HD. si, uyuşmazlık konusunda daha önce verilmiş ve 
kesinleşmiş bir mahkeme kararı olduğu, Ankara 10. İş Mahkemesinde görülen 
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davanın aynı davacı tarafından aynı davalı Sosyal Sigortalar Kurumu aleyhine, 
aynı maddi vakıalara dayanarak ve aynı isteklerle açılmış bir dava olduğu, 
yargılama sonunda davanın reddine ilişkin kararın Yargıtay 10. Hukuk 
Dairesince onandığı, eldeki davanın tarafları, konusu ve maddi vakıaların önceki 
dava ile aynı olup, kesin hükmün oluştuğu, bu davanın görülmesinden sonra 
Anayasa Mahkemesince verilen 3201 sayılı Yasanın 3. maddesindeki yurda kesin 
dönüş koşulunun iptalini öngören kararın bu davaya etkisi bulunmadığı, Çünkü 
Anayasanın 153. maddesi hükmüne göre Anayasa Mahkemesinin iptal kararları 
geriye yürümediği, ileriye etkili olduğu, esasen bir hukuk kuralının yürürlüğü 
sırasında bu kurala uygun biçimde, tüm sonuçları ile kesin olarak edinilmiş 
hakların korunmasının hukuk devletinin gereği olduğu, Bu nedenlerle mahkemece 
bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın davanın kesin hüküm 
nedeniyle reddi yerine kabulü yönünde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı 
olup bozma nedeni olduğu” gerekçesiyle, yerel mahkemenin davayı kabul kararı 
oy çokluğu ile bozulmuştur26. 

Uygulamadaki bu ölçütlere göre değerlendirilirse, babalık davasında hak 
düşürücü sürelerin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümesi 
bakımından iptal kararının yürürlüğe girdiği sırada babalık davasının derdest olup 
olmaması önem taşımaktadır.  

İptal kararının yürürlüğe girdiği sırada dava derdest ise, iptal kararı geriye 
yürür. Fakat iptal kararı yürürlüğe girmeden önce dava hak düşürücü süre yönünden 
reddedilerek karara bağlanmış, karar kesinleşmişse, artık kesin hükme bağlanan 
babalık davaları daha sonra verilen iptal kararından etkilenmez. Başka bir deyişle, 
kesin hükme bağlanan davalar açısından geriye yürümesi, yargılamanın yenilenmesi, 
iptal kararının “yeni bir vakıa” olarak değerlendirilerek yeniden dava açılması, önceki 
dava ile ikinci davanın hukuki sebebinin farklı olduğu, önceki davada verilen kararın 
ikinci davada kesin hüküm oluşturmayacağı ileri sürülemez.  

Bizim de tam olarak sorgulamak istediğimiz husus budur. Genel olarak iptal 
kararının geriye yürümezliğine verilen anlama göre değerlendirme yapıldığında, 
babalık davasında hak düşürücü sürelerin iptaline ilişkin kararları, yürürlüğe 
girdiği tarihe bakılmaksızın, hak düşürücü süre nedeniyle ret kararı verilen ve 
kesinleşen davalara konu olan uyuşmazlıklara da etkili olmalı, iptal kararlarına 
dayanılarak babalık davasının tekrar açılması halinde kesin hüküm engeli 
olmaksızın dava görülebilmelidir.  

26 Buna karşılık bkz.: “...Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümezliği kuralı, kazanılmış 
hakların korunmasını amaçlamaktadır. Bu kuralın yalnız söze bağlı kalınarak yorumlanması, 
hukuk devleti ilkesine ve bu ilke içinde var olan adalet ve eşitlik ilkelerine aykırı sonuçlar 
verebilecek ve itiraz yoluyla yapılacak denetimin de amacına ters düşecektir. Bu durumda, 
kamu görevlisi iken askerlik yapanların askerlik hizmet sürelerinin, Anayasa Mahkemesi 
kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarih gözetilmeksizin rütbe terfiinde değerlendirilmesi 
gerektiği sonucuna ulaşılarak dosyanın Danıştay Başkanlığına sunulmasına 11.2.2004 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.” (Danıştay 1.Daire 2004/8 E. 2004/11 K.11.2.2004, 
http://www.kararara.com/index2.htm erişim:5.1.2014) 

http://www.kararara.com/index2.htm
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ULER, iptal öncesi dava edilmemiş işlerde ve kesin hükme bağlanmış işlerde 

de iptalin etkili olması gerektiğini savunmaktadır: Yazara göre, “iptalden önceki 
dönemde dava açtığında başarı şansı görünmeyen bir ilgiliye o yasanın Anayasaya 
aykırılığı saptanarak engelin kalkmasından sonra yeni bir dava hakkı tanımak 
hakkaniyete uygun olur.”27 

Biz de babalık davası açısından, iptalden önce dava açtığında hak düşürücü 
süre engeline takılacak olan ilgilinin bu nedenle dava açmamış olması halinde iptal 
sonrasında dava açmasına bir engel olmaması gerektiği düşüncesindeyiz. 

Yine, ULER’in28 söylediği gibi, iptal edilen bir yasaya dayanılarak verilmiş ve 
kesinleşmiş yargı kararlarına karşı yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilebilmeli, 
açılan ikinci dava “kesin hüküm” nedeniyle reddedilmemelidir. ULER’in ifade ettiği 
gibi, yargılamanın yenilenmesi sebeplerinin hiç biri kesin hükmün dayanağı olan 
yasanın anayasaya aykırı bulunarak iptalinden daha ağır sebepler değildir29.  

Biz de ULER’in görüşlerine katılıyor ve kıymetli Hocamızın görüşlerini 
kendimize destek alarak, iptal sonrasında daha önce açılıp da hak düşürücü süre 
nedeniyle reddedilen babalık davasının kesin hüküm engeline takılmadan yeniden 
görülebilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aşağıda, iptal kararının geri yürümezliğine 
öğreti ve uygulamada verilen anlam doğrultusunda kesin hüküm hallerinde de geri 
yürüme konusu üzerinde duracağız.  

B. Kesin Hükme Bağlanan Babalık Davalarında İptal Kararının Geriye 
Etkili Olması Gereği  

1. Kesin Hükmün Anlamı, Amacı, Kesin Hüküm İtirazı 

Kesin hüküm, şekli anlamda ve maddi anlamda kesin hüküm olmak üzere iki 
anlama sahiptir.  

Şekli anlamda kesin hüküm, karara karşı kanun yolunun bulunmaması ya da 
tüketilmesini ifade eder. Şekli anlamda kesin hükmün amacı davanın sona ermesine 
hizmet etmektir.  

Maddi anlamda kesin hüküm, hükmün kararı veren mahkeme tarafından 
değiştirilememesi, olağan kanun yollarına başvurulamaması, tekrar dava edilememesi 
ve daha sonra açılan davada bağlayıcı olmasıdır30. Bir hüküm, maddi anlamda 
kesinleştikten ve kimin ne yönde haklı olduğu tespit edildikten sonra ikinci kez aynı 

27 ULER, Armağan, s.529 
28 ULER, Armağan, s.520 
29 Dava konusu edilmemiş işler ve kesinleşmiş yargı kararlarına etki bakımından: ULER, 
Armağan, s.519, 520 
30 PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES, Medeni Usul Hukuku, 14.bası Ankara 2013, s. 842; 
AKKAN, Mine, Medeni Usul Hukukunda Tarafların Farklı Olması Durumunda Kesin Hüküm 
Niteliği, DEÜHFD C.11, Yıl 2009, Özel Sayı (Prof.Dr.Bilge Umar’a Armağan) s.3 vd. 
(http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/dergimiz11-9-ozel/usul/1%20mine.pdf) 
erişim:29.12.2013; Kesin hükmün yönetsel yargı yöntemindeki anlamı hakkında geniş bilgi için 
Bkz ULER, s. 80, 81, 150 vd. 
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dava açılamaz ve tartışma konusu yapılmaz. Bunun amacı, mahkeme kararlarına 
güvenilmesini ve uyulmasını sağlamak, taraflar arasındaki anlaşmazlığın bütün bir 
gelecek için son bulmasına hizmet etmek, çelişkili kararlar verilmesine engel olarak 
toplum hayatı için hukuki güven ve istikrarı sağlamaktır31. Bu nedenle kesin hükmün, 
yargısal kararlara kanun tarafından tanınan gerçeklik niteliği olduğu ifade edilir32.  

Yargıtay da bir kararında kesin hükmün amaçlarını benzer şekilde 
açıklamıştır33:  

“...kesin hükmün amacı kişiler arasındaki uyuşmazlıkların kesin biçimde 
çözümlenmesidir. Bu amacın gerçekleşmesinde, hem kişilerin hem de devletin yararı 
vardır. Çünkü kişiler aralarındaki uyuşmazlığın kesin biçimde sonuçlanması için dava 
sırasında bütün olanaklarını kullanırlar ve dava sonucunda verilecek kararla artık, bu 
uyuşmazlığın sona ermesini isterler. Bu açıdan, devletin de menfaati söz konusudur. 
Çünkü devlet, mahkemelerin sınırsız bir biçimde aynı uyuşmazlık (dava) ile sürekli ve 
yinelenerek meşgul edilmesini istemez. 

Kesin Hüküm, hem kişiler hem de devlet için hukuksal durumda istikrar 
sağlar. Hukuksal güvenlik ve yargı erkine güven, kesin hüküm kurumu ile sağlanır...” 

Kesin hüküm itirazı, bir davanın konusunu oluşturan uyuşmazlığın, daha önce 
kesin bir hükümle çözümlenmiş olması nedeniyle mahkemece yeniden inceleme 
konusu yapılamayacağına ilişkin usuli bir itirazdır34. Açılan bir dava hakkında kesin 
hüküm bulunmaması dava şartlarındandır. Kesin hüküm itirazı ile dava şartlarından 
birinin bulunmadığı ileri sürülür. 

Kesin hüküm kamu düzenine ilişkindir. Taraflar kesin hüküm itirazını ileri 
sürmekten feragat etseler bile yargıç kesin hükmü öğrendiğinde davaya bakamaz ve 
dava dinlenilebilir olmadığından davayı reddeder. Ancak, kesin hükme dürüstlük 
kuralına aykırı düşecek biçimde dayanılamaz35. Dürüst davranma ilkesi de kamu 
düzeni nedeniyle konulmuş olup, usul hukukunda da yargıç tarafından resen gözetilir.  

2. İptal Kararlarının Geriye Yürütülmemesindeki Amaç ile Kesin 
Hükmün Anlam ve Amacındaki Birlik 

31 KURU/ASLAN/YILMAZ, Medeni usul Hukuku Ders kitabı, 22.bası Ankara 2011, s.686; 
PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES, s. 842; YASAN, Candan, Kesin Hükmün Zaman 
İtibarıyle Etkisi, DEÜHFD. C.11, Yıl 2009, Özel Sayı (Prof.Dr.Bilge Umar’a Armağan), s.651 
vd. ( http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/dergimiz11-9-ozel/usul/20%20yasan.pdf erişim: 
5.1.2014); AKKAN, s.9; 
32 Bkz. KURU/ASLAN/YILMAZ, s.686 
33 HGK 9.4.2003, 20-266/285 (Kazancı İçtihat Bankası) 
34 KURU/ASLAN/YILMAZ, s.696 
35 Y.3.HD. 29.5.1969 tarihli, 3335/2609 sayılı kararı: TÖRE, Hayrullah, Hukuk Davalarında 
Kesin Hükmün Uygulanışı ve Şartları, Ankara Barosu Dergisi, s.242 
http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/1973-2/5.pdf erişim: 29.12.2013 
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Şayet çoğunlukla kabul edildiği gibi Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarının 

“kural olarak” geriye yürümeyeceği kabul edilecek olursa; iptal kararı ve geriye 
yürümemesine çoğunluğun verdiği anlam yüklenirse; AY m.153/f.5 hükmünün 
temelinde, devlete güven ilkesini sarsmamak, devlet yaşamında kargaşaya sebep 
olmamak amacı olduğu dikkate alınmalıdır. Geri yürümezlik, hukuki güven ve 
istikrarın korunması, kazanılmış hakların korunması, kamu düzeninin korunması 
amaçlarına hizmet etmektedir. Kısacası burada ön planda korunmak istenen hukuki 
değer, “hukuki güvenlik” tir.  

İptal kararının geriye yürümezliği kuralının amacı, kesin hükmün anlam ve 
amacı ile örtüşür. Çünkü, kesin hükümle kişiler arasındaki uyuşmazlıkların kesin 
biçimde çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Yargıtay kararında da belirtildiği gibi bu 
amacın gerçekleşmesinde, hem kişilerin hem de devletin yararı vardır. Kesin hüküm, 
hem kişiler hem de devlet için hukuksal durumda istikrar sağlar. Hukuksal güvenlik ve 
yargı erkine güven, kesin hüküm kurumu ile sağlanır. Bu nedenle, kesin hüküm de 
kamu düzeni ile ilgilidir.  

Görüldüğü gibi iptal kararının geri yürümemesi kuralı ile ulaşılmak istenen 
amaç, kesin hükme bağlanmış bir olayın tekrar dava konusu edilememesindeki amaçla 
örtüşmektedir. Her iki durumda da korunmak istenen kamu düzenidir, hukuka ve 
yargıya güvenin korunması, hukuki istikrarın sağlanması istenilmektedir. Bu açıdan, 
ilk bakışta babalık davasında hak düşürücü süreleri iptal eden Anayasa Mahkemesi 
kararlarının, kesin hükme bağlanan babalık davaları için etkili olmayacağı, bunun kesin 
hükmün anlam ve amacına uygun düştüğü düşünülebilir.  

Oysa gerçekte durum böyle değildir. Çünkü, Anayasa Mahkemesi’nin iptal 
kararının geri yürümezliği kuralının temelindeki hukuki değer hukuki güvenlik 
ilkesidir. Bu nedenle kazanılmış haklara dokunulamaz, iptal kararından önce iptal 
edilen norma göre doğmuş hukuki sonuçlar iptal kararından etkilenmez. Ancak bazen, 
hukuk güvenliği ilkesi kadar önemli bir başka ilke, adalet ilkesi gereği iptal kararının 
geriye yürütülmesi gerekir. Hangi hallerde hukuki güvenlik ilkesine hangi hallerde 
adalet ilkesine üstünlük tanınacağı, münferit bir olayda var olan çıkarların tartılmasıyla 
belirlenebilir36. Kesin hükme bağlanmış babalık davasının tekrar açılabilmesinde de 
üstünlük tanınması gereken “adalet” ilkesidir.  

3. Kazanılmış Hak Olgusu ve İptal Kararının Geri Yürümemesi ile 
Kazanılmış Hakların Korunması Amacı 

Anayasa Mahkemesi kazanılmış hakkı, kişinin bulunduğu statüden ortaya 
çıkan, tahakkuk etmiş, kesinleşmiş ve kişisel alacak niteliğine dönüşmüş hak olarak 
tanımlamaktadır.  

Kazanılmış hak, bir hukuk kuralının yürürlüğü sırasında kişilerin o kurala 
uygun olarak bütün sonuçlarıyla edindikleri hakları ifade eder37. Bu kavram, 
kanunların zaman bakımından yürürlüğü ile ilgilidir ve eski kanunun, yeni kanun 

36 AZRAK,s.159-160.  
37 EDİS, Seyfullah, Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, 4.bası Ankara 1993, s.177. 
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döneminde de etkisini sürdürmesi anlamına gelir. Önceki kanun yürürlükte olduğu 
sırada kazanılmış haklar, o kanun yürürlükten kalktıktan sonra da varlıklarını ve 
geçerliklerini korurlar; ortadan kalkmış sayılmazlar.  

Kazanılmış haklarda, önceki kanunun yeni kanun zamanında da etkisini 
sürdürmesi için, hakkın eski kanun hükümlerine uygun olarak başka bir deyişle geçerli 
bir biçimde kazanılmış olması gerekir. Ayrıca, kazanılmış hak, hakkın bütün 
sonuçlarıyla birlikte edinilmiş olması halinde söz konusudur38.  

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarının geçmişe etkili olmaması, bireylerin 
iptal edilen normun öngördüğü şartlar çerçevesinde elde ettiği hakka o norm iptal 
edildikten sonra dokunulamaması, iptal sonrasında da hakkın varlığını sürdürmesini 
güvence altına alır. Böylelikle, bir hakkın doğumu ve kazanılmasıyla ilgili hukuk 
kurallarının iptali ile meydana gelebilecek değişiklikler geleceğe etkili olacaktır. 
Kazanılmış hakkın korunması, iptal kararından etkilenmemesi kuşkusuz hukuki 
güvenlik ve istikrarın sağlanması ve korunmasını sağlar. Kazanılmış hakka 
dokunulmaması aynı zamanda kamu düzeninin gereğidir.  

Ancak, ilginç olan şudur: Anayasa Mahkemesi’nin bazı kararlarında, “kamu 
düzeni” gereği kazanılmış hakka dokunulmasından söz edilmektedir: Anayasa 
Mahkemesi’nin E. 1989/14, K.1989/49 sayılı kararında39, “...Ancak, önceki yasaya 
göre sağlanmış bir hak, kamusal düzen, toplumsal yarar açısından (kazanılmış hak) 
konumundan sonsuza dek yararlanamaz” denilirken, E. 1989/11, K. 1989/48 sayılı 
bir diğer kararında40“... Anayasaya aykırılığı saptanan yasa hükümlerine göre elde 
edilen haklar, ilerisi için kazanılmış hak oluşturmaz” denilerek kazanılmış hak 
konusunda kamu düzeni nedeniyle farklı bir yaklaşım sergilenmiştir. Bu kararlara göre, 
bazı hallerde kamu düzeni nedeniyle kazanılmış haklara dokunulabilir, hatta kamu 
düzeni nedeniyle bazı hallerde “kazanılmış hak” dahi söz konusu olmaz.  

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararlarındaki ifadeler eleştirilebilir. Örneğin, 
Anayasa Mahkemesi kararında “anayasaya aykırılığı saptanan yasa hükmüne göre elde 
edilen hak”tan söz edilmektedir. Bu ifadenin maksadı anlatma açısından başarılı 
olmadığını düşünüyoruz. Çünkü, bu ifadeye itibar edilirse, anayasaya aykırı bulunduğu 
için iptal edilen normun aradığı şartlara göre elde edilen hak hiç bir zaman kazanılmış 
hak statüsünde değerlendirilemez. Sonuçta, iptal kararı daima geriye yürür. Anayasa 
Mahkemesi’nin meramı ise bu değildir. İfadeler konusundaki çekince ile Anayasa 
Mahkemesi’nin kararlarındaki görüşleri çelişkili bulmuyoruz.  

Kamu düzeni, belirli bir zamanda, örgütlenmiş belirli bir toplumun temel 
yapısı ve temel çıkarlarını41 ifade eder. Bir kural, toplumun temel yapısı ve temel 

38 EDİS, s.178 
39 http://www.kanunum.com/ReGa/XXXX/02031990_tarihli_20449_sayili_Resmi_Gazete_ 
xxcid679688 erişim: 11.05.2014 
40 http://www.kanunum.com/ReGa/XXXX/02031990_tarihli_20449_sayili_Resmi_Gazete_ 
xxcid679689 erişim: 11.05.2014 
41 EDİS, s.158 
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çıkarlarını koruma amacı ile konulmuşsa, kamu düzeni ile ilgilidir, kurala uyulmasında 
kişi yararı değil, ön planda ve doğrudan kamu yararı mevcuttur42. Anayasa 
Mahkemesi’nin Anayasaya aykırı bularak iptal ettiği norm, aynı zamanda kamu düzeni 
ile ilgili olup, kamu yararına aykırı düşüyorsa o zaman bireylerin bu kurala dayanarak 
o kuralın öngördüğü şartlar çerçevesinde elde ettikleri haklar kazanılmış hak sayılarak 
korunamayacaktır. Yani bu durumda iptal kararı geçmişe etkili olacaktır. Genel eğilime 
uygun olarak Anayasa Mahkemesi kararlarında dile getirilmek istenen durum budur. 
Nitekim, kanunların zaman bakımından yürürlüğünde de aynı çözüm geçerlidir43. 
Burada, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının geri yürümesinde, kazanılmış hak 
kavramından kamu düzeni nedeniyle feragat edilmektedir.  

4. Babalık Davasında Hak Düşürücü Sürelerle Korunmak İstenen Yarar 

Babalık davasının hedefi, davalının baba olduğunun tespit edilmesidir. Hak 
düşürücü süreler, babalık davası ile çocuğun babalığın tespiti ve bu şekilde soybağının 
belirlenmesi istemini sadece zaman bakımından kısıtlamaz,öngörülen süre içinde dava 
açılmaması hakkın kaybedilmesine yol açar. Çocuk yönünden bakıldığında, hak 
düşürücü süre içinde babalık davasının açılmaması, çocuk için babalık davası açma 
hakkının kaybı anlamındadır. Yani çocuk, süre nedeniyle babalığın tespitini, 
soybağının belirlenmesini isteme hakkını yitirir. Bu durumda, hak düşürücü sürenin 
babalığı iddia edilen kişiyi koruma amacı taşıdığı söylenebilir. Gerçekten de, “babalık 
davasında hak düşürücü sürenin davalının ailesinin uzun süre sonra açılan babalık 
davasının yaratacağı sarsıntılara maruz kalmamasını, davalının elindeki kanıtların 
kaybolması sebebiyle savunma olanağını kaybetmemesini sağladığı” öğretide44 daha 
önce dile getirilmiştir. Davalının birey olarak bu husustaki yararının korunması 
amacının haklı olmadığı açıktır. Özellikle tıp bilimindeki gelişmeler sonucu bilimsel 
olarak neredeyse sıfır hata ile davalının baba olup olmadığının tespit edilebilmesi 
karşısında, davalının elindeki kanıtları kaybetmesi, kendisini savunma olanağını 
kaybetmesi endişesi ile davalıyı koruma ihtiyacı bulunmamaktadır45. Öte yandan, uzun 
süre sonra dava açılırsa davalının ailesinin huzurunun bozulması ile çocuğun babasına 
soybağı ile bağlanmasındaki menfaati karşılaştırılırsa, diğer koruma sebebinin de 
yerinde olmadığı görülmektedir.  

Çocuğun babası açısından soybağının bir an önce belirlenmesinin kamu 
yararına hizmet ettiği, bu yönüyle hak düşürücü sürelerin konulmasında kamu yararı 

42 EDİS, s.157 
43 EDİS, s.179  
44 DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, Türk Özel Hukuku Cilt:III Aile Hukuku İstanbul 2005, s.478. 
Anayasa Mahkemesinin 2010/71 E. 2011/143 K. 27.10.2011 tarihli iptal kararında da hak 
düşürücü sürenin davalı ve ailesini koruma amacına hizmet ettiği belirtilmektedir.  
45 Babalığın kan ve DNA testi ile ispatında Bkz. TOKAR, Zuhal, Babalık Davası, Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara 2004,  
s.31 vd.http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/2312/; KUTOĞLU,Tuğba, Türk Mevzuatında ve 
İçtihatlarında Babalık Hükmü, DEÜHFD Cilt:12, Özel Sayı 2010, s.972 
http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/dergimiz-12-ozel/2-ozel/10-tubakutoglu.pdf 
erişim:5.1.2014 
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olduğu da savunulamaz46. Tam tersine, çocuğun babaya karşı soybağının 
belirlenmesinde kamu yararı vardır, soybağı kamu düzeniyle ilgilidir. Soybağının bir 
an önce belirlenmesi sağlanmak istenirken, süre nedeniyle soybağının belirlenme 
imkânının sona erdirilmesi kamu yararını zedeler.  

Anayasa Mahkemesi’nin babalık davasında çocuk yönünden TMK 
m.303/f.2’de ve 303/son fıkrada yer alan hak düşürücü süreleri iptal kararlarında 
yüksek mahkeme, babalık davasının hak düşürücü süreye bağlanıp bağlanmamasını 
yasa koyucunun takdirinde olan bir husus olarak değerlendirmiş ancak, süre 
konulacaksa bunun, davalı baba veya ailesinin uzun süre dava tehdidi altında 
bulunmamasına ilişkin çıkarı ile çocuğun ana babasını bilme, babasının nüfusuna 
yazılma ve hak arama özgürlüklerinin zarar görmemesine ilişkin çıkarını makul 
biçimde dengeleyecek bir süre olması gerektiğine işaret etmiştir.  

Anayasa Mahkemesi’nin yasa koyucunun takdirinde olduğunu belirttiği süre 
konusunda iptal ile ortaya çıkacak boşluğun doldurulabilmesi için iptal kararlarının 
yürürlüğü bir yıl ertelenmiş ancak bu süre zarfında babalık davasını hak düşürücü 
süreye bağlayan yeni bir yasal düzenleme yapılmamıştır.  

Bu durumda, yasa koyucunun babalık davasını hak düşürücü süreye bağlı 
tutmak yerine, süre yönünden davacı ve davalının çatışan menfaatlerini dürüstlük 
kuralı ölçüsünde her somut olayda ayrı ayrı değerlendirmekten yana olduğu 
anlaşılmaktadır.  

Sonuç itibarıyla babalık davasının hak düşürücü süreye bağlanmasında kamu 
yararı olmadığını düşünüyorum. Fikrimce, iptal edilen norm dava açma hakkını hak 
düşürücü süreye bağladığından kamu yararı ile bağdaşmamaktadır. İptal edilen norma 
dayanılarak kesin hükümle elde edilen (usuli) kazanılmış hakkın korunması doğru 
olmaz.  

5. Kesin Hüküm İtirazının Dürüstlük Kuralı ile Çatışması  

Yukarıda da belirttiğimiz gibi kesin hüküm itirazı, bir davanın konusunu 
oluşturan uyuşmazlığın, daha önce kesin bir hükümle çözümlenmiş olması nedeniyle 
mahkemece yeniden inceleme konusu yapılamayacağına ilişkin usuli bir itirazdır ve 
kamu düzenine ilişkindir. Ancak, dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde kesin 
hükme dayanılamaz. Her iki kurum da kamu düzeni ile ilgilidir. Fakat eşdeğerde iki 
kural çatıştığında, öncelik tanınması gereken dürüstlük kuralıdır.  

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı yürürlüğe girmeden önce açılıp hak 
düşürücü süre nedeniyle reddedilen ve kesinleşen karara rağmen, iptal kararı yürürlüğe 
girdikten sonra tekrar babalık davası açılırsa, kesin hüküm nedeniyle dava şartının 
olmadığı, davanın görülmemesi gerektiği düşünülebilir.  

Kanaatimizce bu durumda kesin hüküm itirazında bulunulması dürüstlük kuralı 
ışığında değerlendirildiğinde hakkın kötüye kullanılması olarak görülebilir. Çünkü 

46 İptal kararı öncesinde bu yöndeki görüşler için: DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s.478 
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burada kesin hüküm itirazına esas olan karar, anayasaya aykırı bulunduğu için Anayasa 
Mahkemesi’nce iptal edilen, babalık davasını hak düşürücü süreye bağlı tutan normun 
dayanak alındığı mahkeme kararıdır. Kesin hükme bağlanmış babalık davasının tekrar 
görülmemesinde davalının çıkarı karşısında davacının kaybını ölçmek mümkün 
değildir. Diğer taraftan, davalının kesin hüküm itirazında bulunmasının, kesin hüküm 
itirazının tanınmasındaki amaca hizmet edildiği söylenemez. Başka deyişle, kesin 
hüküm nedeniyle ikinci davanın reddi hukuka ve yargıya güveni sağlamaz, tam tersine 
adalete aykırı sonuçlar doğurur.  

 V. SONUÇ 

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının geri yürümezliği kuralının temelindeki 
hukuki değer hukuki güvenlik ilkesidir. Bu nedenle kazanılmış haklara dokunulamaz, 
iptal kararından önce iptal edilen norma göre doğmuş hukuki sonuçlar iptal kararından 
etkilenmez. Ancak bazen, hukuk güvenliği ilkesi kadar önemli bir başka ilke, adalet 
ilkesi gereği iptal kararının geriye yürütülmesi gerekir47.  

Babalık davasında (çocuk yönünden) hak düşürücü süreleri iptal eden Anayasa 
Mahkemesi kararlarının kesin hükme bağlanmış davalarda da etkili olması ne iptal 
kararlarının geriye yürümezliği ilkesinin temelindeki hukuki değer ne de kesin hüküm 
etkisinin temelindeki hukuki değerle çatışır. Kesin hükme rağmen iptal kararı 
sonrasında tekrar açılan babalık davalarında dava şartlarının, iptal kararının yürürlüğe 
girdiği tarihe bakılmaksızın hak düşürücü sürelerin iptal edildiği gözetilerek 
değerlendirilmesi adaletin sağlanmasının gereğidir. Bu nedenle, iptal kararı yeni bir 
vakıa sayılmalı, babalık davası yeniden görülebilmelidir.  

47 AZRAK, s.160 
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE ORGAN VE 

DOKU NAKLİ 

Arş. Gör. Erkut Ziya SİVRİKAYA* 

Özet: Organ ve doku nakli, donör tarafından verilen sağlam doku veya organın, alıcının hasarlı 
ya da çalışmayan organı veya dokusu yerine koymak amacıyla bir vücuttan diğerine aktarılması 
işlemidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde organ ve doku nakline ilişkin bir yasa olduğu 
halde şimdiye kadar böylesi bir operasyon gerçekleştirilmemiştir. Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti organ ve doku nakil mevzuatının ne şekilde oluştuğu incelenmekte, ardından 
Türk ve AB organ nakil mevzuatları ile karşılaştırılmaktadır. Bu karşılaştırmadan sonra 
Cumhuriyet Meclisi’nin gündemindeki organ ve doku nakil yasa tasarısı, mevcut yasa göz 
önünde bulundurularak incelenmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Organ nakli, organ bağışı, ölüm halinin tespiti, kadavra, KKTC 

Abstract: Organ and tissue transplantation, is an transferring operation from one body to 
another for removing the healty organ or tissue from donor to replace recipients damaged or 
non-functioning organ or tissue. Such an operation have not been applied yet in Turkish 
Republic of Northern Cyprus, even though there is a transplantation law for that. In this study, 
the formation of organ and tissue transplantation legistation of Turkish Republic of Northern 
Cyprus has been examined, and than compared with Turkish and EU organ and tissue 
transplantation legistations. After this comparison, the new organ and tissue transplantation law 
proposal, which is on the agenda of Assembly of the Republic, have been examined considering 
the existing law. 

Keywords: Transplantation, organ donation, determination of death, cadaver, TRNC 
I-GENEL OLARAK  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 02.04.1991 tarihli 
birleşiminde kabul olunan 55/1991 Sayılı “ORGAN VE DOKU ALINMASI, 
SAKLANMASI, AŞILANMASI VE NAKLİ HAKKINDA YASA”, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 29.05.1979 tarihli 2238 sayılı “ORGAN VE DOKU ALINMASI, 
SAKLANMASI, AŞILANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN”dan iktibas 
edilmiştir.  

1991 yılından beri Kuzey Kıbrıs’ta organ naklini düzenleyen bir yasa olmasına 
rağmen nakil merkezi kurulmamış ve organ nakli yapılmamıştır. Hatta Kuzey Kıbrıs’ta 
bu alanı düzenleyen bir yasa bulunmadığına dair yanlış bir kanı oluşmuştur. Bu 
nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Hasan Bozer 
zaten yürürlükte olan yasayı halka duyurma zorunluluğu hissetmiştr1. 2012 yılında 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastahanesi’nde Sağlık Bakanlığı onayı ile bir organ nakil 
merkezi kurulması üzerine Kıbrıs basınında organ nakil mevzuatında eksiklikler 

* YDÜHF. Hukuk Tarihi Anabilim Dalı 
1 Kıbrıs Postası gazetesi 11 Mart 2011 
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bulunduğu ileri sürülmüştür. İleride göreceğimiz üzere kimi eksikliklerin olduğu 
aşikâr, fakat bu eksiklikler organ nakilleri için herhangi bir engel teşkil eder mi?  

II-ORGAN NAKİL MEVZUATININ TARİHSEL GELİŞİMİ 

Hastayı iyileştirmek için organ veya doku nakletme fikri çok uzun zamandan 
beri insanoğlu tarafından düşünülmekteydi. Fakat 20.yy’a kadar başarılı bir nakil ile 
karşılaşmıyoruz. İlk başarılı nakil 1905 yılında Eduard Zirm tarafından gerçekleştirilir. 
Zirm’in kornea naklini gerçekleştirdiği hasta görme yetisini geri kazanır. 1912 yılında 
ise Alexis Carrell’a organ nakli üzerine yaptığı çalışmalardan ötürü Tıp alanında Nobel 
ödülü verilir. Tıp alanındaki bu gelişmeleri organ nakline ilişkin hukuki düzenleme 
çalışmaları takib eder.  

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 1978 yılında organ nakline ilişkin 
mevzuatı Avrupa çapında uyumlu hale getirmek için bir çalışma başlatır. Aynı yıl 
içerisinde (78) 29 Sayılı “ÜYE DEVLETLERDE İNSAN KÖKENLİ MADDELERİN 
ALINMASI, AŞILANMASI VE NAKLİNE İLİŞKİN MEVZATI UYUMLU HALE 
GETİRMEYE YÖNELİK KARAR” 2  yayımlanır. Türkiye Cumhuriyeti bu kararı 
dikkate alarak 1979’da pek çok Avrupa ülkesine göre erken bir tarihte organ naklini 
düzenleyen bir kanun hazırlar. Gerçi Türk tabipleri organ nakil kanunun yürürlüğe 
girmesinden evvel bu alan üzerine 10 yıldır çalışmaktaydı. Türkiye’de ilk organ nakli 
1969 yılında gerçekleştirilmişti. Bu ilk operasyon maalesef başarısız olmuş, ilk başarılı 
operasyon ise 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Hastahanesi’nde Dr. Haberal ve 
ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin organ nakil kanunu, Avrupa Konseyi’nin bu konuya 
ilişkin kararı ile uyumludur. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin organ 
nakline ilişkin yasası da Avrupa’daki diğer organ nakil yasalarıyla büyük benzerlik 
göstermektedir.  

2000 yılına kadar Türkiye’de organ nakiline ilişkin kanun, yönetmelik 
olmaksızın uygulanmıştır. Şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu konuya ilişkin 
bir yönetmelik bulunmamakta ve bu durum kimilerince endişe verici bir eksiklik olarak 
görülmektedir. Türkiyede 10 yıl kanun olmaksızın, 21 yıl da yönetmelik olmaksızın 
organ nakil çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kanaatimizce konuya ilişkin bir yasa 
varken yönetmelik eksikliği organ nakli için bir engel teşkil etmemelidir.  

III-KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ORGAN VE DOKU 
NAKLİ YASASI’NIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORGAN VE DOKU 
NAKLİ KANUNU VE AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR 
KOMİTESİ’NİN (78) 29 SAYILI KARARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mevzuatında “Yasa”, Türkiye Cumhuriyeti 
mevzuatında ise “Kanun” terimi tercih edilmektedir. Bu bölümde “Yasa” ile KKTC: 
55/1991 sayılı Yasa, “Kanun” ile TC: 2238 sayılı Kanun, “Karar” ile AKBK: (78) 29 

2“ON HARMONISATION OF LEGİSLATİONS OF MEMBER STATES RELATING TO 
REMOVAL, GRAFTING AND TRANSPLANTATION OF HUMAN SUBSTANCES” 
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sayılı Karar ifade edilmektedir. “Yasa”nın 1.- 6. maddeleri genel hükümlere, 7. - 12. 
maddeleri yaşayan kişilerden organ ve doku alınmasına, 13. - 16. maddeleri ölüden 
organ ve doku alınmasına ilişkindir. “Kanun” ve “Karar” da benzer bir ayrıma 
gitmiştir. 

1- Kısa İsim 
KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.1; Bu Yasa, Organ ve Doku Nakli Yasası olarak 
isimlendirilir. 

Birinci madde ile “ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI, 
AŞILANMASI VE NAKLİ HAKKINDA YASA”nın kısa ismi belirtilir.  

2- Tefsir ve Kapsam 
KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.2;Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe: 
"Bakan", Sağlık işleri ile görevli Bakanı anlatır. "Bakanlık", Sağlık işleri ile görevli 
Bakanlığı anlatır. "Hekim", Sağlık işleri ile görevli Bakanlık ve bağlı Daire 
kadrolarında görev yapan hekim ve/veya diş hekimlerini anlatır. "Organ ve Doku", 
insan organizmasını oluşturan her türlü organ ve doku ile bunların parçalarını anlatır. 
"Hekimler Kurulu", bu Yasasının 13'üncü maddesinde belirtilen Kurulu anlatır. 

KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.4; Oto-grefler, saç ve deri alınması, aşılanması ve 
nakli ile kan transfüzyonu, bu Yasa kurallarına bağlı olmayıp, yürürlükte bulunan 
Sağlık Yasaları, Tüzükleri, Yönetmelikleri ve tıbbi deontoloji kuralları çerçevesinde 
gerçekleştirilir.  

AKBK: (78)29 sayılı Karar Md.1/2; Embriyo transferi(tüp bebek uygulaması), 
yumurtalık ve testislerin alınması ve nakilleri, yumurta ve sperm kullanımı bu 
kuralların kapsamı dışındadır.3  

TC: 2238 sayılı Kanun Md.2; Bu kanunda sözü edilen organ ve doku deyiminden, 
insan organizmasını oluşturan her türlü organ ve doku ile bunların parçaları anlaşılır. 
Oto-grefler, saç ve deri alınması, aşılanması ve nakli ile kan transfüzyonu bu kanun 
hükümlerine tabi olmayıp, yürürlükte bulunan sağlık yasaları, tüzükleri, yönetmelikleri 
ve tıbbi deontoloji kuralları çerçevesinde gerçekleşir. 

“Yasa”nın ikinci maddesi “Tefsir”, dördüncü maddesi “Kapsam” kısmıdır. 
“Karar”da tanımlama ihytiyacı duyulmaksızın “İnsan Kökenli Madde”terimi 
kullanılmaktadır. “Yasa”ve“Kanun” insan kökenli maddeyi anlatırken “Organ ve 
Doku” terimini tercih ederek ayrıma gider gibi görülmektedir, fakat doku için ayrı, 
organ için ayrı bir düzenleme yapmamaktadır. “Karar” üreme amaçlı prosedürleri 
kapsam dışı tutarken, “Yasa” ve“Kanun” saç, deri, kan nakli ve oto-gref operasyonları 
kapsam dışı tutmaktadır. Oto-gref işlemden kasıt kişinin vücduna kendi vücudundan 
alınan dokunun uygulanmasıdır. 

3  “The transfer of embryos, the removal and transplantation of testicles and ovaries and 
utilisation of ova and sperm are excluded from the field of application of these rules.”  
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3-Amaç 
KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.3; Bu Yasanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinde tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlarla organ ve doku alınmasına, 
saklanmasına, aşılanmasına ve nakline ilişkin kuralları düzenlemektir. 

AKBK: (78)29 sayılı Karar Md.1/1; İnsan kökenli maddelerin alınması, aşılanması, 
nakledilmesi, tedavi veya teşhis amacıyla donör harici kimselerin yararına araştırma 
yapılması bu kurallara tabidir.4 

TC: 2238 sayılı Kanun Md.1; Tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlarla organ ve doku 
alınması, saklanması ve nakli bu kanun hükümlerine tabidir. 

Amaç metinlerin hepsinde sadece nakil yani tedavi olarak değil, aynı zamanda 
teşhis ve bilimsel araştırma olarak belirtilmiştir. Böylece amacı ne olursa olsun insan 
vücudundan madde alımı tek bir metinle düzenlenmek istenmiştir. 

4- Bedel Karşılığı Organ ile Doku Alımı ve Satımı 
KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.5; Bir bedel veya başka çıkar karşılığı, organ ve doku 
alınması, satılması, alım ve satımına aracılık edilmesi, komisyonculuğunun yapılması 
yasaktır.  

KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.9/5; Bedel veya başka çıkar karşılığı veya insancıl 
amaca uymayan bir düşünce ile verilmek istenen organ ve dokuların alınmasını 
reddetmek. 

AKBK: (78)29 sayılı Karar Md.9; İnsan kökenli madde çıkar karşılığı verilemez. 
Fakat, kazanç kayıpları ve doku alımı veya muayene için yapılan harcamalar iade 
edilebilir. Donör veya potansiyel donör, doku alımı veya muayene sonucu oluşacak 
herhangi zararın tıbbi mesuliyetinden azadedir ve sosyal sigorta veya sağlık sigortası 
kapsamında zararı tazmin edilmelidir.5 

AKBK: (78)29 sayılı Karar Md.14; İnsan kökenli madde herhangi bir çıkar karşılığı 
verilemez.6  

TC: 2238 sayılı Kanun Md.3; Bir bedel veya başkaca çıkar karşılığı, organ ve doku 
alınması ve satılması yasaktır.    

TC: 2238 sayılı Kanun Md.7/e; Bedel veya başka çıkar karşılığı veya insancıl amaca 
uymayan bir düşünce ile verilmek istenen organ ve dokuların alınmasını reddetmek. 

Organ bağışı, bir eksik/davasız borç (obligatio naturalis) ilişkisi 
doğurmaktadır, bağışta bulunan kişi organ verme borcu altına girer ve organını verirse 

4 “These rules apply to removals, graftings, transplantations and other use of substances of 
human origin removed or collected for therapeutic or diagnostic purposes for the benefit of 
persons other than the donor and for research purposes.” 
5 “No substance may be offered for profit. However, loss of earnings and any expenses caused 
by the removal or preceding examination may be refunded. The donor, or potential donor, must 
be compensated, independently of any possible medical responsibility, for any damage 
sustained as a result of a removal procedure or preceding examination, under a social security or 
other insurance scheme.” 
6 “Substances must not be offered for any profit.”  
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bu hukuki işlem geçerlidir. Fakat bu edimi ifa etmezse, bu borcun konusu yani organın 
alınması için dava açılamaz. “Yasa”ve“Kanun”, hem genel hükümlerde hem hekimin 
yükümlülüklerini düzenleyen kısımda istisna gözetmeksizin hiçbir çıkar elde 
edilemeyeceği belirtilmiştir. “Karar”da ise yaşayan kişiden m. 9 ve ölüden7 m.14 
alınan insan kökenli madde karşılığı çıkar elde edilemeyeceği ayrı ayrı belirtilmekte ve 
tazmin edilebilir haller gösterilmektedir. 

Organ bağışı karşılığında ücret alınabilen tek ülke İrandır8. Sistani, verilen 
uzuv için alınan bedeli İslâm hukukunun “diyet” müessesesine dayandırmaktadır9. 

5- Reklâm Yasağı 
KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.6; Bilimsel, istastiki ve haber niteliğindeki bilgi 
dağıtımı halleri ayrık olmak üzere, organ ve doku alınmasına ve verilmesine ilişkin her 
türlü reklâm yasaktır. 

TC: 2238 sayılı Kanun Md.4; Bilimsel, istastiki ve haber niteliğindeki bilgi dağıtımı 
halleri ayrık olmak üzere, organ ve doku alınmasına ve verilmesine ilişkin her türlü 
reklâm yasaktır. 

“Yasa”ve“Kanun” reklâm yasağına ilişkin hüküm koyarken“Karar”da reklâm 
yasağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Reklâm yasağına ilişkin hüküm, organ 
nakli karşılığı çıkar elde edilemeyeceğine ilişkin hükmü takip etmektedir. Organ ve 
doku karşılığı çıkar elde edilmesi hukuken mümkün değildir, fakat bu operasyonların 
özel sağlık kurumlarında yapılabilmesi mümkündür. Özel sağlık kurumları nakledilen 
organ ve doku için değilse de nakil işlemi için bir bedel alabilmektedir. Bu kurumların 
kendi aralarında rekabet için bu konuda reklâm yapması muhtemeldir. Dolayısıyla 
reklâm yasağının organ nakil operasyonlarının ticarileşmesine engel olma kaygısıyla 
konulduğu kanaatindeyiz.  

6- Yaş ve Nitelik 
KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.7; On sekiz yaşını doldurmamış ve mümeyyiz olmayan 
kişilerden organ ve doku alınması yasaktır.  

KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.9/3; Akli ve ruhi durumu itibarıyla kendiliğinden 
karar verebilecek durumda olmayan kişilerin vermek istedikleri organ ve dokuları 
almayı reddetmek. 

AKBK: (78)29 sayılı Karar Md.6/1; Fiil ehliyeti olmayan kişilerden kendini 
yenileyebilen madde alımı istisnai durumlarla sınırlandırılmalıdır. Tedavi ve teşhis 
için gerekli olduğu hallerde bu kişilerden madde alınmasına izin verilebilir. Yasal 
temsilcinin rızası, ancak fiil ehliyeti olmayan kişi rızasını belirtemeyecek durumda ise 

7 Kararın 10.-14.maddeleri ölüden insan kökenli maddde alınmasına ilişkindir. 
8 DIANE M. TOBER, “Kidneys and Controversies in the Islamic Republic of Iran: The Case of 
Organ Sale”, Body and Society, Vol.13(3):151-170, 2007 by SAGE Publications  
9 Ayetullah’il Uzma Seyyid Ali Hüseyni Sistani, Tevzih’ul Mesail (Tam İlmihal), Organların 
Kesilmesi ve Nakli başlıklı bölüm (2878-2886), 
http://www.alimamali.com/html/tur/book/tozihol%20masael/35.htm (04.03.2014) 
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geçerlidir. Eğer madde alınması ehliyeti olmayan kişi için tıbbi risk teşkil ediyorsa 
yetkili merciden izin alınması gerekir.10 

AKBK: (78)29 sayılı Karar Md.6/2; Fiil ehliyeti olmayan kişilerden kendini 
yenileyemeyen madde alımı yasaktır. Fakat, eğer donör mümeyyiz ise, rızasını 
belirtmiş ise, yasal temsilcisi ve yetkili mercii izin vermiş ise, donör ve alıcı arasında 
yakın akrabalık bağı var ise tedavi ve teşhis amacı ile devlet tarafından bu işleme 
müsade edilebilir.11 

AKBK: (78)29 sayılı Karar Md.6/3; Fiil ehliyeti olmayan kişilerden hayatı ve sağlığı 
açısından öngörülebilir ciddi tehlikeye sebep olabilecek madde alımı yasaktır.12 

TC: 2238 sayılı Kanun Md.5; Onsekiz yaşını doldurmamış ve mümeyyiz olmayan 
kişilerden organ ve doku alınması yasaktır. 

 TC: 2238 sayılı Kanun Md.7/c;Akli ve ruhi durumu itibarıyla kendiliğinden karar 
verebilecek durumda olmayan kişilerin vermek istedikleri organ ve dokuları almayı 
reddetmek.  

“Karar”fiil ehliyeti olmayan kişilerden insani madde alımında “kendini 
yenileyebilen madde”, “kendini yenileyemeyen madde”, “alınması halinde hayat ve 
sağlık açısından öngörülebilir ciddi risk yaratacak madde” şeklinde bir ayrıma giderek 
istisnai durumları sıralamıştır. “Yasa” ve“Kanun” ise istisnaya yer bırakmayacak 
şekilde doku ve organ alınabilmesi için kişinin onsekiz yaşını doldurması ve mümeyyiz 
olmasını şart koşmuştur. “Ergin olmak” şartı yerine onsekiz yaşını doldurmuş olmak 
şartının getirilmesi ile kişinin ergin kılınması halinde dahi organ donörü olmasının 
önüne geçilmiştir. Ayrıca hekimin yükümlülüklerini belirten kısımda bu husus tekrar 
edilerek operasyonu gerçekleştirecek hekimler uyarılmıştır. Böylece kişinin bu kararı 
verecek yeterlikte olması konusunda şüpheye yer bıraklımamıştır. Kişinin vücut 
bütünlüğü üzerine vereceği karar, kişiliğe ayrılmaz dercede bağlıdır. Kişinin bu kararı 
vermeye yeterli olması açısından “Yasa” ve“Kanun” titiz davranmaktadır. 

7- Muvafakat 
KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.8; On sekiz yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olan bir 
kişiden organ ve doku alınabilmesi için vericinin en az iki tanık huzurunda açık bilinçli 
ve tesirden uzak olarak önceden verilmiş yazılı ve imzalı veya en az iki tanık önünde 

10 “For legally incapacitated persons removals of substances which can regenerate must be 
limited to exceptional cases. Such a removal may be permitted when it is necessary for 
therapeutic or diagnostic reasons. It may only be effected with the consent of the legal 
representative of the incapacitated person if the incapacitated person does not, himself, object to 
it. If the removal represents a risk to the health of the incapacitated person, prior authorisation 
must also be obtained from an appropriate authority.” 
11 “The removal of substances which cannot regenerate, from legally incapacitated persons is 
forbidden. However, a state may permit such a removal in a special case justified for 
therapeutic or diagnostic reasons if the donor, having the capacity of understanding, has given 
his consent, if his legal representative and an appropriate authority have authorised removal and 
if the donor and the recipient are closely genetically related.” 
12 “A removal of substances which presents foreseeable substantial risk to the life or the health 
of the donor who is a legally incapacitated person is forbidden.” 
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sözlü olarak beyan edip imzaladığı tutanağın bir hekim tarafından onaylanması 
koşuldur. 

AKBK: (78)29 sayılı Karar Md.3; Donörün rızası olmadan madde alınamaz. Bu rıza 
hür iradeyle verilmiş olmalıdır. Kendini yenileyebilen maddenin veya kendini 
yenileyemeyen maddenin alınması hali donör için tehlike teşkil ediyor ise, rıza yazılı 
olarak verilmelidir.13 

TC: 2238 sayılı Kanun Md.6; On sekiz yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olan bir kişiden 
organ ve doku alınabilmesi için vericinin en az iki tanık huzurunda açık bilinçli ve 
tesirden uzak olarak önceden verilmiş yazılı ve imzalı veya en az iki tanık önünde sözlü 
olarak beyan edip imzaladığı tutanağın bir hekim tarafından onaylanması zorunludur. 

“Karar” rızası olmaksızın donörden insani madde alınamaycağını belirtmiş, 
bu işlem eğer tehlikeli ise rızanın yazılı olarak verilmesini şart koşmuştur. Bununla 
beraber yukarıda görüldüğü gibi “Karar”ın 6. maddesi ile rıza konusunda istisnai 
durum belirtilmektedir. “Yasa”ve“Kanun” ise tehlike ayrımı gözetmeksizin rızayı sıkı 
bir şekil şartına bağlamıştır. Burada kişinin kendi vücuduna ilişkin verdiği karara 
büyük önem verildiği görülmektedir. 

8- Bilgi Verme ve Araştırma Yükümlülüğü 
KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.9/1; Vericiye uygun bir biçimde ve ayrıntıda organ ve 
doku alınmasının yaratabileceği tehlikeler ve bunun tıbbi, psikolojik, ailevi ve sosyal 
sonuçları hakkında bilgi vermek. 

KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.9/2; Organ ve doku vermenin, alıcıya sağlayacağı 
yararlar hakkında vericiyi aydınlatmak. 

AKBK: (78)29 sayılı Karar Md.2/1; Donör veya reşit olmaması yada kısıtlı olması 
halinde (buradan itibaren her ikisi de “fiil ehliyeti olmayan” olarak adlandırılacaktır.) 
donörün yasal temsilcisi, insani madde alınmadan evvel bu işlemin tıbbi, sosyal, 
pisikolojik muhtemel neticeleri hakkında ve alıcı açısından naklin önemi hakkında 
uygun şekilde bilgilendirilmek zorundadır.14 

TC: 2238 sayılı Kanun Md.7/a; Vericiye uygun bir biçimde ve ayrıntıda organ ve doku 
alınmasının yaratabileceği tehlikeler ve bunun tıbbi, psikolojik, ailevi ve sosyal 
sonuçları hakkında bilgi vermek. 

TC: 2238 sayılı Kanun Md.7/b; Organ ve doku vermenin, alıcıya sağlayacağı yararlar 
hakkında vericiyi aydınlatmak. 

13 “A removal must not be effected without the consent of the donor. This consent must be 
given freely. In cases of removal of substances which can regenerate which presents risks for 
the donor and of removal of substances which cannot regenerate, this consent must be given in 
writing.” 
14 “The donor and his legal representative in the case of a minor or otherwise legally 
incapacitated person (both hereafter referred to as "legally incapacitated person"), must be given 
appropriate information before the removal about the possible consequences of this removal, in 
particular medical, social and psychological, as well as the importance of the donation for the 
recipient.” 
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Kişinin organ bağışı için rızasını bilinçli olarak vermesi icab etmekte, bu 

sebeple kişinin konu hakkında bilgilendirilmesi şart koşulmaktadır. “Karar” donörün 
yada yasal temsilcisinin operasyon öncesi bilgilendirilmesini şart koşmuştur. “Yasa” 
ve“Kanun” yasal temsilcinin izni ile canlıdan organ bağışına cevaz vermediği için 
sadece donörün aydınlatılması gerektiğini belirtmiştir. Daha önce belirtildiği gibi Türk 
ve Kuzey Kıbrıs hukukunda doku veya organ bağışı için ancak donörün kendisi rıza 
verebilir, donörün onsekiz yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olması şarttır. Herkes, 
kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere 
sahiptir15, hayat ve vücut bütünlüğü 16 de bu temel haklar arasında yer almaktadır. 
Dolayısıyla vücut bütünlüğü gibi kişiye bu kadar sıkı bağlı bir hak ancak kişi 
tarafından kullanılabilir.  

KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.9/4; Vericinin evli olması halinde birlikte yaşadığı 
eşinin, vericinin organ ve doku verme kararından haberi olup olmadığını araştırıp 
öğrenmek ve öğrendiğini bir tutanakla saptamak. 

TC: 2238 sayılı Kanun Md.7/d; Vericinin evli olması halinde birlikte yaşadığı eşinin, 
vericinin organ ve doku verme kararından haberi olup olmadığını araştırıp öğrenmek 
ve öğrendiğini bir tutanakla saptamak. 

“Yasa” ve“Kanun” operasyonu gerçekleştirecek hekimleri, vericinin birlikte 
yaşadığı eşinin bu durumdan haberdar olup olmadığını araştırmakla yükümlü kılmıştır. 
Eğer kişi eşi ile birlikte yaşamıyorsa, hekim eşin haberdar olup olmadığını araştırmak 
zorunda değildir. Araştırma yükümlülüğü sadece birlikte yaşanan eşin bu karardan 
haberdar olup olmadığına ilişkindir. Eşin, kişinin kararı üzerinde hukuken bir etkisi 
olabilemez. Fakat, birlikte yaşanan eşin kişinin hayatını paylaştığı en yakını olması 
nedeniyle böylesi önemli bir kararı eşiyle paylaşması beklendiğini düşünmekteyiz.17 
Kişinin eşini haberdar etmesi, kararından emin olduğuna yönelik bir gösterge olarak 
yorumlanabilir. Aynı zamanda ölüden doku ve organ alınabilmesi için, kişi eğer 
hayatta iken bu yönde iradesini belirtmemiş ise, öncelikle eşinin muvafakatının 
aranmakta olduğunu hatırlatmakta yarar olduğunu düşünmekteyiz. 

“Karar”da bu hususa ilişkin bir hüküm yoktur.  
KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.9/6; Kan veya sıhri hısımlık veya yakın kişisel 
ilişkilerin mevcut olduğu durumlar ayrık olmak üzere, alıcının ve vericinin isimlerini 
açıklamama.  

AKBK: (78)29 sayılı Karar Md.2/2; Donörün ve alıcının kimlikleri saklı tutulmalıdır, 
meğer ki ikisi arasında yakın kişisel veya ailevi ilişkiler olsun.18 

15 KKTC Anayasası m. 10 ve TC Anayasası m. 12. 
16 KKTC Anayasası m. 15. ve TC Anayasası m. 17. 
17  Kılıçoğlu da bu görüşü savunmaktadır. Bkz; Ahmet Kılıçoğlu, Organ Nakli ve Doku 
Alınmasının Hukuksal Yönleri, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1991/2, s.254. 
18“The anonymity of the donor and of the recipient must be respected except where there are 
close personal or family relations between the two.” 
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TC: 2238 sayılı Kanun Md.7/f;Kan veya sıhri hısımlık veya yakın kişisel ilişkilerin 
mevcut olduğu durumlar ayrık olmak üzere, alıcının ve vericinin isimlerini 
açıklamamak. 

Bu maddelerde alıcı ve vericinin kimliklerinin ilke olarak saklı tutulması 
istenmekte ve bunun istisnası belirtilmektedir. Böylece aralarında ilişki olan kişiler 
hariç, organ bağışı anonim kılınmak istenmiştir. 

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği “Doku ve Organ Bağışı Belgesi” 
üzerinde şu ibare dikkatimiz çeker: “Ölümümden sonra bir başkasının yaşamasına 
yardımcı olmak istiyorum.” Bir başkası, her kim olursa olsun...  

9- Alınamayacak Organ ve Dokular 
KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.10; Vericinin yaşamını mutlak surette sona erdirecek 
veya tehlikeye sokacak olan organ ve dokuların alınması yasaktır. 

AKBK: (78) 29 sayılı Karar Md.5; Kişinin hayatı ve sağlığı açısından öngörülebilir 
ciddi tehlikeye sebep olabilecek madde alımına ancak alıcı ile donör arası akrabalık 
bağı olması ve durumun tıbbi gerekleri ile donörün rızasının durumu haklı kılması 
halinde izin verilir, fakat devlet böyle bir işlemi yasaklayabilir.19 

TC: 2238 sayılı Kanun Md.8; Vericinin yaşamını mutlak surette sona erdirecek veya 
tehlikeye sokacak olan organ ve dokuların alınması yasaktır. 

“Karar”, kişinin hayatını tehlikeye sokabilecek madde alımına istisnai 
hallerde müsade edilebileceğini, fakat devletlerin bu durumu yasaklayabileceğini 
belirtmiştir. “Yasa”ve“Kanun” böylesi bir işlemi yasaklamıştır. Kimse, hak ve fiil 
ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemez. Zaten yaşama hakkı vazgeçilemez bir 
temel hak olmasından ötürü böyle bir operasyonun gerçekleştirilmesi mümkün 
değildir, yine de bu hükmün yazılması yararlıdır, yani faide-i zaidedir. 

10- Tahlil ve İnceleme Yapma Zorunluluğu 
KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.11; Organ ve doku alınması, aşılanması ve naklinden 
önce verici ve alıcının yaşamı ve sağlığı için söz konusu olabilecek tehlikeleri azaltmak 
amacıyla gerekli tıbbi inceleme ve tahlillerin yapılması ve tahlil sonuçlarına bir de 
olumluluk raporunun eklenmesi koşuldur. 

 AKBK: (78)29 sayılı Karar Md.7; Donör ve alıcının hayatı ve sağlığına yönelik 
riskleri hesaplamak ve azaltmak için insani madde alımı ve nakli öncesinde uygun tıbbi 
muayene yapılmak zorundadır.20 

 TC: 2238 sayılı Kanun Md.9; Organ ve doku alınması, aşılanması ve naklinden önce 
verici ve alıcının yaşamı ve sağlığı için söz konusu olabilecek tehlikeleri azaltmak 

19 “Where removal of substances presents a foreseeable substantial risk to the life or the health 
of the donor, a removal may only be permitted exceptionally when it is justified by the 
motivations of the donor, the family relationship with the recipient and the medical 
requirements of the case. However a state can prohibit such removal”  
20 “Before the removal and transplantation appropriate medical examinations must be made to 
evaluate and reduce the risks to the health and life of both donor and recipient.” 
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amacıyla gerekli tıbbi inceleme ve tahlillerin yapılması ve tahlil sonucunun bir 
olurluluk raporu ile saptanması zorunludur. 

Bu maddeler ile operasyon öncesi gerekli incelemelerin yapılması şart 
koşularak alıcı ve vericinin sağlık durumları güvence altına alınmıştır. Nakil 
operasyonu ancak, gereken tahlillerin yapılması ve hekimlerin operasyonun 
yapılmasına olurluluk veren bir rapor hazırlanması üzerine yapılabilecektir. Kullanılan 
“gerekli” ibaresi sayesinde yasal zorunluluk tıbbi gerekliliklerin gerisinde kalmayacak, 
yasal zorunluluk tıbbi ilerlemeyi her daim takip edecektir.  

11- Organ ve Doku Almaya, Saklamaya, Aşılamaya ve Nakline Yetkili 
Sağlık Kurumları 
KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.12; Organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması 
ve naklinin, bu işler için gerekli uzman personele, araç ve gerece sahip olan ve 
Bakanlıkça yetkili kılınan sağlık kurumlarının birinden yapılması koşuldur. 

AKBK: (78)29 sayılı Karar Md.8/1; İnsani madde donör için en az zarar ihtimalini 
sağlayan şartlarda alınmalıdır.21     

AKBK: (78)29 sayılı Karar Md.8/2; Kendini yenileyemeyen maddelerin alınması, 
aşılanması ve nakilleri uygun ekipman ve personele sahip kurumlarda yapılmalıdır.22 

AKBK: (78)29 sayılı Karar Md.12/1; Teşhis, tedavi yada bilimsel araştırma amacıyla 
insani madde alımı uygun koşullarda gerçekleştirilmek zorundadır.23 

AKBK: (78)29 sayılı Karar Md.12/2; Aşılama ve nakil işlemleri uygun ekipman ve 
personele sahip kamu kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda gerçekleştirilmelidir.24 

TC: 2238 sayılı Kanun Md.10; Organ ve doku alınması, taşınması, saklanması, 
aşılanması ve nakli ile yurt dışından temin edilmesi, Sağlık Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş gerekli uzman personel ve donanıma sahip kurumlarca yapılır. 

Bu maddeler ile insan kökenli maddelerin ancak uygun ekipman ve personele 
sahip kuruluşlarda alınabileceği, saklanabileceği ve nakledilebileceği belirtilir. 
“Karar”, ayrı ayrı maddeler ile yaşayan kişiden ve ölüden insan kökenli madde alımını 
düzenleme yoluna giderken, “Yasa”ve“Kanun”da bu husus tek madde ile 
düzenlenmiştir. Düzenlemenin ayrıntıya girmeksizin “gerekli uzman personele, araç ve 
gerece” şeklinde yapılması ile yasal zorunlulukların tıp bilimindeki gelişmeleri takip 
etmesi arzu edilmiştir. Operasyon yapılacağı zaman tıbben gerekli görülen personel ve 
araç her ne ise yasal olarak da zorunlu olacaktır. 02/01/2014 tarihli 6514 sayılı kanunla 
yapılan değişiklikle “Kanun”a “yurt dışından organ temini” de eklenmiştir. Bununla 
birlikte, 27/10/2010 tarihli “İNSAN DOKU VE HÜCRELERİ İLE BUNLARLA 

21 “Substances must be removed under conditions representing the least possible risk to the 
donor.” 
22 “Removals, graftings and transplantations of substances which cannot regenerate must take 
place in properly equipped and staffed institutions.” 
23 “Removals for therapeutic, diagnostic or research purposes must be effected in appropriate 
places andunder suitable conditions.” 
24 “Grafting and transplantations must take place in public or private institutions which possess 
properstaff and equipment.” 
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İLGİLİ MERKEZLERİN KALİTE VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK” 
m.30 doku ve hücrelerin, yurt dışından getirilmesi veya yurt dışı merkezlere
gönderilmesi işlemlerini düzenlemekteydi. 

12-Ölüm Halinin Saptanması 
KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.13; Bu Yasanın uygulanması ile ilgili olarak tıbbi 
ölüm hali, bilimin ülkede ulaştığı düzeydeki kuralları ve yöntemleri uygulamak 
suretiyle, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, Kardiyolog veya Dahiliye Uzmanı, 
Nöroloji ve/veya Nöroşirüji Uzmanından oluşan Hekimler Kurulunca oybirliği ile 
saptanır. 

AKBK: (78)29 sayılı Karar Md.11/1; Ölüm halinde beyin haricindeki organlar yapay 
olarak korunuyor ve fonksiyon gösteriyor olsa dahi madde alımı 
gerçekleştirilebilir.25TC: 2238 sayılı Kanun Md.11;Bu Kanunun uygulanması ile ilgili 
olarak tıbbi ölümün gerçekleştiğine, biri nörolog veya nöroşirürjiyen, biri de 
anesteziyolji ve reanimasyon veya yoğun bakım uzmanından oluşan iki hekim 
tarafından kanıta dayalı tıp kurallarına uygun olarak oy birliği ile karar verilir. 

“Karar”da, beynin fonksiyon göstermemesi yani beyin ölümü madde 
alınabilmesi için yeterli görülmüştür. “Yasa”ölüm halinin tespiti için bilimin ulaştığı 
seviyeyi sınır kabul ederek bu hükmü, bilim geliştikçe ilerleyecek şekilde ucunu açık 
bırakmıştır. Ölüm halinin tespiti yani kişiliğin ne zaman sona erdiği, organ ve dokunun 
ne zaman alınabileceğini belirlemek açısından çok önemlidir. Ölüm halinin 
saptanmasında bilimin ulaştığı seviyeyi esas alan bu hüküm her daim güncelliğini 
koruyacaktır. Ölüm halinin saptanmasını bu kadar başarıyla formüle eden bir hüküm 
bulmak zordur.“Kanun”ise 02/01/2014 tarihli 6514 sayılı kanunla yapılan değişiklik 
neticesinde “bilimin ulaştığı seviye” kıstasını terk ederek “kanıta dayalı tıp kurallarına 
uygunluk” kıstasını getirmiştir. Anlaşılan Türkiye’de bilimin ulaştığı düzey 2014 
yılında donup kalmıştır.  

“Kanun” hekim kurulunu biri kardioloji, biri nöroloji, biri nöroşirürji ve biri 
de anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı olmak üzere dört hekimden oluşacak şekilde 
tespit etmekteydi, fakat 02/01/2014 tarihli 6514 sayılı kanunla madde yukarıdaki gibi 
değiştirilmiştir. Böylece ölüm halini tespit eden hekim kurulunun sayısı ikiye 
indirilmiştir. “Yasa” ise, hekim kurulunu biri anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, 
biri kardiyolog veya dahiliye uzmanı, biri nöroloji ve/veya biri nöroşirüji uzmanı 
olmak üzere üç veya dört hekimden oluşacak şekilde belirlemiştir. 

Ölüm halini tespit etmek için tek hekim yeterli değil midir? Esasında tek hekim 
de bir kişinin ölümünü tespit edebilecek bilgiye sahiptir. Nitekim “Karar” m.12/3 
ölüm halini tespit eden tek hekimden bahsetmektedir. Fakat ölüm halini tespitte hata 
ihtimalini en aza indirmek için ve ispat açısından birden fazla uzmanlaşmış hekimin 
ölüm halini tespiti yerindedir. Bu sayede kişiliğin sona erip ermediğini tespit etmek 
gibi önemli bir kararın mesuliyeti hekimlerce paylaşılmış olacaktır. 

25 “Death having occurred a removal may be effected even if the function of some organ other 
than thebrain may be artificially preserved.” 
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13- Hekimlere İlişkin Yasaklar 
KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.14; Alıcının müdavim hekimi ile organ ve doku 
alınması, saklanması, aşılanması ve naklini gerçekleştirecek olan hekimlerin, ölüm 
halini saptayacak olan Hekimler Kurulunda yer almaları yasaktır.  

AKBK: (78)29 sayılı Karar Md.12/3;Ölüm halini insani madde alan, aşılayan veya 
nakleden ekipte bulunmayan bir hekim tespit etmelidir. Fakat, başka müsait hekim 
bulunmaması halinde ve işlemin küçük bir operasyon olması halinde bu hekim madde 
alabilir.26 

 TC: 2238 sayılı Kanun Md.12; Alıcının müdavim hekimi ile organ ve doku alınması, 
saklanması, aşılanması ve naklini gerçekleştirecek olan hekimlerin, ölüm halini 
saptayacak olan hekimler kurulunda yer almaları yasaktır. 

“Karar”, ölüm halinin bir hekim tarafından tespit edilebileceğini belirtmiş, 
fakat bu hekimin ilke olarak nakil ekibinde bulunmamasını öngörmüş, ancak 
zorunluluk arzeden hallerde buna cevaz vermiştir. Daha evvel gördüğümüz gibi 
“Yasa”ve“Kanun” ölüm halini bir hekim kurulunun tespit etmesini şart koşmuştur. 
Ayrıca “Yasa”ve“Kanun”, alıcının müdavim hekiminin27 de ölümü tespit eden veya 
nakil operasyonunu gerçekleştiren ekipte yer almasını yasaklanmıştır. Hekim elbette 
meslek etiğine bağlı kalacak, alıcı veya verici olmalarına bakmaksızın tüm hastaların 
sağlık durumunu tarafsız olarak gözetecek, buna aykırı davrandığı halde cezai 
sorumluluk doğacaktır. Yine de bu hüküm, hekimlerin tarafsızlığını güvence altına 
alması bakımından yararlıdır. 

14- Tutanak Düzenleme 
KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.15; Bu Yasanın 13'üncü maddesi kurallarına göre 
ölüm halini saptayan hekimlerin, ölüm tarihini, saatini ve ölüm halinin nasıl 
saptandığını gösteren ve imzalarını taşıyan bir tutanak düzenleyip, organ ve dokunun 
alındığı Sağlık Kurumuna vermeleri koşuldur. Bu tutanak ve ekleri ilgili Sağlık 
Kurumunda on yıl süre ile saklanır.  

TC: 2238 sayılı Kanun Md.13;11 inci maddeye göre ölüm halini saptayan hekimlerin 
ölüm tarihini, saatini ve ölüm halinin nasıl saptandığını gösteren ve imzalarını taşıyan 
bir tutanak düzenleyip, organ ve dokunun alındığı sağlık kurumuna vermek 
zorundadırlar. Bu tutanak ve ekleri ilgili sağlık kurumunda on yıl süre ile saklanır. 

Önceki maddelerde de görüldüğü gibi “Yasa”ve“Kanun” kişiliğin sona ermesi 
anlamına gelen ölüm halinin tespiti konusunda son derece titiz davranmıştır. Ölüm 
halini oybirliğiyle tespit eden hekim kurulu bunun üzerine bir tutanak düzenlemekle 
yükümlü kılınmıştır. “Karar”da bu konuya ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. 

  

26 “Death must be established by a doctor who does not belong to the team which will effect the 
removal,grafting or transplantation. However, this doctor can effect a removal in cases of minor 
operations when no other suitable doctor is available.” 
27 Müdavim Hekim, “Yasa” ve “Kanun” tarafından tanımlanmamış olmakla beraber kast edilen 
alıcının tıbbi durumunu takip etmekte olan hekimdir. 
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15- Ölüm Halinde Organ ve Doku Alınması 
KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.16(1); Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya 
organ ve dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı 
bir vasiyetle belirtmemiş veya bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklamamış 
ise, sırasıyla ölüm anında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya 
kardeşlerinden birisinin, bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının 
muvafakatiyle ölüden organ veya doku alınabilir. Aksine bir vasiyet veya beyan yoksa, 
kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular alınabilir. 

KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.16(2); Ölü, sağlığında kendisinden ölümünden sonra 
organ veya doku alınmasına karşı olduğunu belirtmişse, organ ve doku alınamaz. 

KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.16(3); Kaza veya doğal afetler sonucu vücudunun 
uğradığı ağır harabiyet nedeniyle yaşam sona ermiş bir kişinin yanında, yukarıda 
sayılan kimseleri yoksa, sağlam doku ve organları, tıbbi ölüm halinin alınacak 
organlara bağlı olmadığı, bu Yasa'nın 13'üncü maddesinde belirtilen Hekimler 
Kurulunun raporuyla belgelenmek koşuluyla, yaşamı organ ve doku nakline bağlı olan 
kişilere ve naklinde ivedilik ve tıbbi zorunluluk bulunan durumlarda vasiyet ve rıza 
aranmaksızın organ ve doku nakli yapılabilir. Bu hallerde, adli otopsi, bu işlemler 
tamamlandıktan sonra yapılır ve Hekimler Kurulunun raporu adli muayene ve otopsi 
tutanağına geçirilir ve evrakına eklenir. 

 KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.16(4);Ayrıca vücudunu ölümünden sonra inceleme ve 
araştırma faaliyetlerinde faydalanılmak üzere vasiyet edenlerle Yataklı Tedavi 
Kurumlarında ölen veya bunların morglarına getirilen ve kimsenin sahip çıkmadığı ve 
adli kovuşturma ile ilgisi olmayan cesetler, aksine bir vasiyet olmadığı takdirde, altı ay 
kadar muhafaza edilmek ve bilimsel araştırma için kullanılmak üzere ilgili yüksek 
öğretim kurumlarına verilebilir. Bu cesetlerin defin hususu dahil bağlı olacakları 
işlemler, İçişleri ve Sağlık İşleri ile Görevli Bakanlıklarca bu Yasanın yayımı 
tarihinden başlayarak üç ay içinde Tüzükle belirlenir. 

 AKBK: (78)29 sayılı Karar Md.10/1;Ölen kişinin açık itirazı veya dini ve felsefi 
inançları göz önünde bulundurulduğunda öngörülebilir bir itirazı var ise kendisinden 
madde alınmaz.28 

AKBK: (78)29 sayılı Karar Md.10/2; Ölen kişinin açık veya örtülü rızası olmadığı 
hallerde kendisinden madde alınabilir. Fakat bir devlet ölen kişinin akrabalarına ve 
kısıtlı olan akrabalarının yasal temsilcilerine danışılması ve itiraz etmeleri halinde, 
böyle bir işlemin yapılmasına müsade etmeyebilir; veya ölen kişi kısıtlı olması halinde 
ölen kişinin yasal temsilcisinin rızasını şart koşabilir.29 

28 “No removal must take place when there is an open or presumed objection on the part of the 
deceased, in particular, taking into account his religious and philosophical convictions.” 
29 “In the Absence of the explicit or implicit wish of the deceased the removal may be effected. 
However, a state may decide that the removal must not be effected if, after such reasonable 
inquiry as may be practicable has been made into the views of the family of the deceased and in 
the case of a surviving legally incapacitated person those of his legal representative, an 
objection is apparent; when the deceased was a legally incapacitated person the consent of his 
legal representative may also be required.” 
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 AKBK: (78)29 sayılı Karar Md.12/1; Teşhis, tedavi yada bilimsel araştırma amacıyla 
insani madde alımı uygun koşullarda gerçekleştirilmek zorundadır.(bkz.dn.21) 

 TC: 2238 sayılı Kanun Md.14;Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya organ 
ve dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı bir 
vasiyetle belirtmemiş veya bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklamamış ise 
sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya 
kardeşlerinden birisinin; bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının 
muvafakatiyle ölüden organ veya doku alınabilir. Aksine bir vasiyet ibraz edilmedikçe, 
kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular alınabilir. Ölü, sağlığında 
kendisinden ölümünden sonra organ veya doku alınmasına karşı olduğunu belirtmişse 
organ ve doku alınamaz. (Değişik: 21/1/1982 - 2594/1 md.) Kaza veya doğal afetler 
sonucu vücudunun uğradığı ağır harabiyet nedeniyle yaşamı sona ermiş olan bir 
kişinin yanında yukarıda sayılan kimseleri yoksa, sağlam doku ve organları, tıbbi ölüm 
halinin alınacak organlara bağlı olmadığı 11 inci maddede belirlenen hekimler 
kurulunun raporuyla belgelenmek kaydıyla, yaşamı organ ve doku nakline bağlı olan 
kişilere ve naklinde ivedilik ve tıbbi zorunluluk bulunan durumlarda vasiyet ve rıza 
aranmaksızın organ ve doku nakli yapılabilir. Bu hallerde, adli otopsi, bu işlemler 
tamamlandıktan sonra yapılır ve hekimler kurulunun raporu adli muayene ve otopsi 
tutanağına geçirilir ve evrakına eklenir.  

 (Ek: 21/1/1982 - 2594/1 md.) Ayrıca vücudunu ölümden sonra inceleme ve araştırma 
faaliyetlerinde faydalanılmak üzere vasiyet edenlerle yataklı tedavi kurumlarında ölen 
veya bunların morglarına getirilen ve kimsenin sahip çıkmadığı veölü muayenesi veya 
otopsi işlemi tamamlanmış cesetler aksine bir vesiyet olmadığı takdirde 6 aya kadar 
muhafaza edilmek ve bilimsel araştırma için kullanılmak üzere ilgili yüksek öğretim 
kurumlarına verilebilirler. Bu cesetlerin defin hususu dahil tabi olacakları işlemler 
Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren 3 ay içinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

(Ek: 02/01/2014 – 6514/42 md.)Tıp eğitimi için gerekli olan kadavranın yurt içinden 
yeteri kadar temin edilememesi hâlinde, kadavra veya kadavra parçası, soykırım ve 
insanlığa karşı işlenmiş suçlar yoluyla ölmüş kimselerden temin edilmemiş olması 
kaydı ile yurt dışından temin edilebilir. Kadavra veya kadavra parçası temini ile yurt 
dışından kadavra temin edecek kişi veya kuruluşların yetkilendirilmesine dair usul ve 
esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir. 

Ölüden organ ve doku alınabilmesi için hukukta benimsenen farklı modeller 
vardır. Bunlar; kişi ölmeden önce organlarını bağışladığını birdirmişse, ölümden sonra 
organlarının alınabildiği “muvafakat modeli”, kişi ölmeden önce organlarının 
alınmasına itiraz ettiğini beyan etmedi ise organlarının alınabildiği “itiraz modeli” ve 
ölen kişinin akrabalarının ölüm sonrası organ alımına itiraz etmeleri veya cevaz 
vermelerini içiren ilk iki modelin genişletilmiş örnekleridir.  

“Karar” olabildiğince geniş bir çerçeve çizme gayesi ile bu modellerin hepsini 
kavrayabilecek şekilde formüle edilmiştir.  

“Yasa”ve“Kanun”, kişinin ölmeden önce organlarını bağışladığını beyan ettiği 
veya kişi böyle bir beyanda bulunmamış ve organlarının alınmasına itiraz ettiğini 
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belirtmemiş ise yakınlarının onayı ile organlarının alınabildiği genişletilmiş muvafakat 
modelini benimsenmiştir. Bununla birlikte aksine vasiyet yoksa kornea gibi ceset 
üzerinde değişiklik yapmayan dokuların alınması için yakınların muvafakatı 
aranmamaktadır. “Yasa”ve“Kanun” metinlerinde doku ve organ arasında ayrım 
yapılan tek yer burasıdır. Yani ölü eğer sağlığında itiraz etmemiş ise yakınlarının 
muvafakatı aranmaksızın ceset üzerinde değişklik yapmayan dokular alınabilecek, 
fakat organlar ve ceset üzerinde değişiklik yapan dokular alınamayacak, bunların 
alınabilmesi için yakınların muvafakatı aranacaktır. 

Yakınların rızası konusuna biraz daha açıklık getirmek gerekmektedir. Ölüm 
anında ölünün yakınlarından hiçbiri yanında değilse veya ölü kimsesiz ise hekim ne 
yapmalıdır? Ölünün reşit çocuklarından biri rıza gösterir diğeri itiraz ederse hekimin ne 
yapması gerekir? Eş rıza gösterir fakat diğer tüm yakınları itiraz ederse kamu yararının 
üstünlüğü ilkesi gözetilerek bir yakının muvafakatı diğer yakının itirazına üstün 
tutularak organ alınacak mıdır? Yoksa hekim tüm yakınların ortakça rıza göstermesini 
mi bekleyecektir? Uygulamada hekimlerin yakınların ortak rızasını beklediği 
görülmektedir. Hatta bu çalışmanın yazarı organlarını bağışlarken bu iradesinden 
yakınarını da haberdar etmesi, eğer ölüm halinde yakınları itiraz ederse organlarının 
alınamayabileceği hususunda uyarılmıştır. Bu uyarı ile bahsedilen muhtemel senaryo 
organ nakil mevzuatına aykırı olmakla birlikte malesef gerçektir. 

Organ, vasiyetle ya da yakınlarının muvafakatıyla alınıyorsa asıl olan 
alınmamasıdır, alınması istisnadır diyebiliriz. Devlet herkesin beden ve ruh sağlığı 
içinde yaşayabilmesi için tıbbi bakım görmesini sağlamakla yükümlüdür.30 Devlet hem 
nakil için organ bekleyen hastanın sağlığını, hem de vefat eden kimsenin yakınlarının 
ruh sağlığını gözetmekle yükümlüdür. Bu nedenle ölünün yakınları yanında değilse 
sorulacak yakın olmadığı için doku ve organ alınamayacaktır. Bununla birlikte, kaza 
veya doğal afet sonucu ölenlerin yanında yakınları yoksa rıza ya da vasiyet 
aranmaksızın organ ve doku alınabilmesi mümkündür.  

Muvafakatı, ölüm esnasında orada bulunan bir yakının verebileceğini 
belirtmiştir. Bu yakınlar sırasıyla eş, reşit çocuklar, ana veya baba veya kardeşlerden 
biri, bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakını şeklinde belirtilmiştir. Yani 
ölüm halinde eşi orada ise öncelikle ondan muvafakat sorulmalı, eşi yoksa sıra takip 
edilerek diğer yakınlara sorulmalıdır. Sıralamada birlikte belirtilmiş yakınlardan biri31 
rıza gösterip diğeri itiraz ettiği halde yapılması gereken belirsizdir, bu konuya yasal 
düzenlemeyle açıklık getirilmesi gerekmekte, fakat kamu yararının üstünlüğü gereği 
rıza esas alınmalıdır denilebilir.  

Kişi sağken vücudunun tamamını bilimsel araştırma amacıyla bağışlayabildiği 
gibi, sahip çıkılmayan cesetlerin aksine vasiyet olmadığı müddetçe bilimsel araştırma 
amacıyla kullanılmaları da mümkündür. Türkiyede tıp fakültelerinin sayısındaki artış 
sebebiyle yeterli kadavra bulunamamsından ötürü 02/01/2014 tarihinde 6514 sayılı 

30KKTC Anayasası madde 45. Ve TC Anayasası madde 56.  
31 Ana veya baba, reşit çocuklarından biri, kardeşlerinden biri gibi. 
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kanunun 42. maddesi ile yurt dışından kadavra getirilmesinin yolu açılmıştır. Bu 
değişiklikle beraber kadavra ticareti yapan şirketler Türkiye’de ofis açmıştır32.  

Kadavranın muhafaza edilmesi ve bilimsel araştırma amacıyla kullanılması 
için öngörülen altı aylık süre zamanının ötesinde olmaya çalışan yasanın ruhuna 
uymamaktadır. Sözü geçen maddenin eklenme gerekçesini ihtisas komisyonu üyesi 
A.Ü.Tıp Fakültesi temsilcisi Gürsel Ortuğ şu şekilde açıklıyor; “Kadavranın çok rahat 
kullanılması, kısa zaman içinde kullanılmasına bağlıdır. Eğer, uzun süre, formüllü ve 
asitfenikli solüsyonda kalırsa, dokuda sertleşme ve kullanılma özelliğini kaybetme hali 
var”33. 1982 yılının teknik imkanları ile muhafaza edilen kadavralar altı aydan sonra 
katılaşmaya başlamaktaydı, dolayısı ile altı aylık süre o zaman için münasipti. Fakat 
günümüzde plastinasyon yöntemi ile kadavranın çok daha uzun süre kullanımı 
mümkündür, eğer altı ay sonra kadavra gömülecekse plastinasyon yönteminin bir 
anlamı kalmamaktadır. Dolayısıyla bu altı aylık sürenin ratio legisi ortadan kalkmıştır 
denilebilir.  

16- Suç ve Cezalar 
KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.17; Bu Yasanın 5'inci maddesi kurallarında belirtilen 
yasağa aykırı davranarak organ ve doku alan, saklayan, aşılayan ve nakledenlerle, 
bunların alım ve satımını yapanlar, alım ve satımına aracılık edenler veya bunun 
komisyonculuğunu yapanlar ile bu Yasanın 6'ncı, 7'nci ve 10'uncu maddelerinde 
belirtilen yasaklara aykırı davranan kişiler, suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri 
halinde yedi yıla kadar hapis cezasına veya on milyon Türk Lirasına kadar para 
cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.    

TC: 2238 sayılı Kanun Md.15;Bu Kanuna aykırı şekilde organ ve doku alan, 
saklayan, aşılayan ve nakledenlerle bunların alım ve satımını yapanlar, alım ve 
satımına aracılık edenler veya bunun komisyonculuğunu yapanlar hakkında, fiil daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde iki yıldan dört yıla kadar hapis ve 50.000 
liradan 100.000 liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

“Karar” Avrupa Konseyi’nin üye devletlere tavsiyesidir, dolayısıyla çerçevesi 
mümkün mertebe geniş tutulmuştur. Bu nedenle “Karar”da insan kökenli maddelerin 
çıkar karşılığı verilmesi yasaklanmış fakat bunun ihlali halinde uygulanacak cezaî 
hükümler üye devletlerin kanun koyucularına bırakılmıştır.  

17-Yürütme Yetkisi ve Yürülüğe Giriş 

KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.18;Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Sağlık İşleri ile 
görevli Bakanlık tarafından yürütülür. 

KKTC: 55/1991 sayılı Yasa Md.19;Bu Yasa, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten 
başlayarak yürürlüğe girer.  

TC: 2238 sayılı Kanun Md.16; Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

32 Bkz. http://www.kadavraithalati.com/ (E.T. 12.03.2014) 
33MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ TUTANAK DERGİSİ, CİLT:6, 94’üncü Birleşim, 
21/01/1982, s.128 http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MGK_/d01/c006/mgk_ 
01006094.pdf (E.T. 05.2.2014) 
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TC: 2238 sayılı Kanun Md.17;Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bu bölümde görüldüğü gibi “Karar” çok sayıda ülkenin organ ve doku nakline 
ilişkin mevzuatını olabildiğince birbirine benzer hale getirme amacıyla geniş bir 
çerçeve çizmekte, meselenin asgarisini belirlemeye çalışmaktadır. “Yasa”bu çerçeve 
içerisinde kimi zaman ölüm halinin tespiti meselesinde gördüğümüz gibi diğer ülkelere 
örnek teşkil edecek düzenlemeler getirmektedir. 

IV-İNSAN HÜCRE DOKU VE ORGANLARININ BAĞIŞLANMASI, 
NAKİL, TEDARİK EDİLMESİ, TEST EDİLMESİ, İŞLENMESİ, 
KORUNMASI, SAKLANMASI, DAĞITIMINA VE GEREĞİNDE 
İMHASINA İLİŞKİN GÜVENLİK VE KALİTE STANDARTLARININ 
BELİRLENMESİ YASA TASARISI 34 

7 Ekim 2013 tarihinde Cumhuriyet Meclisi’nin internet sitesinde organ nakline 
ilişkin bir yasa tasarısı ilan edildi. Hazırlanan yasa tasarısı “Avrupa Parlementosu ve 
Konseyi’nin 31 Mart 2004 tarihli 2004/23/EC sayılı insan doku ve hücrelerinin 
bağışlanması, temin edilmesi, test edilmesi, işlenmesi, korunması, saklanması ve 
dağıtımına ilişkin kalite ve güvenlik standartlarının belirlenmesine yönelik 
direktif”ine35 dayanmaktadır. Aynı direktif Türkiye Cumhuriyeti tarafından da dikkate 
alınmış ve 27 Ekim 2010 tarihli “İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili 
Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik” bu direktif göz önünde 
bulundurularak hazırlanmıştır.  

2004/23/EC m.4 ile direktifin amacı şu şekilde belirtilmiştir:“Avrupa 
Topluluğu genelinde doku ve hücre tedarik, test, işleme, depolama ve dağıtım alanında 
yüksek kalite ve güvenlik standartlarını sağlayacak ortak çerçeveye acilen gereksinim 
duyulmaktadır...”36 Hemen ardından 2004/23/EC m.5; “Doku ve hücre tedavisi tüm 
dünyada yoğun bir şekilde takasa dayalı hale gelmesi sebebiyle dünyada buna ilişkin 
standartların oluşturulması arzu edilmektedir. Bu nedenle Avrupa Topluluğu kamu 
sağlığının korunması için doku ve hücrelerin kalite ve güvenliklerine ilişkin 
standartları mümkün olan en yüksek seviyeye taşımalıdır...” 37 . Böylece direktif 
çerçevesinde yasal düzenleme yapacak üye devletlerin organ nakline ilişkin 

34 Bu makale yazıldığı sırada (04.04.2014) tasarı halen görüşülmekteydi. Tasarının ilanından 
(07.10.2013) sonra, tasarıyı hazırlayan komisyonun başkanı Özdemir Berova ile görüşülmüş, 
Berova bu tasarı üzerinde sekiz yıldır çalışılmakta olduğunu belirtmiştir.  
35 “DIRECTIVE 2004/23/EC OF THE EUROPEAN PARLIMENT AND OF THE COUNCIL 
of 31 March 2004 on setting standarts of quality and safety for the donation, procurement, 
testing, processing, preservation, storage and distribution of human tissues and cells” 
36“There is an urgent need for a unified framework in order to ensure high standards of quality 
and safety with respect to the procurement, testing, processing, storage and distribution of 
tissues and cells across the Community...”  
37“ As tissue and cell therapy is a field in which an intensive worldwide exchange is taking 
place, it is desirable to have worldwide standards. The Community should therefore endeavour 
to promote the highest possible level of protection to safeguard public health regarding quality 
and safety of tissues and cells...”  
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uygulamalarını birbirleri ile takas yapabilmeleri için uyumlu hale getirmesi 
amaçlanmıştır. Bu Direktif uyarınca Avrupa Birliği ülkelerinde işlemekte olan organ 
nakil sistemleri bütünleştirilerek tek bir sistem haline getirilecektir. Dolayısıyla bu 
direktifte organ ve doku nakline ilişkin temel prensiplerden bahsedilmemiş, işlemekte 
olan organ nakil sistemlerinin kalite standartları ve birbirleri ile ne şekilde doku ve 
organ değişimi yapacakları düzenlenmiştir. Nitekim AKBK (78) 29 sayılı karar başlığı 
(bkz.dn.2) ile amacının üye devletlerde organ nakline ilişkin mevzuatı uyumlu hale 
getirmek olduğu anlaşılırken, 2004/23/EC sayılı karar başlığından (bkz.dn.27) 
amacının organ nakil işlemlerinin standartlaşması olduğu anlaşılmaktadır. Avrupa 
Konseyi'nin (78) 29 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile temel ilkeler düzenlenmiştir, 
2004/23/EC sayılı Direktif, bu ilkeler çerçevesinde işleyen organ nakil sistemlerinin 
eşgüdümünü sağlayacak bir eklemedir. Türkiye Cumhuriyeti aılan Direktif’i 
yönetmelik38 şeklinde düzenleyip, organ ve doku naklini düzenleyen kanunu korurken, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, hazırlanan tasarıda aynı Direktif’i yasa olarak 
düzenlemeyi ve dolayısıyla 55/1991 sayılı organ ve doku nakil yasasını yürürlükten 
kaldırmayı amaçlamaktadır (bkz. Tasarı metni md.25)39. 

Özet olarak, KKTC’nin organ nakline ilişkin temel esasları belirleyen yasayı 
yürürlükten kaldıran ve KKTC organ nakil sisteminin (ki KKTC’nde henüz işleyen 
organ nakil sistemi yoktur) diğer ülkelerin organ nakil sistemleri ile ilişkisini 
güçlendirmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı ile karşı karşıyayız. 

55/1991 sayılı Yasa’nın amaç ve kapsamı teşhis, tedavi ve bilimsel incelemeye 
yönelikken, tasarının amaç ve kapsamı sadece tedaviye yöneliktir. Çünkü, 2004/23/EC 
sayılı direktif AB’ne üye devletlerin organ nakil sistemleri arasında işbirliği sağlama 
gayesi gütmesi sebebi ile sadece tedaviye yönelik olarak düzenlenmiştir. Organ takası 
ile tedavi konusunda işbirliği yapılmak istenmektedir. 

55/1991 sayılı Yasa’da kişinin yakınları arasında eş birinci sırada sayılırken 
tasarının tefsir kısmında “kimsesiz kişi” şu şekilde tanımlanır; 

“Kimsesiz”, Beyin ölümü gerçekleştiği andan itibaren organ naklinin 
yapılacağı ana kadar geçen süreçte üçüncü dereceye kadar, üçüncü derece de 
dahil olmak üzere kan bağı olan herhangi bir yakını tarafından aranmayan ve 
üçüncü dereceye kadar, üçüncü derece de dahil olmak üzere kan bağı olan 
herhangi bir yakınına ulaşmanın mümkün olmadığı kişileri anlatır. 

Bu halde eş yakından sayılmamakta mıdır?  

Tasarının tefsir kısmında “ürün” ile ne anlatılmak istediği anlaşılmamaktadır. 
Tanımlama öylesine geniştir ki; organ bağış formu doldururken kullanılan kalem de, 
operasyonda kullanılan neşter de, organ dağıtımı esnasında organı bir başka merkeze 
taşıyan ambulans aracı da üründen sayılmaktadır.  

38 “İNSAN DOKU VE HÜCRELERİ İLE BUNLARLA İLGİLİ MERKEZLERİN KALİTE VE 
GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK” 27 Ekim 2010 
39  “Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Organ ve Doku Alınması Saklanması, 
Aşılanması ve Nakli Hakkında Yasa yürürlükten kaldırılır.” 
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“Ürün”, Hücre, doku ve organ ile bunların bağışlanması, tedarik edilmesi, test 
edilmesi, işlenmesi, korunması, saklanması, dağıtımı ve nakli ile ilişkili 
olabilecek tüm fiziksel ve kimyasal materyalleri anlatır. 

55/1991 sayılı Yasa’da kadavraya ilişkin hüküm bulunurken, tasarıda amaç ve 
kapsam dışında olması sebebiyle kadavraya ilişkin hüküm bulmamaktadır. Bu 
değişikliğin yapılması halinde bilimsel araştırma için kadavra kullanılması konusunda 
yasal boşluk ortaya çıkacaktır.  

55/1991 sayılı Yasa daha insan merkezlidir. Organ ticareti yasağı, kimlerden 
organ alınabileceği, bilgi verme ve araştırma yükümlülüğü, alınmayacak organlar, gibi 
konuları düzenleyen hükümler nakil işlemini gerçekleştirecek kurumlara ilişkin 
hükümlerden önce gelmektedir. Tasarıda ise kimlerden organ alınabileceği hususundan 
önce organ alacak kurumların ruhsat alabilmesi için hangi şartları yerine getirmesi 
gerektiği belirtilmektedir. 

55/1991 sayılı Yasa, tıbbi ölüm halinin saptanması için bilimin ulaştığı düzeyi 
sınır olarak tespit ederken, Tasarı sadece beyin ölümünden bahsetmektedir. Ölüm 
halinin saptanması için bilimin ulaştığı düzeyi sınır kabul etmek, beyin ölümü 
ifadesinden daha kapsayıcıdır, böylesi bir değişiklik gerilemedir.  

55/1991 sayılı Yasa, ölüm halini tespit edecek kurulu ayrıntılı olarak 
belirtirken tasarıda sadece “beyin ölümü ekibi” ifadesi kullanılmış bu ekipte bulunması 
gerekli hekimlerin sayısı ve uzmanlığı belirtilmekten kaçınılmıştır. Ayrıca, “beyin 
ölümü ekibi” ifadesi yerine “beyin ölümünü tespit eden ekip” ifadesinin kullanılması 
doğru olacaktır.  

Tasarısının 11. maddesi “Hücre ve dokuların ithalatı ve ihracatı ile organların 
ülkelerarası değişimi”nden bahsetmektedir. Bu madde 2004/23/EC sayılı direktifin 9. 
maddesine dayanarak hazırlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 27 Ekim 2010 tarihli 
Yönetmeliği’nin 30. maddesi de 2004/23/EC sayılı direktifin 9. maddesine dayanarak 
hazırlanmış, fakat orada “Doku ve hücrelerin yurt dışından getirilmesi veya yurt dışı 
merkezlere gönderilmesi”ifadesi kullanılmıştır. Denilebilir ki 2004/23/EC Direktifi’nin 
9. maddesinin İngilizce metni “İmport and Export”, Almanca metni “Einfuhr und 
Ausfuhr”, Fransızca metni “Importation et Exportation”terimlerini kullanmış olup, 
bunun Türkçe tercümesi “İthalat ve İhracat”tır. Evet doğru, fakat bu metinlerde 
sadece ithalat ve ihracat terimleri kullanılarak ülkeye “dahil”etmek ve ülkeden 
“hariç” etmek kast etmiştir. Eğer çeviri“Hücre ve dokuların ithalatı ve ihracatı ile 
organların ülkelerarası değişimi” şeklinde genişletilirse asıl metnin anlamı absürd bir 
anlama dönüşmüş olur. Elbette tasarı hazırlanırken organ ticaretine cevaz verme gayesi 
güdülmemiştir ve aynı tasarının 14. maddesinde maddi kazanç için bağış ve aracılık 
yapılamayacağı belirtilmiştir, fakat kanun lafzı ve ruhu ile bir bütündür. Bir yasa 
hazırlanırken kullanılan ifadelere dikkat etmek gerekir. Dolayısıyla maddi kazanç ima 
eden “ithalat ve ihracat” ibaresi yerine “yurt dışından getirilmesi veya yurt dışı 
merkezlere gönderilmesi” ibaresinin tercih edilmesi yada “ithalat ve ihracat” 
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ibaresinin çıkartılarak sadece “ülkelerarası değişimi” ibaresinin bırakılması yerinde 
olacaktır. 

55/1991 sayılıYasa, donörün muvafakatını iki şahit huzurunda belirtmesini ve 
muvafaktnamenin bir hekim tarafından onaylanmasını şart koşarak rıza usulünü 
ayrınıtılı şekilde belirtmektedir. Tasarıda rıza şu şekilde düzenlenmiştir;  

“Md.15(1) İnsan hücre, doku ve organlarının tedarik edilmesine sadece Koordinasyon 
Kurulu tarafından düzenlenmiş olan bilgilendirilmiş onay formu doldurulduktan sonra, 
bu formun Koordinasyon Kurulu’na sunulur. Koordinasyon Kurulunun yaptığı 
değerlendirme sonucunda onay formu gerekçe gösterilmeden doldurulur ve Yetkili 
Otoriteye gönderilir.” 

Öncelikle cümle düşüklüğü sebebiyle bu maddeyi anlamanın zor olduğunu 
belirtelim. Tasarı herhalde kişinin rızasını beyan ederken bilinçsiz veya tesir altında 
olması halinde beyanın geçersiz olacağını öngördüğü için 55/1991 sayılı yasada olduğu 
gibi bu husustan bahsetmemektedir. Tasarı, ilgili formun şahit huzurunda 
doldurulmasını da şart koşmamıştır. Tasarı, hekim onayı yerine koordinasyon 
kurulunun onayını tercih etmiştir. 55/1991 sayılı yasanın öngördüğü, kişinin konu 
üzerine aydınlatılması üzerine iki şahit huzurunda rızasını beyan etmesi ve buna ilişkin 
bir tutanak düzenlenip hekimin onaylaması daha pratik bir usuldür. Türkiye’de rızasını 
bu şekilde beyan eden kişilere hemen bir organ bağış kartı takdim edilmektedir. Oysa 
form doldurulup kurula gönderilmesi ve daha sonra kurulun bu formu onaylaması, 
herhalde daha vakit alacak ve gönüllü kimseleri bezdirecek bir engel teşkil edebilir. 
Son olarak, organın tedarik edilmesi için form doldurulması ardından Kurul’un onay 
verip yetkili otoriteye göndermesi şeklindeki ifade, sanki bir insandan parça alınması 
değilmişçesine kişilikten soyutlanmış ve edilgen bir ifadedir. Bu formu dolduranın kim 
olduğu belirsizdir. Nitekim hemen ardından 4. fıkra ile vericinin veya adına onay 
verenin bilgilendirilmesinden bahsedilmektedir. Burada kast edilenin ölüden organ 
alınmasına muvafakat verilmesi olduğu kanaatindeyiz. Fakat tasarının bu bölümüne 
açıklık getirilmesi gerekmektedir. 

55/1991 sayılı Yasa, hastanın bilgilendirilmesini şart koşarken tasarı önce 
koordinasyon kurulunun bilgilendirmesinden bahseder (tasarı m.12), ardından verici 
veya verici yerine onay verenlerin bilgilendirmesi konusunu şu şekilde düzenler: 

“Md.15(4) Vericilerin veya akrabalarının veya adına onay veren tüm kişilerin bu Yasa 
ve bu Yasa uyarınca çıkarılan Tüzüklerden haberdar edilmesinin sağlanması için tüm 
Hücre Kuruluşları, Doku Kuruluşları, Hücre Nakil Merkezleri, Doku Nakil Merkezleri 
ve Organ Nakil Merkezleri ile Doku ve Organ Tedarik Merkezleri gerekli her önlemi 
almak zorundadırlar.” 

 Yasa ve tüzüklerden haberdar etmek için gerekli önlemi almak 
ifadesi,“vericiye uygun bir biçimde ve ayrıntıda organ ve doku alınmasının 
yaratabileceği tehlikeler ve bunun tıbbi, psikolojik, ailevi ve sosyal sonuçları hakkında 
bilgi verme”şartına nazaran yetersiz ve belirsizdir. 

55/1991 sayılı Yasa’ya göre on sekiz yaşından küçük kimselerden doku veya 
organ alınamaz, tasarıda da bu husus belirtilmekle birlikte bir istisna eklenmiştir;  
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“Md.15/(2) Canlı olup da on sekiz yaşını doldurmamış ve/veya akli dengesi yerinde 
olmayan kişilerden hücre, doku ve organ almak yasaktır. Ancak, canlı olup da on sekiz 
yaşını doldurmamış kişilerden vasisinin onayı ile kemik iliği alınabilir.” 

Öncelikle on sekizinden küçük kimsenin vasisinin olması istisnai bir 
durumdur, asıl olan velisinin olmasıdır. Bu nedenle,“veli yada vasi” veyahut “yasal 
temsilci” ibaresinin tercih edilmesi yerinde olacaktır. Ayrıca kişilik ölümle son 
bulduğundan ölüye kişi denilemez, tüm gerçek kişiler canlıdır, dolayısıyla “canlı olup 
da (...) kişilerden” ifadesi yersizdir. 

Vücut bütünlüğü KKTC Anayasası’nda öngörülmüş temel haklardandır, özüne 
dokunmamak kaydı ile ancak kanun ile sınırlandırılabilir. Kişilikle böylesine sıkı 
sıkıya bağlı bir hak temsil kabul etmemektedir. Bu nedenle kişi ancak on sekiz yaşını 
doldurmuş ve tam ehliyetli ise kendi rızası ile hücre, doku veya organ bağışlayabilir. 
Tasarıya konulan bu istisna ile kanunkoycunun durumu anlayamayacak rızasını 
bildiremeyecek kişilerden kemik iliğini alınmasına imkân tanınması, on sekiz yaşından 
büyük akli dengesi yerinde olmayan kişilerden de yasal temsilcisinin onayı ile ilik 
alınmasından farksızdır. Öte yandan olayı anlayabilecek durumda olan on sekiz 
yaşından küçük kişiler kemik iliği bağışlamak istemiyorlarsa yasal temsilcisinin onayı 
ile kemik iliği vermeye zorlanabilecek midir? 

Vücut bütünlüğü esastır, ancak kişinin kendi sağlığı için zorunlu olan 
operasyonlar (diş çekmek, bademcik ameliyatı, kangren olan uzvun kesilmesi gibi) 
meşru bir gerekçe sayılır ve hakkın özünü ihlal etmez. Dolayısı ile bu tip durumlarda 
kendi karar veremeyecek durumda olan kişinin yasal temsilcisi kişi yerine operasyona 
onay verebilir, hatta yasal temsilcinin bulunamadığı acil durumlarda hekim kararı ile 
de operasyon gerçekleştirilir. On sekiz yaşından küçük kimsenin rızası alınmaksızın 
vücut bütünlüğünün ihlal edildiği bir diğer durum sünnettir 40 . “Din ve Vicdan 
Hürriyeti” de Anayasa’da öngörülen temel hak ve hürriyetlerdendir. Sünnet konusunda 
bu iki temel hak çatışmaktadır, özlerine dokunmadan uzlaştırılırsa, sünnet kişi 
sağlığına zarar veren veya vücutta fizyolojik madûniyyet hissi yaratan bir operasyon 
değildir, dolayısı ile istisna olarak kabul edilebilir. Ama kişi sağlığına zarar veren veya 
vücutta fizyolojik madûniyyet hissi yaratan operasyonlar, örneğin kadın sünneti vücut 
bütünlüğü hakkının özüne dokunmaktadır. Dolayısı ile kabul edilemez. 

Kemik iliği alınması kişinin kendi sağlığına yarar sağlayan bir operasyon 
olmadığından burada haklı gerekçe görülemeyebilir. Buna rağmen böyle bir istisna 
koyulacak ise AKBK (78) 29 sayılı Karar’ın 6. maddesinin örnek alınması yerinde 
olacaktır.  

AKBK: (78)29 sayılı Karar Md.6/1; Fiil ehliyeti olmayan kişilerden kendini 
yenileyebilen madde alımı istisnai durumlarla sınırlandırılmalıdır. Tedavi ve teşhis 
için gerekli olduğu hallerde bu kişilerden madde alınmasına izin verilebilir. Yasal 

40 Ece Göztepe, Din ve Hukuk Arasındaki Çizgi: Almanya’daki Sünnet Yasağı Tartışmasının 
Analizi, Prof. Dr. Erdal Onar Armağanı, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 2013, Cilt II, 
ss. 283-315 
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temsilcinin rızası, ancak fiil ehliyeti olmayan kişi rızasını belirtemeyecek durumda ise 
geçerlidir. Eğer madde alınması ehliyeti olmayan kişi için tıbbi risk teşkil ediyorsa 
yetkili merciden izin alınması gerekir.41 

AKBK: (78)29 sayılı Karar Md.6/2; Fiil ehliyeti olmayan kişilerden kendini 
yenileyemeyen madde alımı yasaktır. Fakat, eğer donör mümeyyiz ise, rızasını 
belirtmiş ise, yasal temsilcisi ve yetkili mercii izin vermiş ise, donör ve alıcı arasında 
yakın akrabalık bağı var ise tedavi ve teşhis amacı ile devlet tarafından bu işleme 
müsade edilebilir.42 

AKBK: (78)29 sayılı Karar Md.6/3; Fiil ehliyeti olmayan kişilerden hayatı ve sağlığı 
açısından öngörülebilir ciddi tehlikeye sebep olabilecek madde alımı yasaktır.43 

V-SONUÇ 

KKTC’de organ ve doku nakli 55/1991 sayılı yasa ile düzenlenmiştir. 
Görüşülmekte olan tasarının öngördüğü amaç, mehaz metnin amacı uyuşmadığından 
sorunlara gebedir. Bununla beraber 55/1991 sayılı Yasanın işleyişine ilişkin usulleri 
tespit edecek tüzük ve yönetmeliklere ihtiyaç vardır. Bu hususta Türkiye Cumhuriyeti 
Organ ve Doku Nakli Kanunu’nun uygulanması için çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerin 
örnek alınması son derece faydalı olacaktır. Nitekim, yukarıda incelediğimiz tasarı 
daha önce de bahsettiğimiz gibi Türkiyede yönetmelik olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, 
55/1991 sayılı Yasada belirtilen ölü yakınlarının muvafakatı konusuna açıklık 
getirilmelidir.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde nüfusun az olduğu, muhtemelen 
donör sayısının az olacağı ayrıca organ ve doku naklinin gerçekleştirilebilmesi için 
gerekli doku uyumunun sağlanmasının da zor olacağı göz önünde bulundurulursa, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde oluşturulacak organ ve doku nakil sistemi ile 
Türkiye Cumhuriyeti’ndeki organ ve doku koordinasyon merkezleri arasında işbirliği 
sağlanması isabetli olacaktır.  

 

41 “For legally incapacitated persons removals of substances which can regenerate must be 
limited to exceptional cases. Such a removal may be permitted when it is necessary for 
therapeutic or diagnostic reasons. It may only be effected with the consent of the legal 
representative of the incapacitated person if the incapacitated person does not, himself, object to 
it. If the removal represents a risk to the health of the incapacitated person, prior authorisation 
must also be obtained from an appropriate authority.” 
42 “The removal of substances which cannot regenerate, from legally incapacitated persons is 
forbidden. However, a state may permit such a removal in a special case justified for 
therapeutic or diagnostic reasons if the donor, having the capacity of understanding, has given 
his consent, if his legal representative and an appropriate authority have authorised removal and 
if the donor and the recipient are closely genetically related.” 
43 “A removal of substances which presents foreseeable substantial risk to the life or the health 
of the donor who is a legally incapacitated person is forbidden.” 
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TELEKOMÜNİKASYON VE İNSAN HAKLARI 

Tekin AKILLIOĞLU* 

Hukuk yöntembiliminin genel sorunu olarak “belirsiz kavramlar” yada 
hukuk kuralının “belirsizliği” hangi ihtiyaçlara cevap vermektedir? Bu soruya 
dolaylı bir yanıt olmak üzere burada telekomünikasyon hukukunun özünde yer 
alan “teknoloji - hukuk” ilişkisinin hakların korunmasında yol açtığı belirsizlikler 
ile sözleşme özgürlüğünün sınırlanmasına ilişkin belirsizlikler kısaca ele 
alınacaktır. 

TEKNOLOJİ – HUKUK İLİŞKİLERİNİN YARATTIĞI 
BELİRSİZLİKLER 

01. Hukuk kurallarının “normatiflik” özelliğine göre “olması gereken”
davranış biçimlerini belirleyerek, insan davranışlarından buna uymayanları ikna ve/veya 
yaptırım yoluyla düzeltmek istediği, bu yöndeki arzuları (desiderata) içerdiği 
söylenebilir. Buna karşılık teknolojik gelişmeler hukuk açısından olaylardan (facta) 
ibarettir. Bazan (hatta çoğu zaman) bu olayların, yani teknolojik gelişmelerin, hukuken 
korunan “olması gerekenin” ötesine geçtiği veya karşısına çıktığı, onunla çatıştığı 
görülmektedir. Bu ikilem tamamen teknolojik gelişme alanı olan telekomünikasyon 
işletim sistemleri bakımından da söz konusudur.  

02. Önce telekomünikasyon dışı bir örnek vermek istiyorum. Babalık davası
açan bir kimsenin talebi bilirkişi raporunun olumsuz çıkması nedeniyle yerel 
mahkemece reddedilir. Hüküm, Yargıtay’ca onanarak kesinleşir. Bir zaman sonra 
Almanya’da DNA analizi yapan bir laboratuvardan olumlu sonuç alan davacının 
yargılanmanın yenilenmesi istemi Yargıtay’ca yeni raporun dava sırasında elde edilmesi 
zaten mümkün olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Buna karşılık AİHM bu olayda 
bilimsel gerçeğe dayalı istemin yürürlükteki normatif model tarafından tanınmamasını 
hukuka aykırı bulmuştur1. 2006’da verilen bu hükme göre yargılamanın yenilenmesini 

* Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1 ECHR «Tavli v. TR», 9 November 2006. Yargıtay’ın gerekçesi: “On 19 April 2001 the Court 
of Cassation upheld the decision of the first instance court. It held that, in view of the 
jurisprudence of the Court of Cassation, “scientific progress” (fennin gelişmesi) could not be 
considered as force majeure provided under Article 445 § 1 of the Code of Civil Procedure (Eski 
445/1 yeni 375/1/ç).ECHR gerekçesi: “The Court considers that the fact that the applicant was 
prevented from disclaiming paternity, because scientific progress was not considered to be a 
condition for retrial provided under Article 445 § 1 of the Code of Civil Procedure, was not 
proportionate to the legitimate aims pursued”. 
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düzenleyen Hukuk Muhakemeler Usulü Kanunu’nun (HUMK m.445§1) hükmü 
değiştirilmek gerekirken 2011 tarihli Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK m.375§1ç) 
tarafından aynen alınmıştır2. Yasama organının gereken düzeltmeyi yapmamış olması 
nedeniyle en azından bir süre için aynı konuyu düzenleyen ve zıt sonuçları olan ve 
yarışan bir normatiflik ortaya çıkmıştır. 

 
03. Bu defa telekomünikasyon alanından en az yukarıdaki kadar belirsizlik 

içeren bir örnek olarak ihtiyatlılık ilkesinden U dönüşü yapan bir Yargıtay kararından 
söz etmek istiyorum. İhtiyatlılık (the precautionality principle) AB hukukunda 
Luksemburg Mahkemesi’nin çevre sağlığı alanında geliştirdiği bir koruyucu yorum 
ilkesi. Buna göre kesin sonuç alınamayan veya zararın kesinliği kanıtlanamayan 
durumlarda ihtiyat gereği koruyucu önlem alınır. Örneğin “deli dana” bulaşığı olduğu 
sanılan sığır etlerinin İngiltere’den ithaline yasak konulmasına ilişkin Komisyon kararı 
İngiliz Hükümeti’nin kanıt bulunmadığı itirazına rağmen hukuka uygun bulunmuştur3. 
2012’de sonuçlanan “baz istasyonları” anlaşmazlığında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 
önce ihtiyatlılık ilkesine göre sonuçları kesin olmasa bile baz istasyonu yakınında oturan 
kişilerin aile hayatını tedirginlikle sürdürmesi karşısında olası tehlikeleri de dikkate 
alarak bu istasyonların yerleşim alanları dışına çıkarılmasına karar vermiştir. Ancak 
işletmeci kuruluşların bu karara uyulduğu takdirde cep telefon haberleşmesini sağlamak 
için kullanılacak gezici istasyonların daha fazla radyasyon yayacağı, ve daha fazla 
masraf yaratacağı, ayrıca haberleşme niteliğinin azalacağı gibi gerekçelerle karşı 
çıkmışlar ve sonunda Yargıtay “oyun kuramına” haklılık kazandıracak bir kararla 
işletmecilerin “dava konusu tesisin yerleşim dışına taşındığı” gerekçesiyle yaptıkları 
karar düzeltmeyi kabul etmiştir. Aynı şekilde Danıştay 13. Dairesi de Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurulu’nca çıkarılan Yönetmelikte baz istasyonlarının yerleşim dışı kurulma 
zorunluluğu öngörülmemiş olması gerekçesiyle yürütmenin durdurulması istemini 
reddetmiş, buna karşı yapılan itiraz da İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 
reddedilmiştir4. Bu iki karar, “teknolojik facta”nın “normatif desiderata’nın” 
önüne/yerine geçtiğini biraz da “dramatik” biçimde göstermektedir. 

 
04. Kimi durumlarda teknolojik gelişme kendine uygun normatif model 

kurulmasına zorlamaktadır. Basın Kanunu’nda konusu suç teşkil eden yayımlarda 
yazarla birlikte, sorumlu yazı işleri müdürü ve yayıncı da sorumlu tutulurken radyodan 
yapılan naklen yayın yoluyla işlenen hakaret suçlarında sadece failin sorumlu tutulması 

2HUMK 445§1-Muhakeme esnasında esbabı mücbireye veya lehine hükmolunan tarafın fiiline 
binaen elde edilemeyen bir senet veya vesikanın hükmün itasından sonra ele geçirilmiş olması, 
HMK 375§1ç) Yargılama sırasında, aleyhine hüküm verilen tarafın elinde olmayan nedenlerle 
elde edilemeyen bir belgenin, kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması. 
3The Precautionary Principle: ECJ BSE case (mad cow), UK v. Commission 1998, in Paul Craig, 
EU Administrative Law, Oxford Uni Press, 2006 p.718. 
4 Danıştay İDDK, 14.11.2012, YD İtiraz no 201/888 (Yayınlanmamış). Kararın azlık oyunda 
bundan önceki yönetmeliğe karşı açılan davada “sadece kamu kuruluşlarının görüşü alınıp, 
uluslararası değerlendirmelerin ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin dikkate alınmadığı” 
gerekçesiyle aynı Daire tarafından YDK verilmiş olduğu belirtilmektedir. 

                                                           



Telekomünikasyon Ve İnsan Hakları  139
 

 
zorunluluğu ortaya çıkmıştır5. Buna karşılık pek çok durumda factum, normatif model 
yerine geçmektedir, örneğin telekomünikasyon teknolojisinin sunduğu olanaklarla özel 
hayatın gizliliği kolayca ihlal edilebiliyor ve buna karşı normatif korumanın yetersiz 
olduğu biliniyor. Uzun v. Germany kararında6 aracına GPS yerleştirilen bir zanlının özel 
hayatının ihlal edilmediğini tespit ederken pek çok ölçüte başvurmuş, titiz bir inceleme 
yapmıştır. Oysa cep telefonlarının aynı zamanda GPS özelliği nedeniyle herkesin nerede 
olduğu kolayca izlenebilmektedir.  

 
05. Teknolojik gelişmenin özel hayatı açık alan hale getiren tek örnek GPS 

değil. Bütün elektronik haberleşme sistemleri bireysel kullanıcıların özel bilgilerini 
depolamaktadır. Bu bilgiler ticari tanıtım amacıyla izinli/izinsiz kullanılmaktadır. E-
haberleşme internet üzerinden yapıldığı takdirde, ayrı ayrı araçlarla sağlanan iletişim 
imkanlarının tek araç üzerinde yoğunlaştırılması (technological convergence) nedeniyle 
pek çok ihlal aynı zamanda yapılabiliyor.  

 
06. Bir başka örnek de internet erişiminin yargıç kararı ile durdurulması 

halinde dava ile ilgisi olmayan kimselerin erişim hakkının engellenmesidir. Bu konuda 
Türkiye aleyhine açılmış iki dava halen AİHM önünde sürmektedir. Birinci başvuruya 
göre Davacı, müzik eserlerinde telif hakkının korunması amacıyla kurulan bir dernektir 
(MÜYAP) ve izinsiz şarkı yayınının önüne geçmek için tedbir alınmasını istemiştir. 
Savcının tedbir istemi gerekçesi konumuz bakımından önemlidir. Buna göre “korsan 
yayın” yapanlar yurtdışında bulunmaktadır ve internet altyapısı erişimin sadece korsan 
yayınlar bakımından yasaklanmasına olanak vermemektedir7. Bu durumda, AİHM’nin 
taraflara sorduğu, erişimi engellenenlerin korunması gerçekten teknolojik imkansızlık 
yüzünden mi sağlanamamaktadır, öyle ise giderim imkanı var mıdır sorularına cevap 
aranmaktadır. İkinci başvuruya göre, davacı kendi sayfasına giremez olmuş, kendisi ile 
ilgili olmayan bir ceza davasında alınan tedbir kararı ile yararlandığı web sayfasına 
erişiminin yasaklanması nedeniyle. Davacı erişim engeli nedeniyle haklarının 

5 ECHR, Radio France c. France 30 mars 2004, §24. Yayında söylenenler önceden tespit edilmiş 
ise yayın müdürü sorumludur. 
6ECHR, UZUN v. Germany 2 septembre 2010. 
7 Yaman AKDENİZ contre la Turquie introduite le 6 avril 2010: <le procureur de la République 
avaitor donné l’interdiction d’accèsestimaque, à l’heureoù le piratage sur internet était devenu 
l’undes plus graves problème saux quels les unions de défense des droits d’auteurétaient 
confrontées,  l’interdiction d’accéder aux sites pratiquant la diffusions auvage d’oeuvre 
sartistiques et intellectuelle sconstituait le seulmoyen efficace de défendre les droits d’auteur.  Ils 
oulignaque ce constatvalaita  fortiorien l’espèce, oùlessites internet concernés, qui ne se 
conformaient pas aux règlesétablies en la matière, avaient leurssièges à l’étranger ; et il 
conclutque, l’infrastructure de diffusion par internet ne permettant pas de bloquer l’accès à une 
partieseulement d’un site, il était nécessaire d’applique rune interdiction générale afin de protéger 
efficacement les droits d’auteur. Par ailleurs, il rejetal’argumenttiré de l’inconstitutionnalité 
alléguée de l’articleadditionnelno 4 de la loi sur les oeuvres artistiques et intellectuelles>. 
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zedelendiğini, daha da önemlisi tedbir kararının hukuka uygunluğuna itiraz hakkının 
bulunmadığını vurguluyor. Burada da yukarıdaki sorulara yanıt verilmesi gerekiyor8. 

 
07. Özetlemek gerekirse teknolojik gelişme normatif modelin önüne ve 

yerine geçiyor, yeni bir normatif çare bulunmadığı takdirde, kısa bir süre de olsa fiili 
durum kural muamelesi görüyor, kimi zaman da yerleşiyor ve kalıcı hale geliyor. 

 
SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN BELİRSİZLİKLER… 
 
01. Bu bağlamda iki tür belirsizlik söz konusudur. Birincisi belirsiz 

kavramlardan kaynaklanıyor. Esneklik ihtiyacı belirsiz kavramları çoğalmasını gerekli 
kılıyor. Diğeri de alanın yeni oluşundan kaynaklanan belirsizlik. Belirsiz kavramlar 
devingen yoruma olanak sağladıkları için yeğlenir. Ancak yorumun toplumsal sonuçları 
önemlidir. Yüksek mahkeme kararlarında çoğu kez bilindiği varsayılan hukuki 
kavramların uygulamada hukuka ve/veya kanunlara aykırı kullanılma olasılıkları gözden 
geçirilmektedir. Anayasa Mahkemesi kararlarından örnekleyelim. Olayda9 anayasaya 
aykırılık savının konusunu 406 sayılı Kanun’a eklenen “sabit ücret” deyimi 
oluşturmaktadır. İtiraz eden mahkemeye göre “ücret anlam itibariyle bir emek yahut 
hizmet karşılığı olarak alınan parayı ifade etmektedir”. İtiraz konusu yasada Devletin 
diğer ücretler arasında ayrıca sabit ücret de alınmasına olanak tanıyan hüküm hizmet 
karşılığı olmadığı halde kamu gücüne dayanılarak para toplanması anlamına gelir, bu 
özellik sadece vergide bulunur. Anayasa Mahkemesi çoğunluğuna göre ise olayda sabit 
ücret karşılığında bazı hizmetlerin görülmesi söz konusudur: “İtiraz konusu fıkrada bir 
iş veya hizmetin karşılığı olarak alınan ücret çeşitleri arasında yer alan “sabit ücret”in, 
mobil telefon hatlarının, hiç konuşma yapmadan gelen aramaları cevaplandırması, 
sürekli olarak baz istasyonları aracılığıyla kontrol edilmesi ve çalışır durumda olmasının 
sağlanması amacıyla yapılan işletme maliyetinin karşılığında, bir tarifeye ve abonelik 
sözleşmesine dayanılarak alındığı anlaşılmaktadır”. Buna karşılık azınlık, sabit ücretin 
hangi hizmetlerin karşılığı olduğu konusunun yasadaki anlatımdan çıkmadığı, bunun 
somut olayda ilk derece mahkemesi tarafından araştırılması gerektiği görüşündedir. 
Buna göre; “bu konuda gerek uzmanlar arasında ve gerekse yargı kararlarında farklı 
görüşlere de rastlanmaktadır. Anayasa Mahkemesi, anılan yargı yerlerinin temyiz mercii 
olmadığı gibi, teknik özelliği ağır basan bir konuda halen uygulamada etkili olan 
görüşleri sabit gerçeklermiş gibi benimseyip, buna dayanarak karar veremez. Kaldı ki 
abone sözleşmelerinde yer alan sabit ücretin gerçekten bir iş ya da hizmet karşılığı olup 
olmadığı sorunu henüz bir içtihadı birleştirme kararı ile ilgili mahkemeleri bağlayıcı bir 
çözüme kavuşmuş değildir. Bu nedenle uygulamada baskın olan görüş, aksi yöndeki 
teknik raporların yetkili mahkemelerce benimsenmesiyle değişikliğe uğrayabilir”.  

 

8 Ahmet YILDIRIM contre la Turquie introduite le 12 janvier 2010. Başvuru 18.12.2012 tarihinde 
ihlal kararıyla sonuçlanmıştır. Kararda web sayfası ile içindeki bilgilerin “mal” (propriété/bien) 
olarak nitelendirildiği dikkat çekmektedir. 
9 Anayasa Mahkemesi, Esas Sayısı : 2000/74, Karar Sayısı: 2004/9, Karar Günü: 10.2.2004, RG 
11.05.2004, Sayı:25459 
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02. Alanın yeni oluşundan kaynaklanan belirsizlikler, yasal düzenlemenin
fazla ihtiyatlı yada fazla “regulation’cu” olmasına yol açıyor. Bu gözlem Elektronik 
Haberleşme Kanunu’nun daha ilk cümlesi ile doğrulanır niteliktedir: “Bu Kanunun 
amacı; elektronik haberleşme sektöründe düzenleme ve denetleme yoluyla etkin 
rekabetin tesisi”(dir). Rekabet hukukunda düzenlemenin istisna olduğu, arzulanan 
düzenlemenin de sadece oyuncuların kendiliğinden serbest rekabete uyum sağlamaları 
(self regulation) olduğu söylenir. Yeni kanunun sadece düzenleme ile yetinmemekte 
ayrıca sıkı bir denetim de öngörmektedir. Oyuncuların rekabete aykırı davranışları en 
azından üç aşamada denetim altındadır: i. Erişim sözleşmeleri her evrede Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) denetiminden geçmektedir, ii. BTK 
rekabete aykırı durumları re’sen ele almakta ve/veya şikayet yoluyla denetlemektedir. 
iii. Nihayet yarışmalı üçüncü bir denetim de Rekabet Kurumu denetimidir. Bir bakıma
şikayetçi, hem BTK’na, hem Rekabet Kuruluna hem de adli ve/veya idari yargıya 
başvurabilir. Denetim konusunda “forum shoping” söz konusudur. 

03. Ayrıca Kanunun pek çok değer kavramını hedef aldığı/amaçladığı
söylenebilir (m.1) : “Etkin rekabetin tesisi, tüketici haklarının gözetilmesi, ülke 
genelinde hizmetlerin yaygınlaştırılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, 
haberleşme alt yapı, şebeke ve hizmet alanında teknolojik gelişimin ve yeni yatırımların 
teşvik edilmesi” … bunlara ayrıca oyuncuların “kar yoğunlaştırma” amacını da eklemek 
gerekir. Öte yandan vaktiyle genel kamu hizmeti niteliğinde olan bu ağ hizmetleri 
özelleştirildikten sonra da kamu hizmeti ilkeleri olarak bilinen, Avrupa Birliği 
Komisyonu deyimiyle “genel yarar hizmetlerine yön veren ilkeler”in (principles 
governing services of general interest) etkisinden çıkmış değil. Kısaca, genellik ve 
eşitlik, serbest erişim, değişim ve toplumsal nitelikler Kanun’da sayılmamış olsalar bile 
bu alanı yönetmektedir. Hukukun “aksiyolojik” özelliği var. Değer hükümleri arasında 
sıralama yapılıyor. Yeni kanunların özelliği özel anlam yüklenen kavramların 
sıralanması ve tanımıdır. Kanun özel amaçları sıralıyor, bazan da tanımı yapıyor… Bu, 
özel anlam yüklenmiş değer hükümlerini önceden görmemiz/bilmemiz için yapılıyor. 

Bu kadar çok değer kavramının birbiriyle ve kar yoğunlaştırma amacıyla 
çatışmaması imkansızdır. Bu alanda, yüksek yargı organlarının olası çatışmaları idare 
etmek, uyumlu hale getirmek görevleri dikkat çekmektedir. İç hukuk yargısının 
Lüksemburg ve Strasburg’la bakışımlı işlemesi gerekiyor. İşlemediği takdirde ortaya bir 
türlü giderilemeyen farklılıklar çıkıyor. Bu duruma Danıştay ve Yargıtay kararları 
arasında olası çatışmalar da eklenmeli. Günümüzde giderilemeyen çatışmalardan doğan 
durumlar “çoğul hukuk” (plural law veya legal pluralism) gibi süslü bir deyimlerle 
sunuluyor10. 

04. Sözleşme özgürlüğünün sınırlandırılması bağlamında Anayasa’da ve
mevzuatta mevcut hükümler yanında ve hatta bunların üzerinde Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi (AİHS) ve Ek Protokol 1. madde (P1-m1) ile buna ilişkin Avrupa İnsan 

10 Bir örnek: Paul Schiff Berman, “The New Legal Pluralism” in Annu. Rev. Law&Soc. Sci. 
2009, no 5, pp225–242.  
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Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadının önemli olduğunu belirtmek gerekir. Özel 
girişim ve sözleşme özgürlükleri AİHS ve P1-m1 tarafından düzenlenmemiştir. Ancak 
AİHM sözleşme ile edinilen hakları mülkiyet bağlamında gören ilginç bir içtihat 
kurmuştur. Dolayısıyla gerek sözleşme ilişkileri, gerekse serbest rekabet ilkesi kişilerin 
mal varlıklarına etkileri bakımından mülkiyet kavramı içinde düşünülmektedir. Öte 
yandan elektronik haberleşme alanında AİHM’nin mülkiyet kapsamında gördüğü 
ilişkiler çoğu zaman ifade hürriyeti ve özel hayatın korunması ile de ilgili olabilmektedir. 
Bir örnek.  

 
05. “Centro Europa” kararı AİHM’nin elektronik haberleşme konusunda 

frekans tahsisi nedeniyle verdiği ender kararlardan biri veya ilki olabilir11. Kararın 
özelliği teknoloji - hukuk ilişkisini, işletim sistemi ile iletilen konunun birleştiği bir 
noktayı vurgulaması ve bu alanın temel değer kavramlarını sıralamasıdır. Bunlardan üçü 
üzerinde kısaca durmak yararlı olacak, zira görsel - işitsel iletişim alanına ilişkin bu 
ilkeler aslında elektronik haberleşme alanında sözleşme özgürlüğünün sınırlanmasına 
esas alınacak temel değerlerdir: Çoğulculuk, pazara giriş serbestliği ve rekabetçi ortamın 
tesisi. 

 
06. Kararda geçen çoğulculuk görsel - işitsel yayın araçlarına ilişkin (media 

pluralism), ve demokrasi ile bağlantılı olarak ele alınmış (no democracy without 
pluralism); ancak anlatımından elektronik haberleşme pazarındaki işletme 
çoğulculuğunun serbest rekabet piyasası şartı olduğu sonucuna varmak zor olmasa 
gerek12. 

 
07. Kararda görsel - işitsel işletim sistemlerinin piyasaya giriş serbestliği 

demokratik toplum şartı olarak vurgulanıyor. Buna göre, pazara giriş kağıt üzerinde 
değil gerçekten serbest olmalı13. Mahkemeye göre bu serbestlik sadece rekabet açısından 
değil fakat öncelikle ifade hürriyeti bakımından önem taşıyor. Aynı şey elektronik 
haberleşme işletmecilerinin bağıtladıkları erişim sözleşmeleri açısında da söz 
konusudur. 

 
08. Rekabetçi ortamın tesisi hakim durumların kötüye kullanılmasını 

önlemeye dayanır. Kamu işletmelerinin piyasaya hakim olmalarının önlenmesi gerekir. 
Kararda vurgulanan sınırlama ölçüsü, toplumsal ilişkilerin düzgün işleyişi bakımından 

11Centro Europa 7 S.R.L. and DiStefano v. Italy, 7 June 2012. 
12 “§129. The Court considers it appropriate at the out set to recapitulate the general principles 
established in its case-law concerning pluralism in the audiovisual media. As it has often noted, 
there can be no democracy without pluralism”. 
13“§130:In this connection, the Court observes that to ensure true pluralism in the audiovisual 
sector in a democratic society, it is not sufficient to provide for the existence of several channels 
or the theoretical possibility for potential operators to access the audiovisual market. It is 
necessary in addition to allow effective access to the market so as to guarantee diversity of overall 
programme content, reflecting as far as possible the variety of opinions encountered in the society 
at which the programmes are aimed”. 
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“zaruri toplumsal ihtiyaç” (pressing social need)14 biçiminde ifade edilmiştir. Bu 
noktadan hareketle, Alman hukukundan aldığımız ve açıklamasını pek de 
başaramadığımız orantılılık/elverişlilik/ ölçülülük kavramlarını kullanmakla birlikte, 
son tahlilde sözleşme özgürlüğünü sınırlamada toplumsal zorunluk şartı aranırsa, arzu 
edilen serbestliğin fazlasıyla elde edileceği söylenebilir.  

09. Bu bakımdan Elektronik Haberleşme Kanunu uygulamasında aşağıdaki
soruların yanıtları toplumsal ihtiyaç ölçütü dikkate alınarak bulunmak zorundadır: 
Haberleşme piyasalarına giriş gerçek midir? Ayrıştırma ne ölçüde başarılıdır? 
Yetkilendirme özel girişim özgürlüğü ile ne ölçüde uyumludur? Düzenleme ve 
denetimin rekabet ilkesiyle uyumu sağlanmış mıdır? Rekabet, fiyat regülasyonu ile ne 
denli bağdaşır/örtüşür? Öte yandan Kanun’da öngörülen denetimler sonucunda alınan 
kararlar da bir noktada regülasyona dönüşüyor. Bu durumda serbest rekabetten söz 
edilebilir mi? Gelişmelerin ve özellikle yorumcuların bu noktaları aydınlatacağını ümit 
ediyorum.

14§133. A situation whereby a powerful economic or political group in society is permitted to 
obtain a position of dominance over the audiovisual media and there by exercise pressure on 
broadcasters and eventually curtail their editorial freedom undermines the fundamental role of 
freedom of expression in a democratic society as enshrined in Article 10 of the Convention, in 
particular where it serves to impart in formation and ideas of general interest, which the public is 
more over entitled to receive. This is true also where the position of dominance is held by a State 
or public broadcaster. Thus, the Court has held that, because of its restrictive nature, a licensing 
regime which allows the public broadcaster a monopoly over the available frequencies cannot be 
justified unless it can be demonstrated that there is a pressing need for it. 
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“İNSAN HİÇ CANINA KAST ETMİŞ BİRİYLE 

EVLENİR Mİ ?” 

Sina AKŞİN 

Son olarak yazdığım kitaplardan biri İç Savaş ve Sevr’de Ölüm. O kitapta 
Sevr’in Batı Türkleri’ni ortadân kaldırmak amacını güttüğünü saptamıştım. Yani, 
Birinci Dünya Savaşı sonunda yenilen devletlerle yapılmış olan Versay (Almanya), 
Trianon (Macaristan), St. Germain (Avusturya), Neuilly (Bulgaristan) barış 
antlaşmaları çok ağır antlaşmalardı. Ama Sevr, onlardan farklı olarak yok edici bir 
ağırlıktaydı. Sevr Antlaşması’nın bu niteliğini onu ilk kez incelemiş olan Tevfik Paşa 
saptamıştı: Sevr, bağımsızlık bırakmadığı gibi ortada devlet de kalmıyordu. Atatürk’ün 
tanısı şöyleydi: Sevr, yüzyıllardır Türk milletine karşı yürütülmüş “büyük bir suikastı’’ 
bütünleyecek bir antlaşmaydı. Demek ki yüzyıllardır yürütülmüş bir suikast ve onu 
bütünleyecek, sonuçlandıracak bir antlaşma. Herhalde burada amaçlanan sonuç, Batı 
Türkleri’nin ortadan kaldırılmasıydı. Yani, Rumeli gibi Anadolu da “gerçek” 
sahiplerine geri verilecekti. 

Batılılar Hıristiyanlığın beşiği, Rumlar ve Ermenilerin yurdu Anadolu’nun 11. 
yüzyıl sonunda Orta Asya’dan gelen “barbar’’ Müslüman Türkler tarafından ele 
geçirilmesini, Türklerin buraları yurt edinmesini içlerine sindirememişlerdi. Bu tavır 
doğallıkla İstanbul ve Rumeli için de geçerliydi. Son zamanlardaki imge çalışmaları 
Batılılar için Türklerin önde gelen “öteki’’ olduğunu gösteriyor. 

Onun içindir ki öbür barış antlaşmaları “çok ağır’’ iken, Sevr “öldürücü’’ idi. 
(Fransızların “coup de grace’’, yani öldüren darbe dedikleri.) Sevr 433 maddeydi. 
Büyük Millet Meclisi’nde bir mebus merak etmişti: niye bu denli zahmete girmişler, 
neden Türkler ve Türkiye (Osmanlı) son bulacaktır deyip işin içinden çıkmamışlar 
diye. 433 madde oluşu Batılıların sabrı, kurnazlığı, uzak görüşlülüğü sonucuydu. Öyle 
deselerdi Türklerin umutsuzluğun verdiği cesaretle coşup ayağa kalkmaları, canlarını 
pahalıya satma çabasına girmelerinden korkuyorlardı. Böyle bir durumda yeni 
sonlanmış Dünya Savaşından bitkin çıkmış olan emperyalistlerin, bir savaşa daha 
katlanacak halleri kalmamıştı. Ayrıca, sonul amaç Anadolu’yu Yunanistan ve 
Ermenistan arasında paylaştırmaktı ama bu iki devletin böyle büyük lokmaları 
sindirebilecek, yani buraları denetimleri altına alacak güçleri henüz yoktu. Onun için 
bunlar iyice palazlanıncaya değin işi zamana yaymak gerekiyordu. 

Bu bakımdan Türkleri tam bir umutsuzluğa sokmamak için (1) Osmanlı 
Devletinin devamına izin verildi, (2) İstanbul’un Osmanlı başkenti kalması kabul 
edildi, (3) Yunanistan ve Ermenistan’ın toprak kazançları görece sınırlı tutuldu. 

Oysa : 

(1) Osmanlı devam edecekti ama ordusu olmayacaktı (jandarma niteliğinde 
50.700 silahlı güç, subayların bir bölümü yabancı). Bir de maliyesi olmayacaktı (bütçe, 



146 Sina AKŞİN 
 

 
malî yasalar dahil maliyenin yürütülmesi bir Fransız, bir İngiliz, bir İtalyan’dan ibaret 
Maliye Komisyonuna verilecekti). 

2) İstanbul uluslararası bir çeşit devlet olan Boğazlar Komisyonu’nun (bayrağı, 
silahlı gücü, mahkemeleri öngörülmüştü) başkenti olacaktı. Osmanlılar ‘rahat durmak’ 
şartiyle, İstanbul’u başkent olarak Boğazlar Komisyonu’yla ortaklaşa kullanacaklardı. 
Hatırlatalım, Batılılar gerektiğinde ‘rahat durmama’ senaryoları tezgahlamakta pek 
ustaydılar. 

3) Yunanistan ve Ermenistan’ın toprak kazançları görece  sınırlıydı ama 
Osmanlı topraklarının çok büyük bir bölümü Fransız ve İtalyan nüfuz bölgeleri olarak 
belirlenmişti. Dikkatli bakınca, batıdaki İtalyan nüfuz bölgesindeki Müslüman 
olmayanların daha çok Rumlar, doğudaki Fransız nüfuz bölgesindeki Müslüman 
olmayanların daha çok Ermeniler olduğu göze çarpar. Şöyle bir tahmin yapılabilir. 
İtalyanlar nüfuz bölgelerini ilerde palazlanacak olan Yunansitan’a katılmak üzere 
tutacak, o yönde hazırlayacaklardı. Aynı biçimde Fransızların nüfuz bölgesi zamanı 
gelince Ermenistan’a eklenecekti. Böylece şişen Yunanistan ve Ermenistan istedikleri 
zaman ordusu ve maliyesi olmayan, kurbanlık koyun halindeki Osmanlı Devletini 
kolayca tarih sahnesinden silebileceklerdi. Anadolu’yu Rumeli’ye benzeteceklerdi. 

Demek ki Sevr ile Türklerin canına kast edilmiş oluyordu. 

Şöyle bir itiraz olabilir. Sevr’in niteliği bu olabilir, ama Sevr’i yapanlar 
İngiltere, Fransa ve İtalya idi. Bu, öbür Batılılara genelleştirilebilir mi (örneğin 
Almanya, ABD’ye)? Türkiye ve Türkler bütün Batılıların ortak “ötekisi’’ olduğuna 
göre genelleştirme yapabilir diye düşünüyorum. Sevr konusunda İtilaf devletleri 
dışındaki Batı ülkelerinde yapılacak bir kamuoyu araştırmasının bu yönde 
sonuçlanacağını sanırım. Almanya’nın savaş müttefiki ve o ülkeye sığınmış Osmanlı 
Sadrazamı Talat Paşa’nın suçüstü katilinin Alman mahkemesince aklanması bunun iyi 
bir örneğidir. Demek ki Sevr’deki cana kast durumu bütün Batılılara mal 
edilebilir.Yahudi düşmalığı gibi onların ortak kültürlerinin bir ürünüdür. 

  Bu varsayımların ışığında Türkiye’nin kalkıp canına kast etmiş devletlerle 
ittifak antlaşmaları ya da benzer yakınlıklar kurmasının ne ölçüde akla uygun olduğunu 
sorgulmak istiyorum. Bu sıkıfıkı yakınlıkları evliliğe benzetiyorum. Ve yeniden 
soruyorum: İnsan hiç canına kast etmiş biriyle evlenir mi? 

Sevr’den sonra Batılılarla ilk ‘evlilik’ 1939’da İtalyan saldırısı korkusuyla  
İngiliz ve Fransızlarla imzalanan ittifak antlaşmasıydı. Canına kast etmiş devletlerle 
hiç ‘evlenilir’ mi? İsmet İnönü ne yazık ki bu hatayı işledi. Bu yüzden Churchill ta 
Adana’ya gelerek Türkiye’nin yaptığı antlaşma gereğince Almanya ile savaşa girmesi 
için asıldı. Sıkboğaz etti İnönü’yü. Sonra aynı amaçla İnönü’yü ayağına, Kahire’ye 
çağırdı. Bereket İnönü ne yapıp yapıp bu işe yanaşmadı, ülkeyi korkunç bir maceraya 
bulaşmaktan kurtardı. (Ne de olsa Türkiye henüz bağımsızdı.) Ama antlaşmayı 
yapmamış olsaydı (‘evlenmeseydi’) ona bu denli asılamazlar, bu denli ter dökmez, 
üzülmezdi. İnönü’nün kusurunu hafifletmek için, İnönü’nün 1939’da SSCB’yi 
antlaşmaya katmak hesabı yaptığını, fakat umulmadık bir gelişmeyle onun Almanya ile 
birlik olduğu söylenebilir. Ama İnönü’nün SSCB’nin tutumunu öğrendikten sonra da 
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ittifak antlaşmasını imzalamaktan kaçınmadığı ortada. Demek ki söz konusu ‘evlilik’ 
yüzünden Türkiye’nin o badireye katılmasına ramak kalmıştı. 

Bundan sonraki ‘evlilik’, Türkiye’nin NATO’ya girmesi oldu. Bu sefer ki 
korku Sovyet saldırısı korkusuydu. Bir iddiaya göre Yalta’da (II. Dünya Savaşı 
sonunda galiplerin dünyayı paylaşma konferanslarından biri, Kırım’da) ABD 
Sovyetlerin Türkiye’yi iyice korkutmasını rica etmiş ki Türkiye kendisine daha çok 
bağlansın. Gayrı ciddi gibi görünen, herhalde doğru olmayan bir iddia. Fakat sonuçta 
Türkiye’de yıllarca çılgınlık derecesinde bir Sovyet, Rus, komünizm karşıtlığı havası 
estirildi. Türkiye bu yüzden en büyük şairi Nazım Hikmet’i ‘gömdü’. O korkunç baskı 
havası içinde Türkiye’yi kısa zamanda çağcıllığa (modernliğe) kavuşturacak Köy 
Enstitüleri, Halkevleri kapatıldı. Türkiye 1950’den başlayıp bugüne değin uzanan bir 
Karşıdevrimin çilesini çekmek zorunda kaldı. Karşıdevrimi hararetle destekleyen daha 
önce sevr’i dayatmak istemiş olan NATO müttefiklerimizdi. 1950’den başlayarak 
Türkiye’de her genel seçimi onların alkışlariyle Karşıdevrim kazandı. Türkiye gladio, 
derin devlet, faili meçhul cinayetler, borca batık çökmüş ekonomi, PKK, Silivri, 
bölünme (Kürdistan, Sevr’i hortlatma) tertipleriyle tanıştı. Sevr’i yapanlardan, 
canımıza kast edenlerden başka ne beklenebilirdi? 

Yıllarca NATO ile sıkıfıkı ilişkiler sürdürmüş, Brüksel’de, Napoli’de görev 
yapmış, NATO’nun düzenlediği kurslara, toplantılara, kokteyllere, yemeklere katılan, 
kimi Amerikalılarla, başka  NATO’cularla sıcak ve içten kişisel ilişkiler kurmuş olan 
subay ve komutanlarımızdan bir bölümü Silivri tertibinin ağına düştüler. Belki 
bunlardan bazıları NATO’dan (ya da derin NATO’dan) böyle korkunç bir kazık yemiş 
olmalarına şaşmışlardır. Tarih bilincine sahip olsalardı, Sevr’i bilselerdi daha az 
şaşırmazlardı herhalde. 

Slilivri terrtibi karşısında şaşıranlardan biri anlaşılan eski YÖK başkanlarından 
Prof. Dr.Kemal Gürüz’dür. Gazetelerin yazdığına göre Silivri tertibine bulaştırılmış 
olmasına karşı şaşkınlık (ve isyanını) belirtmek için mealen “Ben Amerikancıyım. 
Burada ne işim var?’’demiş. İlginç bir tepki. Bu söz bugün Türkiye’nin ABD 
hegemonyası altında yarı bağımsız bir ülke olduğunu, dolayısıyla Silivri tertibinde 
ABD’nin rolü bulunduğunu anlatır gibidir. ABD bu denli Türkiye’ye egemen olduğuna 
göre de Gürüz onun kendisi gibi Amerikancıları kollamasını bekliyordu denebilir. 
Oysa Gürüz Sevr’i bilseydi, tarih bilincine sahip olsaydı, sanırım ABD’nin böyle bir 
vefasızlık yapmasına o denli şaşırmazdı. Kuşku yok ki ABD’nin gözünde Gürüz’ün 
Amerikancılığı olumlu bir özellikti. Ne var ki Gürüz düzgün ve ilerici bir bürokrat 
olarak kendisinden önce salt gericidir diye kimilerine verilmiş doktora burslarını iptal 
etmişti. Oysa Sevrciler Türkiye’de hegemonyalarını yürütmek için her zaman 
Karşıdevrimi yeğlemişler, onu desteklemişlerdir. Yani Amerika’nın gözünde Gürüz 
gibi ilerici Amerikancılardan çok, gerici Amerikacılar makbuldü. Gerici bir Türk 
Amerikancısı Sevr paradigmasına daha uygundur. Gürüz yanlış bir Amerikancıydı. 
Yukarıda andığım Silivri’deki Türk uyruklu NATO subayları da gerici olsalardı 
Silivri’ye düşmezlerdi herhalde. 

Türkiye’nin cellatlarıyla yapmaya kalkıştığı son ‘evlilik’ AB üyeliği 
girişimiydi. Bu girişimde bir korku söz konusu değildi. Tersine, AB üyeliği hevesinin 
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güdüsü üyeliğin Türkiye ve Türkler için bir cennet yaratacağı beklentisiydi. 24 Ocak 
1980 kararlarıyla Türkiye kalkınmaktan, sanayileşmekten vazgeçmişti. Oysa AB’ye 
üye olduğumuz zaman AB bizi kalkındıracaktı. Türkler en pembe cennet  
senaryolarıyla coşuyorlardı. Herkes iş bulacak, çok – partili dizge tıkır tıkır işleyecek, 
demokrasi ilerleyecek, insanlarımız uygarlaşacaktı. Toplum her yönüyle kalkınacaktı. 
Yeryüzü cennetii! TSK da havaya girmişti. Turgut Özal başbakanken tam üyelik 
başvurusu yapıldı(1987). Hükümetlerimiz yıllarca bu iş olacakmış gibi umutları 
pompaladılar, bu sayede seçimlerde oy topladılar. AB’liler de sizi üye yapacağız diye 
bizi işlettiler. Oysa onların öteki olarak gördükleri Türkleri aralarına almaya hiç 
niyetleri yoktu. Bu yalanı sürdürerek Türkiye’den Kıbrıs, Yunanistan, Ermenistan ve 
başka konularda ödünler koparıyorlardı. Ve en büyük kazığı attılar: üyelik 
gerçekleşmeden Türkiye AB gümrük birliğine sokuldu. Oysa uygulamada gümrük 
birliğine giriş hep üye olduktan sonra gerçekleştiriyordu. 

  Neyse ki AB devletleri bizi işlemekten vazgeçmek zorunda kaldılar. Olumsuz 
tavırlarını belli ettiler. Çünkü Türkiye’nin AB üyeliğini bu ülkelerin kamuoyları 
nefretle karşılıyor, Türkiye’yi içimize alacağız diyen partilere oy vermiyorlardı. 

Şimdi durum aydınlanmış bulunuyor. Bize imtiyazlı ortaklı gibi formüller 
öneriliyor. Bir yandan da üyelik için laf olsun diye anlamsız kimi görüşmeler 
sürdürülüyor. Türkler bu arada acı gerçeği öğrenmiş bulunuyorlar. 

Yazımın sonuna geldim. Sanırım başlıkta sorduğum sorunun yanıtını da vermiş 
bulunuyorum. Demek ki İtalya’dan, Sovyetlerden korkmamak ve yeryüzünde cennet 
olmadığını bilmek gerekiyormuş. Ve insan canına kast etmiş biriyle evlenmemeliymiş. 
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ÖZEL HUKUK AÇISINDAN SPORDA TEŞVİK PRİMİ 

Yrd. Doç. Dr. M. Erdem AYBAY* 

I.Giriş 

3 Temmuz 2011 tarihinde ülke gündemine birdenbire oturan şike ve teşvik 
primi soruşturması ve buna ilişkin süreç, sona ermesine ve verilen cezalar Yargıtay 
tarafından onanmasına rağmen halen konuşulmaktadır. Soruşturma ile ilgili kişi ve 
kurumlar, yazılı, görsel ve sosyal medyada tartışılmaya devam etmekte, hatta yanlı 
yapıldığı gerekçesiyle yargılamanın yenilenmesi gerektiğine dair görüşler 
savunulmaktadır. Hem sportif hem de hukuki olarak fırtınalar yaratan bu 
soruşturmanın konusu olan şike ve teşvik primi kavramları ülke futbolunda yıllardır 
tartışılmasına rağmen ilk defa bu kadar açık bir şekilde konuşuldu ve üzerine yorumlar 
yapıldı. Daha önceki yıllarda birçok şike ve teşvik primi iddiası gündeme gelmiş, 
ancak bu iddiaların üzerinde ya hassasiyetle durulmamış ya da sporun bu ahlak dışı 
hareketlerine karışmış kişi veya kurumların ülke çapındaki popülerliği olmadığından 
aldıkları cezalar da unutulup gitmişti. Ancak bu sefer kulüplerin ve kulüp 
yöneticilerinin adı büyük olunca hem ilgili dava büyük ilgi gördü hem de söz konusu 
kavramlar enine boyuna incelenmeye başlandı. Biz bu kavramlardan, esasen pek 
üzerinde durulmayan teşvik primi üzerinde özel hukuk bağlamında durmaya ve 
fikirlerimizi açıklamaya çalışacağız.  

Öncelikle teşvik priminin, şike gibi, 6259 sayılı Kanunla değişik 6222 sayılı 
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanununun 11. Maddesine göre 
ceza hukuku anlamında bir suç olarak kabul edildiğini ifade etmemiz gerekir. 
İncelememizde, suç karakterinden bağımsız olarak bu kavramın özel hukuktaki (özel 
olarak spor hukukundaki) anlamı irdelenecek ve bu bağlamda yorumlar yapılacaktır.   

II. Teşvik Primi Kavramı

A. Kelime Anlamı 

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre teşvik kelimesi, isteklendirme ve özendirme 
veya belirli bir iktisadi veya sosyal amaca ulaşabilmek için maddi destek ve hukuki 
kolaylıklar biçiminde verilen ödül anlamını taşırken; prim ise genel anlamıyla işveren 
tarafından iş yapanı isteklendirip verimini artırmak veya sonuca daha kolay ve çabuk 
ulaşmasını sağlamak amacıyla verilen paradır1. Teşvik primi ise ekonomik hayatta 
devlet tarafından teşvik için verilen ödemeler anlamına gelmektedir. Buna örnek olarak 
sosyal güvenlik kurumları tarafından çalışanlara yapılan maddi destek gösterilebilir. 

* Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1 Bkz. http://tdkterim.gov.tr/bts/ (Çevrimiçi – 28.03.2013). Prim kelimesinin başka anlamları da 
bulunmaktadır. Söz konusu kaynağa göre prim, futbol alanında “kazanmalık” olarak da ifade 
edilmektedir.  
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Çalışmamız bağlamında teşvik priminin kelime anlamının, özellikle tanımının spor 
müsabakaları yönünden açıklanması gerekir. Bir alt bölümde görüleceği üzere, teşvik 
priminin tanımı konusunda bir uyuşma olduğu söylenemez. Bununla birlikte, son 
tahlilde, teşvik priminin unsurlarının hemen hemen bütün tanımlarda aynı olduğu 
anlaşılmaktadır.     

B. Tanım Çabaları 

Teşvik priminin tanımı yapılmaya çalışılırken çeşitli kaynaklardan 
yararlanılabilir. Bu konuda öncelikle 6259 sayılı Kanunla değişik 6222 sayılı Sporda 
Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanununun 11. maddesinin 5. bendinden 
söz edilmesi gerekir2. Söz konusu kanun maddesi “şike ve teşvik primi” başlığını 
taşımaktadır. Maddenin ilk dört bendinde şike suçundan bahsedilmiş ve buna ilişkin 
cezalar belirtilmiştir. Beşinci bentte ise “Suçun bir müsabakada bir takımın başarılı 
olmasını sağlamak amacıyla teşvik primi verilmesi veya vaat edilmesi suretiyle 
işlenmesi halinde bu madde hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında indirilir” 
denmek suretiyle teşvik priminin, şikenin hafifletilmiş bir şekli olduğu vurgulanmaya 
çalışılmıştır. Görüldüğü üzere burada teşvik priminin bir tanımı yapılmamıştır. Şikenin 
bir suç olduğu göz önüne alınırsa; teşvik priminin, şikenin bir çeşidi olduğu anlatılmak 
istenmiştir. Bunun dışında altıncı bentte teşvik priminin, milli takımlara veya milli 
sporculara başarılı olmalarını sağlamak amacıyla veya spor kulüpleri tarafından kendi 
takım oyuncularına veya teknik heyetine müsabakada başarılı olabilmelerini sağlamak 
amacıyla verilmesi veya verilmesine dair vaatte bulunulması halinde söz konusu 
olmayacağı ifade edilmiştir. Bu düzenlemeden de hangi hususların teşvik primi 
kapsamına girmeyeceği anlaşılmaktadır.  

Bu noktada başka hükümlerden faydalanmanın, kavramın daha iyi 
anlaşılmasını sağlamak için yararlı olduğunu düşünüyoruz. Ağustos 2013 tarihli 
Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatının 55. maddesinin ilk bendinde 
“Müsabakanın sonucunu hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. 
Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır” ifadesiyle teşvik priminin genel bir 
çerçevesi çizilmiş ve bunun bir karşılaşmanın sonucunu ahlaka aykırı olarak etkilemek 
amacıyla yapılan bir eylem olduğu belirtilmiştir3. Söz konusu bendin geri kalan 
kısımlarında cezalardan bahsedilmiştir. İkinci bentte buna teşebbüsün de ceza konusu 
olacağı vurgulanmıştır. Bu maddeyle bağlantılı bir başka talimatın bir başka 
maddesinden bahsetmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Ağustos 2013 tarihli 
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka Talimatının 25. Maddesi disiplin 
talimatının ilk bendinde ifade edilen cümleyi aynen almış, ancak maddenin geri kalan 

26222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun için bkz. 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110414-6.htm ; 6259 sayılı Sporda Şiddet ve 
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun için bkz. 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111215-7.htm (Çevrimiçi-15.08.2013). 
3http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/TALIMATLAR/Futbol-Disiplin-Talimati-
22.01.2014.pdf (Çevrimiçi-24.08.2013). 
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kısmında cezalar yerine yargılamanın nasıl olacağı genel bir çerçevede anlatılmıştır4. 
Son fıkra hükmünde de “Söz konusu ihlalleri gerçekleştirdiği tespit edilen kulüpler 
hakkında Futbol Disiplin Talimatı’nın 55. maddesi uygulanır” denmek suretiyle bir atıf 
yapılmıştır.  

Teşvik primi ile ilgili tanım çabalarına TBMM de katılmıştır. 10.06.2005 
tarihli Türk Sporunda Şiddet, Şike, Rüşvet Ve Haksız Rekabet İddialarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/63, 
113, 138, 179, 228) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporuna göre 
teşvik primi, bir kişi ya da kuruluşun, neticesinden kendisinin ya da taraftarı olduğu 
kulübün doğrudan etkilendiği bir müsabakada, kendi lehine sonuç doğuracak tarafa 
veya mensuplarına maddi menfaat vaat etmesi veya sunmasıdır5. Söz konusu tanım, 
teşvik priminin kelime anlamına en yakın tanım olarak dikkat çekmektedir.  

Teşvik primi ile ilgili uluslararası alanda esas olarak özel bir düzenlemenin 
olmadığı, sadece genel bir çerçeveden yola çıkıldığı anlaşılmaktadır. Sadece Avrupa 
Futbol Federasyonları Birliği olan UEFA’nın 2013 yılına ait disiplin talimatının 12. 
maddesinde müsabakanın sonucunu etkilemeye özel bir yer verilmiş, çok kapsamlı 
olmasa da bu türden davranışın bir disiplin suçu olduğu ve cezalandırılması gerektiği 
ifade edilmiştir. Aynı talimatın 17. maddesinde yetkili kurul tarafından disiplin 
suçlarının niteliğine, objektif ve sübjektif şartlara göre ceza verileceği  belirtilmiştir6. 
Bu ifadelerden, UEFA talimatında TFF talimatında olduğu gibi şike ve teşvik primi 
için özel bir cezanın belirlenmediği anlaşılmaktadır.  Bunun dışında Uluslararası 
Futbol Federasyonları Birliği olan FIFA da halen yürürlükte olan 2011 yılına ait 
disiplin talimatının 62. maddesinde, kendi adına veya üçüncü bir kişi adına FIFA nın 
talimatlarını ihlal için herhangi bir kişiye veya bir kuruma haksız kazanç sağlayan 
kişinin cezalandırılacağını öngörmüştür7. Bu maddeden şike veya teşvik priminin FIFA 
nezdinde cezalandırılacağı kolaylıkla anlaşılmaktadır. Burada genel bir çerçevenin 
çizildiği, özel bir tanımın yapılmadığı görülmektedir.  

C. Tanım Hakkındaki Görüşümüz 

Önceki bölümde yapılan açıklamalar değerlendirildiğinde teşvik priminin, 
öncelikle bir spor müsabakasının sonucunu hukuka ve spor ahlakına aykırı biçimde 
etkilemenin bir çeşidi olduğu söylenebilir8. Kanaatimizce teşvik primi, TBMM 
Araştırma Komisyonu Raporunda da ifade edildiği üzere, başka bir takım oyuncularına 
bir kulüp yöneticisi veya yetkilisi tarafından doğrudan yarışma içinde olduğu kulübün 

4http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/TALIMATLAR/Futbol-Musabaka-Talimati-06-
08-2013-.pdf (Çevrimiçi-24.08.2013). 
5 http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss956m.htm (Çevrimiçi-22.07.2013). 
6http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/95/84/21/1958421_
DOWNLOAD.pdf  (Çevrimiçi-27.07.2013) 
7http://www.fifa.com/mm/Document/AFFederation/Administration/50/02/75/DisCoInhalte.pdf 
(Çevrimiçi-27.07.2013).  
8 Bununla birlikte teşvik priminin hukuka aykırı olmadığı da savunulmuştur. Bu yöndeki görüş 
için bkz. ERTAŞ, Şeref/PETEK, Hasan, Spor Hukuku, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara 2011, s. 
74 vd. 
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takımı ile oynayacakları müsabakada daha fazla performans göstermesi için verilen 
veya vaat edilen maddi değerdir.      

Teşvik priminin maddi bir değer taşıdığı yönünde bir şüphe olmaması gerekir. 
Manevi amaçlarla yapılan teşvik priminin bir cezaya konu olamayacağı açıktır. 
Örneğin A kulübü yöneticisi veya yetkilisinin, B kulübünün oyuncularına sadece 
“Haydi bu maçı alın!” şeklinde bir ifadede bulunup herhangi bir maddi karşılık için söz 
vermemesi halinde, bu davranışın bir cezai sorumluluk yaratmayacağı rahatlıkla 
söylenebilir. Buna karşılık, bir kulüp yöneticisi veya yetkilisi tarafından, bir yarışma 
içinde avantaj sağlamak adına, başka bir kulübün yöneticisine veya yetkilisine, dolaylı 
olarak, o kulübün yapacağı müsabakada oyuncularının daha fazla performans 
göstermesi için telkin yaptırılması ve maddi değer sözü verilmesi teşvik primi şeklinde 
değerlendirmelidir. Teşvik priminin uygulaması genel olarak doğrudan oyunculara 
yöneliktir. Şampiyonlukta çekişen iki takımdan birinin yöneticisinin, diğerinin 
yapacağı müsabakada karşı takım olan takımın oyuncularına müsabakada daha fazla 
performans göstermesi için maddi değer vaadinde bulunması teşvik primine klasik bir 
örnek olarak gösterilebilir. Teşvik priminin şike ile de farkı burada ortaya çıkmaktadır. 
Şikede kulüp yöneticisi veya yetkilisi, o kulübün müsabaka yapacağı takımın 
oyuncularına veya yöneticilerine dolaylı olarak, oyuncularına ise doğrudan müsabakayı 
kaybetmek için bir maddi kazanç sağlamaktadır. Teşvik priminde müsabaka hem başka 
takımlar arasındadır hem de müsabakanın kaybedilmesine yönelik değil; kazanılmasına 
yönelik bir maddi değer verilmesi veya vermeye yönelik vaat söz konusu olmaktadır. 
Bununla birlikte her iki durumda da hem hukuka hem de spor ahlakına aykırı bir 
davranış söz konusu olmaktadır.  

D. Teşvik Primi Örnekleri 

Sporda, özellikle futbolda, şike ve teşvik primi uzun zamandan beri bir 
tartışma konusu olarak kendisini göstermiştir. Ancak burada üzücü olan, şike ve teşvik 
primi ile ilgili ortaya atılan iddiaların bir sonuca ulaştırılamamış olmasıdır. 10.06.2005 
tarihli Türk Sporunda Şiddet, Şike, Rüşvet Ve Haksız Rekabet İddialarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/63, 
113, 138, 179, 228) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu metninde 
şike ve teşvik primi ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karara bağlanmış 
olaylara değinilmiştir.  

Raporda belirtilen olayların teşvik primi ile ilgili olanında9, 24.02.2001 
tarihinde oynanan Nişantaşıspor – Bilecikspor karşılaşmasından önce Eyüpspor 
yöneticilerinin Nişantaşıspor yöneticileri ile teşvik primi yönünde bir anlaşma 
yaptıkları Bilecikspor kulübü tarafından iddia edilmiştir. O zamanki Türkiye Futbol 
Federasyonu Şike Tahkik Kurulu, hazırladığı raporda bu iddianın doğruluğuna kanaat 
getirmiştir. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bir kanıt olmadığı 
gerekçesiyle Bilecikspor Kulübünün iddiasını ve dolayısıyla itirazını reddetmiştir.  

9 www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss956m.htm (Çevrimiçi-22.07.2013). 
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3 Temmuz 2011 yılında başlayan ve uzun süre kamuoyunu meşgul eden şike 
soruşturması kapsamında bazı maçlarda teşvik primi verildiği yönünde iddialar da 
ortaya çıkmıştır. Bu iddialar soruşturulmuş ve davaya ilişkin gerekçeli karar metninde 
bazı maçlarda teşvik primi verildiğine ilişkin mahkemenin kanaati de dile getirilmiş, bu 
yüzden de sanıklara ceza verilmiştir10.    

Bunun dışında 2005 yılında ortaya çıkan, medya organlarında geniş yer alan ve 
o zamanın Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu tarafından araştırılan bir olaya 
da değinmek gerekir. 2005 yılında Vestel Manisaspor’da kariyerine devam eden Cafer 
Aydın isimli futbolcu, katıldığı bir televizyon programında 2000 – 2001 sezonunda 
kadrosunda yer aldığı MKE Ankaragücü takımının Galatasaray ile oynadığı maçtan 
önce teşvik primi aldıklarını, kendisinin ve takım arkadaşlarının aldığı paranın da o 
dönemin Ankaragücü teknik direktörü olan Ersun Yanal tarafından dağıtıldığını iddia 
etmiştir11. Bu iddialar üzerine harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk 
Kurulu bir soruşturma başlatmış, ancak bu soruşturmadan bir sonuç alınamamıştır.      

Teşvik primini bir Türk icadı olarak görmek de mümkün değildir. Futbolun 
dünya üzerindeki popülerliliği ve ekonomik çıkarlar, dünyanın birçok ülkesinde teşvik 
primini gündeme getirmiştir. Bu yüzden kulüpler veya oyuncular soruşturmalara tabi 
tutulmuştur. Örneğin Romanya’da 2008 yılında Steau Bucharest kulübünün bir grup 
yöneticisi ile Universitatea Cluj takımının bir oyuncusunun bir restoranda yaptığı 
görüşme kaydedilmiştir. Bu görüşmenin önemi, görüşmenin Universitatae Cluj 
takımının şampiyonlukta Steau Bucharest ile çekişen CFR Cluj takımı ile ligin son 
haftasında yaptığı karşılaşmadan önce olmasıdır. Bu görüşmeden kısa bir süre sonra bir 
gazetede, dört adet tanığın ifadesine başvurularak, 1.7 milyon Euro’nun Universitatea 
Cluj takımına CFR Cluj takımını şampiyonluktan engellemeleri halinde verilecek 
olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bunun üzerine yapılan soruşturma sonucunda Romanya 
Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi Steau Bucharest takımının 7 puanını, 
Universitatae Cluj takımının ise 6 puanını silmiş, iki kulüp başkanını 2 yıl boyunca hak 
mahrumiyetine mahkum etmiştir12.     

III. Kavram Hakkında Değerlendirme 

Sportif faaliyetlerle ve sportif örgütlerle ilgili hukuk kurallarını sistematik bir 
şekilde inceleyen hukuk dalı olarak tanımlanabilecek13, hem özel hem de kamu hukuku 
karakterli ve ülkemizde öneminin geç olsa da farkına varılan spor hukuku sayesinde 
son zamanlarda şike ve teşvik primi gibi kavramların tartışılarak içeriği doldurulmaya 
çalışılmaktadır. İncelememizin bu bölümünde söz konusu kavramlardan teşvik primi 
hakkında kanaat açıklamalarına yer verilecektir.  

10http://spor.gazetevatan.com/iste-yildirimin-sikeyle-suclandigi-6-mac/454864/5/haber 
(Çevrimiçi - 28.09.2013). 
11 http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/310739.asp (Çevrimiçi-29.09.2013). 
12http://www.sabotagetimes.com/football/football-sport/10-most-corrupt-football-leagues-ever/, 
http://www.rri.ro/arh-art.shtml?lang=1&sec=5&art=12411 (Çevrimiçi – 21.11.2013).  
13ERTAŞ/PETEK, s.35 
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Teşvik primi kavramını, öncelikle, büyük kulüplerin küçük kulüpleri ekonomik 
olarak ezmesinin doğal bir sonucu olarak ele almak mümkündür. Endüstriyel 
sporun(özellikle futbolun) dünyaya hâkim olmasıyla bu alandaki para transferi 
inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Ortaya çıkan bu büyük pastadan daha fazla pay almak 
isteyen sporun bütün aktörleri, hukuk dışı davranışlarda da bulunabilmektedir. Sportif 
rekabetin getirdiği hırs, bu yollara başvurulmasında bir saik olarak ortaya çıkmaktadır. 
İki kulüp birbiriyle çekişirken, bunlardan birinin sportif centilmenlik kurallarından 
ayrılarak “Başarı için her yol mübahtır” anlamında Makyavelist bir felsefe ile diğerinin 
önünü kesmek için türlü yollara başvurması, iddia biçiminde de olsa bir gerçek olarak 
önümüze serilmektedir. İşte bu yollardan biri de teşvik primidir. Ekonomik yaşamın 
getirdiği zorluklar, sportif alanda da kendini göstermektedir. Küçük paralarla idare 
edilmeye çalışılan spor kulüpleri, kimi zaman hukuk dışı yollarla da gelir elde etme 
yoluna başvurabilmektedir. Küçük kulüplerin özellikle sporcularının içlerinde 
yaşadıkları çaresizlikten yararlanmak isteyen büyük kulüplerin de çekişme içinde 
bulunduğu başka bir kulüple müsabaka yapacak bu küçük kulübün futbolcularına bir 
maddi menfaat temini sözü vererek sporun olağan akışına aykırı şekilde bir mücadele 
göstermek için teşvik etmesi söz konusu olabilmektedir. Ekonomik açıdan zorluk 
içinde olan küçük kulüplerin sporcuları bunu bir kazanç kapısı olarak görerek, sportif 
ahlak dışına çıkabilmektedir. Bu durum, güçlünün zayıfı ezmesi anlamında ahlaka 
aykırı bir davranış olarak nitelendirilebilir. Ahlaka aykırılığın yanı sıra hukuka ve 
özellikle spor hukukuna aykırı bir davranış olarak nitelendirilmesinde de bir sakınca 
yoktur. Spor hukuku, niteliği gereği, spor alanlarında eşit bir mücadeleyi öngörür. 
Müsabaka yapan taraflar, eşit şartlarda mücadele etmelidir. Bu eşitliğe aykırı 
davranışlar, sporun ruhuna aykırı olduğu gibi, kuralların uygulanmasında da 
adaletsizliğe yol açar. Bir kulübün oyuncularının aldığı teşvik primi ile başka bir kulüp 
yararına sporun olağan akışına uygun olmayan bir biçimde mücadele etmesi, 
müsabakayı seyredenler arasında adaletsizlik hissinin doğmasına yol açar. Spor hukuku 
çerçevesinden farklı bir bakışla da bakılacak olursa, teşvik primi verenin teşvik primi 
alan üzerinde bir sömürü ortamı yaratması hukukun evrensel değerleriyle de bir çelişki 
yaratacaktır.   

Daha önceleri de zikrettiğimiz TBMM Araştırma Komisyonu Raporunda, şike 
ve teşvik primi hakkında görüşleri alınan kimi futbolcu ve teknik adamların, 
futbolcuların alacaklarının düzgün olarak yatırılmaları halinde teşvik priminin söz 
konusu olmayacağına dair ifadeleri yer almıştır. Teşvik priminin maddi bir ihtiyaçtan 
doğduğunu savunan ve haklı göstermeye çalışan bu fikre katılmak pek mümkün 
değildir. Ülkemizdeki ekonomik gelişmelerin bazı küçük ölçekli kulüpleri olumsuz 
olarak etkilemesi bir gerçektir. Bu yüzden de bu kulüpler, oyuncularına hak ettikleri 
paralarını ödeyemez hale gelmektedir. Bu durumun futbolcuları başka yerlerden 
kazanç sağlamaya yönelik girişimlere mecbur kıldığı da anlaşılabilir. Ancak bu 
girişimlerin de hem hukuka hem de ahlaka uygun olması gerektiği düşüncesindeyiz. 
Örneğin alacaklarını tahsil edememiş ve maddi açıdan zor duruma düşmüş bir 
futbolcunun yasal çerçeve içinde örneğin dava yoluyla hakkını aramasında bir sakınca 
yoktur. Ancak bunu yapmadan, hakkını yasal yol ile aramaktan ziyade, başka bir 
kulübün ve dolayısıyla o kulübün oyuncularının başarısını haksız bir şekilde 
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engellemesi, en hafif tabiriyle, bir ahlaksızlık olarak görülmelidir. Zira, teşvik primi 
yoluyla bir emek hırsızlığı söz konusu olmaktadır. Bütün bir sezon boyunca emeğiyle 
başarı kazanmaya çalışmış bir oyuncu birliğinin ve o birliğin yararına çalıştığı kulübün 
emekleri, başka bir kulübün haksız maddi kazanç sağlayarak teşvik primi alması 
yüzünden heba olmaktadır. Bu durum da ne centilmenlikle ne de spor ahlakıyla 
bağdaşmayacaktır. Kendilerine teşvik primi teklif edilen oyuncuların, maddi kazançtan 
önce şahsiyetlerini düşünmelerinin ve sporcu kişiliğine uygun davranmalarının 
gerektiğine inanıyoruz. Bununla birlikte teşvik primine özendirilmemesi amacıyla 
oyuncuların alacaklarının düzgün yatırılması için gereken önlemlerin de alınması bir 
mecburiyet olarak gözükmektedir. Bunun için de büyük veya küçük ölçekli kulüp 
ayrımı yapılmaksızın, kulüplerin sıkı bir ekonomik denetimden geçmesinin yapılacak 
düzenlemelerle sağlanması uygun olacaktır. Eğer bu gerçekleşirse, Türk sporunun 
gelişmesi daha hızlı olacaktır.  

Teşvik priminin hukuka uygunluğu savunulurken, gerekçelerden biri sporda 
amacın rakibi yenmek olduğu düşünüldüğünde teşvik priminin de suç sayılmaması 
şeklinde olmuştur14. Bir spor müsabakasında rakibi yenmek güdüsü doğaldır. Sporun 
ruhu da bunu gerektirmektedir. Ancak sporun ruhunun gerektirdiği bir başka husus da 
müsabaka oynanırken sportif ahlak dışına çıkılmaması gerekliliğidir. Yapılan 
müsabakada rakibi “bileğinin hakkıyla” mağlup etme yerine dışarıdan bir gücün maddi 
zorlamasıyla mağlup etmenin ahlakla bağdaşır bir yönünün olmadığı düşüncesindeyiz. 
Müsabakaya çıkan bir sporcunun rakibi mağlup etmesi için bir motivasyon olarak 
paranın kullanılması pek uygun gözükmemektedir. Böyle bir olasılıkta rakibi mağlup 
etmek için kesinlikle teşvik primine mi ihtiyaç duyulduğu sorusu sorulabilir. Maddi bir 
kazanç sağlama güdüsü olmadan o sporcu elinden geleni yapmalıdır. Maddi bir kazanç 
gütmeden müsabaka sonucunda elinden geleni yapan sporcu, herhangi bir baskı 
hissetmeden en azından başı dik bir şekilde sahadan ayrılır.    

Teşvik priminin hukuka uygunluğu savunulurken sunulan gerekçelerden biri 
de, sporcuların performansının doping gibi kimyasal maddelerle yapay bir şekilde 
arttırılmasının söz konusu olmadığı; sporcunun kapasiteleri itibariyle kazanabilecekleri 
müsabaka için maddi bir hedef gösterilmekte olduğu, bu yüzden de bir hukuka 
aykırılık olmadığı yönündedir15. Bu düşüncenin temeli olan, teşvik priminde sadece 
doping olmadığı için bir hukuka uygunluk olabileceği yönündeki ifade eleştirilebilir. 
Doping, spor ahlakı kavramına son derece ters bir kavramdır. Hem Türkiye’de hem de 
dünyada doping yapan sporcular hapse (doping kontrolünden kaçma halinde) varan 
cezalarla cezalandırılabilmektedir. Doping bir müsabakada daha fazla başarı elde 
etmek için spor etiğine aykırı olarak vücudun kimyasal yollarla güçlendirilmesi 
şeklinde tanımlanabilir16. Teşvik priminin maddi anlamda olmasa da manevi anlamda 
bir doping olduğu görüşündeyiz. Öncelikle teşvik priminin verilmesi spor etiğine aykırı 
bir davranıştır. Bir müsabakada daha fazla başarı elde etmek amacıyla maddi bir 

14ERTAŞ/PETEK, s.74. 
15ERTAŞ/PETEK, s.71’den naklen. 
16Doping tanımı ve dopingle mücadele konusunda bkz. http://www.sporhukuku.org.tr/ 
makaleler/123-dopingle-muecadelede-tuerkiyenin-pozisyonu.html (Çevrimiçi-22.11.2013).  

http://www.sporhukuku.org.tr/%20makaleler/123-dopingle-muecadelede-tuerkiyenin-pozisyonu.html
http://www.sporhukuku.org.tr/%20makaleler/123-dopingle-muecadelede-tuerkiyenin-pozisyonu.html
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menfaat adeta bir doping aracı olarak kullanılmaktadır. Sporcu, yapacağı müsabaka 
sonucunda elde edeceğini umduğu maddi menfaat dolayısıyla kapasitesinin üstüne 
çıkmak için çaba sarfetmektedir. Üstelik bu maddi menfaat, gizli bir anlaşmayla vaat 
edilmiştir. Bu yüzden doping tanımındaki tüm hukuk dışı unsurların teşvik priminde de 
var olduğunu düşünmekteyiz.       

Teşvik priminin ortadan kaldırılması halinde şikenin artacağı; başarıya prim 
verilmemesi halinde başarısızlığa kesin olarak verileceği de savunulmuştur17. Bu 
düşüncenin çok mantıklı olmadığı kanaatindeyiz. Teşvik primi ile şike birbiriyle ilgili 
olarak gözükse de gerçekte birbirinden farklı iki kavramdır. Şikede iki 
takım/kulüp/oyuncu arasındaki müsabakada taraflardan birinin bir menfaat karşılığında 
bilerek mağlup olması söz konusu iken; teşvik primi, oynanacak müsabakanın 
taraflarından birinin daha iyi oynaması için bir menfaat karşılığında başka bir 
takım/kulüp/oyuncu tarafından ayartılması anlamına gelmektedir. Şikenin cezası çok 
ağır iken, teşvik primine verilen ceza biraz daha hafiftir. Ancak iki kavram da cezayı 
gerektirir davranışları ifade etmektedir. Teşvik primine ceza vermenin şike olaylarını 
arttırıcı bir etkisinin olduğu pek makul bir düşünce tarzı olarak gözükmemektedir. Ne 
şike ne de teşvik primi sporun olağan akışıyla uyumludur. Müsabakanın olağan akışına 
hukuk dışı yöntemlerle müdahale etmek spor ahlakıyla hiçbir şekilde bağdaşmaz. 
Başarı veya başarısızlık için muhakkak hukuk dışı yollarla bir prim verilmesi gerektiği 
yönündeki bu düşünce tarzı pek savunulur değildir.   

Pratikte teşvik priminin söz konusu olduğu iddia edilen karşılaşmalara 
bakıldığında teşvik primi aldığı ileri sürülen takımın bir hedefinin olmadığı; buna 
karşılık rakibinin bir hedefinin olduğu görülmektedir. Bu noktadan hareket edilerek 
hedefi olmayan takım sporcularının ister istemez teşvik primine bulaşabilecekleri ifade 
edilmiştir18. Hatta hedefi olan ile olmayan takımlar arasındaki mücadelenin zevksiz ve 
kalitesiz geçeceğinden, teşvik primine izin verilmesi gerektiği bile savunulmuştur19. Bu 
görüşlere katılmak mümkün değildir. Hedefi olmayan takımın sporcularının 
kendilerine teşvik primi vaat edilmesi halinde bunu reddetmesinin spor ahlakının 
gereği olduğu kanaatindeyiz. Bir başka deyişle, ister istemez teşvik primine 
karışılabileceğini düşünmek, sporun ruhuna aykırıdır. Eğer bir sporcu, kendi emeği ve 
“teri” ile bir yerlere gelmek istiyorsa, bu gibi hukuk dışı yollara başvurmamalıdır. 
İstemeden teşvik primini kabul etmesi diye bir husus söz konusu olmamalıdır. Bunun 
dışında hedefi olan ile olmayan takımlar arasındaki mücadelenin zevksiz geçeceği 
gerekçesi de mantıklı gözükmemektedir. Sırf seyir zevki için teşvik primine izin 
vermek, sporun yozlaşmasına yol açacak ve sporun esas amacından bir hayli 
uzaklaşılmış olacaktır. Esasen bu görüşlerin güncelliğinin kaybolduğu da 
söylenebilecektir. Buna gerekçe olarak da Türkiye Futbol Federasyonunun birkaç 
seneden beri uygulamakta olduğu performansa dayalı prim sistemini gösterebiliriz. Bu 
sisteme göre profesyonel birinci ligde mücadele eden takımlar, oynadıkları 
müsabakalarda performanslarına göre federasyondan ödül almaktadır. Bir başka 

17 ERTAŞ/PETEK, s.71’den naklen. 
18 www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss956m.htm (Çevrimiçi-22.07.2013).  
19 ERTAŞ/PETEK, s.70’den naklen. 

                                                           

http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss956m.htm
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deyişle, takımlar galip gelmeleri veya berabere kalmaları halinde federasyondan bir 
miktar prime hak kazanmaktadır. Bu durum esasen teşvik priminin önüne geçilmesi 
için önemli bir husus olarak göze çarpar. Bu sayede ligin sonuna yaklaşılırken hiçbir 
iddiası olmayan takımın, iddiası olan takımla maç yapması halinde kendisi hakkındaki 
şüpheleri ortadan kaldırabileceğini söylemek mümkündür. Zira hedefi olmayan takım 
ortada federasyondan alacağı bir prim söz konusu olduğu için zaten kazanmak için 
oynayacaktır. Böylelikle o takımın oyuncuları da teşvik primine ihtiyaç duymayacaktır. 

Teşvik priminin hukuka aykırı olmadığı ve ayrıca cezalandırılmaması gerektiği 
savunulurken gösterilen gerekçelerden biri de teşvik priminin bir müsabakanın 
kazanılmasına yetmeyeceği; karşı takımın da yenilmemek üzere mücadele etmesi 
gerektiği yönündedir20. Teşvik primi yüzünden müsabakanın kazanılamadığının ifade 
edilmesinin, yetersiz olunduğu yönünde bir itiraf niteliğinde olduğu savunulmuştur. 
Söz konusu gerekçe akla yatkın olarak kabul edilebilir. Herhangi bir spor 
müsabakasında taraflar ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koymak durumundadırlar. 
Bu husus sporun ruhu gereğidir. Buna karşılık, taraflardan birinin bu mücadeleyi 
göstermeden, aldığı mağlubiyeti hukuka aykırı bir anlaşmaya bağlaması, amiyane 
tabirle “mızıkçılık” anlamına gelir ki; bu da uygun bir davranış olmayacaktır. İşte bu 
noktada da teşvik priminin varlığının tespit edilmesi önem kazanır. Eğer bir 
müsabakada teşvik primi olduğundan şüpheleniliyorsa, bunun dikkatlice incelenmesi 
gerekmektedir. Aksi halde, teşvik priminin varlığına ilişkin yapılan beyanlar kaybeden 
tarafın sadece yetersiz olunduğunun itirafı olarak algılanırsa, ortada olan hukuka 
aykırılık görmezden gelinmiş olur. Bunun da spor ahlakına uygun olmadığı 
kanaatindeyiz.   

IV. Teşvik Priminin Önüne Geçilmesi İçin Öneriler

Sporun son yıllarda masum bir eğlence aracı olmaktan çıkıp bir endüstri haline 
gelmesinden dolayı, bir spor alanında başarı elde edilmesi, artık sadece manevi tatmin 
olanağı olmaktan çıkmış; maddi avantajları da beraberinde getirir olmuştur. İşte bu 
avantajlardan en büyük ölçüde yararlanmak isteyen spor kulüpleri veya sporcular 
başarı sağlamak için kimi zaman hukuk dışı yollara da başvurabilmektedir. Sporda adil 
yarışma prensipleri de bu tür hukuka aykırılıkların önünün kesilmesini öngörmektedir.  

İncelememiz kapsamında ele alınan teşvik primi verilmesi şeklindeki hukuka 
aykırı davranışın da ortadan kaldırılması gerekir. Esasen, bunun için 6222 sayılı 
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da (Daha sonra yürürlüğe 
giren ve söz konusu kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin 6259 sayılı Kanun) ve TFF 
Disiplin Talimatı’nda düzenlemeler yapılmış ve teşvik primi verilmesi halinde bir 
takım yaptırımlar öngörülmüştür. Ayrıca TFF Disiplin Talimatı’nın 14. maddesinin 
üçüncü bendindeki “Müsabaka sonucunu etkileme şeklindeki disiplin ihlallerinin 
soruşturması zamanaşımına tabi değildir” hükmünün de anılması gerekir. Bu 
düzenlemelerdeki ceza ve disiplin yaptırımlarının ölçülü ve yerinde olduğu 
kanaatindeyiz. Buna karşılık sadece yaptırımlara bağlanmış olması, teşvik priminin 
önüne geçilmesi için yeterli değildir. Teşvik primi şeklindeki davranışın ortadan 

20 ERTAŞ/PETEK, s. 70 vd. dan naklen. 
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kaldırılması için yaptırımlardan ziyade bu davranışa sebep olan durumların 
incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.  

Öncelikle teşvik primi verilmesi yaptırıma bağlanırken, herhangi bir ayrım 
yapılmaması şarttır. Bunun anlamı, ekonomik büyüklüğe, taraftar sayısına, ülke 
gündemindeki yerine bakmadan bir suçun oluşması halinde bir yaptırımın her kulübe 
veya sporcuya eşit şekilde uygulanmasıdır. Bu olmadan caydırıcılık unsurunun eksik 
kalacağı görüşündeyiz. Bu açıdan ülkemizin önde gelen kulüplerinden veya 
sporcularından biriyle, alt kümelerde mücadele eden bir kulüp veya sporcuya eşit bir 
şekilde davranılmalıdır. Bu itibarla, karar vermeye yetkili organların sadece her açıdan 
büyük kulüplerin temsilcilerinden oluşmasına engel olunmalıdır. Bu organlardaki eşit 
derecede temsil, adaleti sağlamak adına önemli olacaktır. Ayrıca spor mahkemelerinin 
de kurulmasının, teşvik primi gibi hukuka aykırılıkların giderilmesi ile eşitlik ve 
adaletin sağlanmasında yararlı olacağını düşünüyoruz. 6259 sayılı Kanun ile değişik 
6222 sayılı Kanunun uygulanmasında meydana gelen zorlukların da kurulacak spor 
mahkemeleri yoluyla aşılabileceği düşünülebilir.  

Teşvik primi verilmesinin önüne geçmek için başvurulacak yollardan biri de 
kulüplerin bozuk olan ekonomik yapılarının düzeltilmesi olacaktır. Kulüplerden 
alacaklarını alamayan sporcular, maddi kazanç sağlama amacıyla teşvik primi gibi 
hukuk dışı yollara başvurmak zorunda kalmaktadır. Bu açıdan kulüplerin ekonomik 
denetimi mutlaka yapılmalıdır. Ancak bu yetmeyecektir. Ayrıca kulüplerin bağlı 
oldukları federasyonlar da gelirlerinin daha büyük kısmını kulüplere dağıtarak 
ekonomik açıdan kulüpleri güçlendirmek durumundadır. TFF’nin birkaç yıldır 
yürürlüğe koyduğu başarıya göre kulüplere prim verilmesi bu kapsamda olumlu bir 
örnektir. Ekonomik açıdan güçlenen kulüpler ve sporcuları, teşvik primi gibi hukuka 
aykırı davranışlara ihtiyaç duymayacaklardır.  

Kulüplerin yöneticilerinin veya sporcuların eğitiminin de teşvik priminin 
önüne geçilmesi için gerekli olduğu kanaatindeyiz. Bu açıdan bakıldığında 
yöneticilerin profesyonel olmasında büyük yarar vardır. Spor yöneticiliğini meslek 
edinmiş kişiler, spor ahlakını iyi özümsedikleri takdirde, bu türden hukuk dışı yollara 
başvurmaktan çekinecektir. Bu noktada kulüplerdeki hukuk işlerinin de ciddi bir 
biçimde ele alınmasının da şike veya teşvik primi gibi hukuka aykırılıkların önüne 
geçilmesi için önemli bir aşama olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca küçük 
yaşlardan beri sporun içinde olan sporcuların o yaşlarda düzgün bir şekilde eğitimi, 
ileride bu sporcuları spor ahlakı içinde davranmaya itecektir. Bunun için de yine spor 
ahlakını özümsemiş eğitmenlere ihtiyaç vardır.          

Sonuç olarak, birçoğumuz için hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiş 
sporun amacına ters düşen ve bir spor müsabakasını seyrederken alacağımız keyfi 
kaçıran teşvik primi gibi hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz davranışların önüne 
geçilmesi için bir takım önlemlerin alınması zorunludur. Dünyada “Fair Play” (Dürüst 
Oyun) şeklinde lanse edilen ilkenin ülkemizdeki sporla ilgili bütün kurumlara örnek 
olması gerektiğini düşünüyoruz.  
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Giriş 

“Yargılama”, ancak düzgün işleyen “savunma”nın varlığı ile gerçek anlamını 
kazanır. Savunma mesleği de, ancak avukatlar aracılığıyla yerine getirilebilir. Görevini 
gerektiği biçimde yerine getiren avukat, sadece müvekkiline hizmet etmekle kalmaz; 
düzgün bir yargılama sonucunda karar vermek isteyen mahkemeye ve dolayısıyla 
kamuya hizmet eder1.  

Avukatların görevlerini yerine getirirken, bağımsız olmaları, yani 
meslekdaşlarıyla yapması doğal olan danışmalar dışında kimseden buyruk, tavsiye, 
yönlendirme vb. kabul etmemesi gerekir.  Durum böyle olmaz da; örneğin, totaliter 
devletlerin uygulamalarında görüldüğü gibi, “siyasal” suçlardan yargılananları 
savunacak avukatların da siyasal iktidarca atandığı ve yönlendirildiği bir ortamda; 
yargılamalar gibi, avukatların varlığı da “göstermelik” olmaktan öteye bir değer 
taşımaz. 

Meslek olarak avukatlığın önemi ve düzgün bir yargılamanın yapılabilmesi 
bakımından vazgeçilmezliği konusundan söylenmiş pek çok söz vardır. Aşağıda 
bunlardan sadece birkaç örnek veriyorum. Avukatlık mesleğinin genelgeçer ögelerinin 
neler olduğunu gösteren bu alıntılara daha pek çoğu eklenebilir.  

Ancak, çoğu güzel söylenmiş kuşkusuz değer taşıyan ama “soyut” sözlerden 
oluşan bu alıntılar karşısında; konunun daha gerçekçi biçimde değerlendirilmesi de 
gerekmektedir. Makalenin ikinci bölümü, avukatlığın “olması gerekenleri” karşısında 
“olan”larını; başka bir deyimle somut bazı gerçeklerini Türkiye bağlamında bir 
inceleme girişimidir.  

1 1996-2003 yılları arasında, uluslararası yargıç olarak görev yaptığım Bosna Hersek İnsan 
Hakları Mahkemesinde, iç savaş öncesi dönemde yetişmiş avukatlar, iç savaş nedeniyle ülkeyi 
terk etmiş olduklarından (yada düzgün işleyen bir avukatlık kurumu zaten var olmadığından; 
Mahkememize başvuran davacıları (“başvurucuları”) temsil eden avukatlar yoktu. Biz yargıçlar, 
bu yokluğu hep duyumsuyor ve kendi çabalarımızla, elimizden geldiği kadar gidermeye 
çalışıyorduk; ama elbette işin doğrusu, başvurucuların haklarını savunan avukatların 
bulunmasıydı. 
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I- Avukatlık mesleğinin önemini ve yüceliğini belirten  görüşler 

Alman Federal Barosu Yar-Başkanı (Vice-President) Dr.Michael Krenzler’in,  
İstanbul Barosu’nun 17 Mart 2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yaptığı 
konuşmadan bir alıntı ile başlayalım:  

“Avukatların ve onların kendi kendini yöneten kurumlarının yani Baroların 
bağımsızlığı, her anayasal devlet için temel bir ilkedir. Avukatlar, devlet memuru 
değil; devletin (hükümetin) denetimi  altında olmaksızın; meslekleri icra eden serbest 
meslek mensuplarıdır. 

  Avukatların özgürlüklerini güvence altına almak için; mesleki haklarına ve 
ödevlerine uygun davranıp, davranmadıklarını denetlemek sadece bölgesel ve ulusal 
düzeydeki Baroların sorumluluğundadır. 

Güçlü bir anayasal devletin, güçlü bir avukatlık mesleğine gereksinimi vardır; 
ve avukatlık mesleğinin uzun dönemli özgürlüğü ve bağımsızlığı, güçlü bir özyönetimle 
sağlanabilir.” 

Avukatlık mesleğinin özünde, onun bağımsızlığı vardır. Anayasal devlet içinde 
avukatın; görevlerini, adalet hizmetinin öteki ögeleri yani yargıçlar ve savcılarla aynı 
statü içinde ve aynı haklara sahip olarak yerine getirebilmeleri ancak bu bağımsızlığın 
gerçekleşmesiyle olanaklıdır.2  

Alman Federal Barosu Yar-Başkanının bu sözleri; avukatların, devlet memuru 
değil, mesleklerini özgürce icra eden serbest meslek mensupları olmaları gerektiğini ve 
meslekleriyle ilgili olarak ancak kendi meslek örgütlerince denetlenebilmeleri gerektiği 
biçiminde özetlenebilir. Bu sözlerin, İstanbul Barosu yöneticilerinin “Silivri davaları ” 
denilen davaların bir duruşması sırasında, siyasal iktidarı “rahatsız edebilecek” 
“uygunsuz” davranışları nedeniyle, haklarında açılmış ceza davası konusunun 
görüşüldüğü İstanbul Barosu Olağanüstü toplantısındaki konuşması sırasında söylemiş 
olması da gözden kaçırılmaması gereken önemli bir noktadır. 

Avukat Semih Güner’in Avukatlık Hukuku başlıklı kitabından, aşağıda 
alıntıladığım tümceler de, Alman Federal Barosu temsilcisinin görüşleriyle aynı yönde 
sayılabilir:  

“Bugün avukatlık mesleğinin vardığı aşama, yüzyıllarca süren özgürlük ve 
hukuk devleti mücadelesinin sonucudur. Avukatın devletten bağımsızlığı, hak ve 
özgürlüklerin ve hukuk devletinin savunulmasındaki vazgeçilmez yeri totaliter 
rejimlerden farklı olarak demokratik anayasa düzeninin hakim olduğu ülkelerde doğal 
karşılanmakta, yargının işleyişinde ve adalet arayışındaki fonksiyonu tartışmasız kabul 
edilmektedir3. 

2  Alman Federal Barosu Yar-Başkanı (Vice-President) Dr.Michael Krenzler’in İstanbul 
Barosu’nun17 Mart 2013 günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yaptığı 
konuşmadan; yazarca yapılmış çeviri.  
3 GÜNER, Semih;Avukatlık Hukuku, 5.baskı, Yetkin yay., Ankara 2011, s.116-116. 
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1940 yılında basılmış (ve 2002 yılında İstanbul Barosunca tıpkıbasımı 
yapılmış) “Avukatın Kitabı”nda da, yazar Avukat Ali Haydar Özkent ‘in, Avukatlık 
mesleğinin niteliği konusunda, abartılı ve çoşkulu bir anlatımla, şu yüceltici 
saptamaları yaptığı görülmektedir:  

“Malı, canı, hürriyeti, namusu tecavüze uğrayan şahıs avukatta himaye, 
müdafaa, melce ve emniyet; küçük ve zaif (zayıf), onda kuvvet bulur.” 

“Avukatlık amme (kamu) hizmetlerinin en azizi olan adaleti, dağıtma işinde 
mahkemelerin, mercilerini resmi dairelerin yardımcısıdır” 

Aynı zamanda avukat hakkın yapıcısıdır. Hak mefhumunu (kavramını) 
mücerretlikten (soyutluktan) çıkarıp hayata tatbik ettiğinizde bu hakkı eline alan, ona 
şekil veren, hakimin önüne koyan ve adaleti dağıtma işinde hakime öz yardımı yapan 
avukat, bir başkomutan gibi karşımızda dikilir(…) hukuku yaratan, canlandıran ve onu 
mücerret fezasından (soyut alanından) çıkararak can ve mal yapan avukattır. Avukat, 
kanunun tercümanıdır.Kanunun sesi onun ağzından işidilir.(…) Hedefi hakkı muzaffer 
kılmaktır.”4 

Avukat, “Aile sırlarını, servet vesikalarını burada (bürosunda), saklar; fert ve 
cemiyetin sürurunu (sevincini) burada görür, haksızlığa uğrayanların feryat ve 
ıztırabını burada dinler ve duyar. Burada yorulur, heyecanlanır ve burada dinlenir. Bu 
itibarla büro, bir sığınak ve bir mabeddir (ibadethanedir; tapınaktır)5. 

Alman Federal Barosu temsilcisinin yukarıda alıntıladığımız sözlerini, “Silivri 
davaları” denilen yargılamalar sırasında, siyasal iktidarı rahatsız eden “uygunsuz” 
davranışları nedeniyle, İstanbul Barosu yöneticileri haklarında açılmış ceza davası 
konusunun görüşüldüğü İstanbul Barosu Olağanüstü Genel Kurulu toplantısındaki 
konuşması sırasında söylemiş olduğunu belirtmiştim. Buna karşılık, pek sık olmasa da, 
Avukatlık mesleğinin yüceliğinin, Hükümet adına açıklanmış görüşlerde de yer 
bulduğu görülebilir:  

Örneğin, 1938 yılında yürürlüğe giren 3499 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 
hazırlık çalışmalarının başlangıcında baroların temsilcilerinin açılış toplantısında 
konuşan Adalet Bakanı Şükrü Saraçoğlu şunları söylemiştir6: 

4  ÖZKENT, Ali Haydar, Avukatın Kitabı, İstanbul 1940, Arkadaş Basımevi, Tıpkıbasım, 
İstanbul Barosu, İstanbul 2002, s. 10,11. 
5 Bir önceki dipnotunda agy., s.419. 
6 Adalet Bakanı Şükrü Saraçoğlu, hazırlık toplantısını açarken yaptığı konuşmada şunları da 
söylemiştir: “İnkılap yapmış, yeni bir rejim kurmuş olan her yerde, avukatlık mesleğini o 
inkılabın esaslarına göre tanzim zarureti hasıl olmuştur. Nitekim, İtalya Avukatlar Kanunu 
süratle faşizmin icaplarına uygun bir hale geldiği gibi Alman Avukatlar Kanunu da nasyonal 
sosyalizmin damgasını taşımaktadır. Biz de layihamızı (tasarımızı) Cumhuriyetçi, milliyetçi, 
layik, devletçi, realist rejimizin, bir kelime ile kemalizmin derin izleriyle takviyeye çalıştık” 
(Bir önceki dipnotunda agy.s.98). Cumhuriyete sadık, yurtsever avukatlar istenmektedir; 
“Rejim aleyhindeki davaları müdafaayı itiyad edenlerle (alışkanlık haline getirenlerle) 
Türklüğün vahdet (birlik) ve menfaatini ihlal edecek durumda olanlar hakkında bazı hükümler 
konulmuştur “ (GÜNER agy.s.117). 
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“Her avukat mesleğini tasavvur ederken bir hakîm (bilge) portresi çizer. 

Kendisini masumların müdafii (savunucusu), adaletin müzahiri (yardımcısı) hataların 
tamircisi ve yetimleri hamisi (koruyucusu) olarak tasavvur eder. Avukatlar hakkında 
meslek hakkında yazılmış olan bütün eserler bu yolda mukayeselere tesadüf edersiniz. 
İşte bu tasvirin fiiliyata intikalidir ki mesleğin hakiki gayesini teşkil eder.7” 

Avukatlık mesleğine ve avukatların örgütü olan Barolara verilmesi gereken 
önemi ve saygınlığı dile getiren bu konuşma ile başlamış olan çalışmaların ürünü 
olarak 1938 yılında yayınlanan 3499 sayılı Avukatlık Kanunu ile avukatlığın kamu 
hizmeti niteliğinde olduğu, pozitif hukukumuza girmiştir. Ancak, 30 yıl kadar 
yürürlükte kalmış olan bu kanunun, başlangıçta açıklanmış amaçlara pek de hizmet 
etmediği anlaşılmaktadır. Çünkü, o Avukatlık Kanunu, 30 yıl kadar sonra Yargıtay 
düzeyinde bile açıkça dile getirtilen yakınmalara konu olmuştur. Yargıtay Başkanı 
İmran Öktem, 1966/67 Adalet Yılı açılış töreninde şunları söylemiştir: 

“Baroların tam istiklallerini (bağımsızlıklarını) sağlayacak, onları İdarenin 
vesayetinden kurtaracak (…) Avukatlık Kanununu beklemekteyiz”.8 

Yargıtay Başkanı’nın dile getirdiği bu beklenti, yaklaşık üç yıl sonra 
gerçekleşmiş ve bazı değişiklerle günümüzde de varlığını sürdürmekte olan Avukatlık 
Kanunu9 1969 yılının Nisanında yürürlüğe girmiştir10.  

Avukatlık Kanununun (Av.K.) “Avukatlığın Mahiyeti” başlığı altındaki 1. 
maddesinde şu tanımı vermektedir: 

“Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir”.  

2001 yılında yapılan bir değişiklikle, maddeye ikinci fıkra olarak şu hüküm 
eklenmiştir: 

 “Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan savunmayı serbestçe temsil 
eder.11” 

        Ancak, siyasal iktidarlarla, “yargı” arasındaki gerginlikler hemen her zaman 
varlığını sürdürmüş ve “yargı”nın en dinamik ögesini oluşturan avukatlar ve onların 
örgütü olan barolar da doğal olarak bu gerginliklerin içinde yaşamışlardır. Bu 
sıkıntılar, çeşitli ortamlarda ve çeşitli biçimlerde dile getirilmiştir. Örneğin, TBB 
Başkanı Özdemir Özok 2009-2010 Adli Yıl Açılış konuşmasında şunları söylemiştir:  

“Yaşananlar şu acı gerçeği bir kez daha gözler önüne sermiştir. Hiçbir 
siyasal iktidar siyasetin doğasından kaynaklanan nedenlerle yargıya karşı saygın, 
ölçülü, mesafeli ve duyarlı olmamıştır. Yargı, hep icraatı engelleyen bir ayak bağı gibi 
algılanmıştır. Siyasal iktidar ülke yönetiminden ve ülkenin kaderinden sadece kendisini 

7 Bkz. GÜNER,agy.,s. 84,dn79.  
8 Söz Savunmanın, 40.Yıl Belgeseli, TBB yay. Metin ve DVD, s.11. 
9 Avukatlık Kanunu, kanun nu.1136, kabul t. 19 Mart 1969, RG 7 Nisan 1969,13168. 
10 1136 sayılı Avukatlık Kanununun yürürlüğe girmesiyle,1938 yılından beri uygulanan 3499 
sayılı Avukatlık Kanunu yürürlükten kalkmıştır (Av.K.m.192). 
11 2 Mayıs 2001 tarihli ve 4667 sayılı kanun. RG 10 Mayıs 2001, 24398. 
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sorumlu kabul etmiş ve kendisi dışındaki güçleri, kurumları ve yurtseverleri yok 
saymıştır.” 

II- Avukatlık Kanunumuz açısından, avukatlık mesleğinin niteliği 

1) Mesleğinin “kamusal” ve “serbest” meslek niteliği  

Yukarıda belirttiğim gibi, 1938 yılında yürürlüğe giren Avukatlık Kanunu ile 
avukatlık mesleğinin “kamu hizmeti” niteliği kabul edilmişti. Bu nitelik, günümüz 
pozitif hukukunca da kabul edilmiştir. Günümüzde yürürlükte olan 1136 sayılı Av. 
K.’nun “Avukatlığın mahiyeti (niteliği)” başlıklı 1. maddesine göre: “Avukatlık, kamu 
hizmeti ve serbest meslektir.” Bu tanım, avukatlığa, karma (yada “melez”) 
diyebileceğimiz bir nitelik kazandırmıştır; avukatlık aynı zamanda hem “kamu 
hizmeti” hem de “serbest meslek” özelliği olan bir meslektir.  

“Kamu hizmeti” ve “serbest meslek” kavramlarının tanımlanmasında ve 
sınırlarının net biçimde belirlemekte bazı sorunlar olsa da; nitelik bakımından 
aralarında çok ciddi farkların bulunduğu bir gerçektir.   

A )Avukatlığın “kamu hizmeti” niteliği 

Anayasaya göre “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu 
tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu 
hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri 
eliyle görülür (AY m. 128/I). Anayasanın bu hükmünden, kamu hizmeti denilen 
hizmetlerinin, “memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle” görülmesinin ilke olduğu 
anlaşılmaktadır.  

Avukatların memur olmadıkları konusunda herhalde duraksama yoktur; çünkü 
avukatlar; devlet bürokrasisi içinde “atama” işlemiyle göreve başlatılan bir statüde 
olmadıkları gibi; bir üste (amire) bağlı olarak çalışmazlar. Yaptıkları hizmet karşısında 
kendilerine, devletten maaş, ödenek ve benzeri türden bir ödeme yapılması da 
sözkonusu değildir12. 

Öte yandan, avukatın yerine getirdiği görev “kamu hizmeti” sayılmakla 
birlikte, devlet egemenliğinin İdare alanında kullanılması anlamında “kamu erki” 
kullanması da sözkonusu değildir. Ancak, bu durum, avukatlık hizmetinin kamu 
hizmeti olarak kabul edilmesine engel sayılmayabilir.  

Anayasa Mahkemesi’nin 1986 yılında verilmiş bir kararında; “Yeminli Mali 
Müşavirler”in, vergi yükümlülerinin vergiye esas olacak nitelikteki bilgi ve belgelerini 
inceleyip, onaylama yetkisine ilişkin düzenleme konusunda “kendilerine tasdik 
(onaylama) yetkisi verilmiş olması nedeniyle bir kamu yetkisi kullandıkları ve 
yaptıkları hizmetin de bir kamu hizmeti olduğu açıktır” 13 denilmiştir.  

12 Ayrıksılık oluşturan “Kamu Avukatları” için bkz. Aşağıda III,3,A. 
13 “…ruhsat ve yapı kullanma izni vermenin asli ve sürekli bir kamu görevi olduğu hususunda 
duraksamaya yer yoktur. Bu durum karşısında, bu hizmetin ancak memurlar ve diğer kamu 
görevlileri eliyle yürütülmesi gerekir… Memur olmadıkları konusunda duraksamaya yer 
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Avukatlık Kanunu’nda, avukatların “yargının kurucu unsurlarından olan 

bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettikleri” (Av.K.m.1 /II) kabul edilmiş olduğuna 
ve yargı işlevinin yerine getirilmesi de, geniş anlamıyla temel bir kamu hizmeti 
sayılması gerektiğine göre avukatların, bu en geniş anlamıyla “kamu hizmeti” 
yaptıkları kabul edilmektedir. Nitekim, avukatlar, ilke olarak, bir baroya üye olarak 
görev yaparlar ve Barolar (ve dolayısıyla Türkiye Barolar Birliği) Anayasa’da “kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu” adı altında düzenlenmiş olan kurumlarındandır 
(AY m.135). 

1938 yılında kabul edilen Avukatlık Kanunu’nun, TBMM Genel Kurulu’nda 
görüşülmesi sırasında, avukatlığın “kamu hizmeti” sayılması tartışma konusu olmuştur. 
İlgili maddenin okunması sırasında Tokat milletvekili Galip Peker, bu konuda 
açıklama istemiş; Adalet Komisyonu sözcüsü Salahaddin Yargı, konuyu şu sözlerle 
açıklamıştır:  

“Avukatlık serbest ve istenildiği gibi icra edilebilir bir meslek değildir.Yaptığı 
iş itibariyle, cemiyetin (toplumun) menfaatini korumak bakımından, devletin 
murakabesi (denetimi) altında bulundurulur.Binaenaleyh bu meslek mensuplarının 
hizmetini amme (kamu) hizmeti mahiyetinde saymak yerindedir. Bu maddenin gayesine 
göre, hakkın ve adaletin meydana çıkmasında tamamen yardımcı bir kuvvettir ve sırf 
hasis ve maddi menfaat peşinde koşar bir sınıf değildir. Avukatlar ne deruhte ettikleri 
(üstlendikleri) işte müvekkillerinin oyuncağı olan, ne de bir takım hileli yollardan 
giderek işi uzatmak suretiyle hakkın tehirine (gecikmesine) veya ihlaline çalışan 
kimselerdir. Hizmetlerinin gayesinden içtimai menfaat (toplumsal yarar) beklenen bir 
mesleğin amme hizmeti sayılması gayet tabiidir”.14 

Bu açıklama, soruyu soran milletvekilini tatmin etmemiş olmalı ki, şu sözlerle 
itiraz etmiştir:  

“Bugün pekala biliyoruz ki kimin herhangi bir davası varsa herhangi bir 
avukata gider ve avukat kendisine verilen parayı muvafık bulursa o paraya mukabil bu 
işi görmeyi üstüne alır. Başka işler gibi tamamen bir hizmet mukavelesi yapılmaktadır. 
Burada amme hizmetinin ne kendisini, ne de kokusunu görmüyorum.”15 

Adalet Bakanı da şu sözlerle görüşünü açıklamıştır:  

bulunmayan … yeminli büro elemanlarının, Anayasanın 128. maddesinde nitelikleri belirtilen 
‘kamu görevlileri’ deyimi kapsamına da girmediği anlaşılmaktadır” AYM, E.85/11, K.86/29, 
karar t. 11 Aralık 1986, RG 18 Nisan 1987,19435. Anayasa Mahkemesi, altı ay kadar sonra 
“Yeminli Mali Müşavirler” in, vergi yükümlülerinin vergiye esas olacak nitelikteki bilgi ve 
belgeleri inceleyip,”onaylama” yetkisine ilişkin bir kararında ise, “kendilerine tasdik yetkisi 
verilmiş olması nedeniyle bir kamu yetkisi kullandıkları ve yaptıkları hizmetin de bir kamu 
hizmeti olduğu açıktır… Devlet ve yeminli müşavir arasındaki ilişki bir kamu hukuku 
ilişkisidir. Çünkü kendilerine görev verilmesi özel hukuk sözleşmesi ile değil, bir kanunla 
olmaktadır. Dolayısıyla yeminli mali müşavirleri de ‘kamu görevlisi’ saymak gerekir. Bu 
kararlar ve yorumları için bkz. BİLGEN, P.; İdare Hukuku Dersleri İdare Hukukuna Giriş, Filiz 
Kitabevi, İstanbul 1999,s.12 vd. 
14 ÖZKENT, 4 sayılı dipnotunda agy.s.110. 
15 ÖZKENT, 4 sayılı dipnotunda agy. s. 111. 
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“Avukatlık müessesesi doğrudan doğruya adliye cihazının iyi işlemesi için 
zaruri görülmüş bir müessesedir. Davanın neticesiyle alakası olmayan ve sadece 
adaleti meydana getirmek için çalışan bir müessese ahalini almıştır. Cumhuriyet 
Adliyesi avukatları da devletten maaş alan memurlar gibi murakabeye (denetlemeye) 
tabi bir hale getirmeye çalışmaktadır”.16 

Görüldüğü gibi, avukatlığın kamu hizmeti niteliği sayılıp-sayılmaması 
konusunda tartışmalar eskiden beri yapılmaktadır. Bu tartışmalara karşın, 1938 yılında 
yapılan kanunla kamu hizmeti olarak kabul edilmiş olan avukatlığın; o günden bu 
yana, yasalarımıza göre “kamu hizmeti” sayıldığı bir gerçektir. 

Kamu hizmeti kavramının niteliği ve bu hizmetinin kapsamına hangi 
görevlilerin girebileceği konusundaki tartışmalar günümüzde de bütünüyle bitmiş 
sayılamaz. 

 Yukarıda belirttiğimiz gibi, Anayasa Mahkemesi bu konuda çelişkili sayılacak 
kararlar vermiştir. Örneğin, yapı kullanma izni veren yeminli büro elemanlarının 
“kamu görevlisi” sayılamayacağını belirten Anayasa Mahkemesi17, kısa bir süre sonra 
verdiği kararında, yeminli mali müşavirlerin, kanundan aldıkları “onay (tasdik) yetkisi” 
nedeniyle “kamu görevlisi sayılması gerektiği sonucuna varmıştır18.  

Avukatların da benzer bir “onay” yetkisi bulunmaktadır: Av.K.m.56/I’e göre; avukat, 
kendisine verilmiş olan vekâletnamenin “örneğini çıkarıp, aslına uygunluğunu imzası 
ile onaylayarak kullanabilir. Avukatın çıkardığı vekâletname örnekleri bütün yargı 
mercileri, resmi daire ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler için resmi örnek 
hükmündedir.” 

Ayrıca;“Avukatlar veya avukatlık ortaklığı başkasını tevkil etme yetkisini haiz 
oldukları bütün vekâletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka avukata veya avukatlık 
ortaklığına vekâletname yerine geçen yetki belgesi verebilirler. Bu yetki belgesi 
vekâletname hükmündedir”(Av.K.m. 56/V).  

Konuyla ilgili bir başka hükme göre de Asıllarının verilmesi kanunda açıkça 
gösterilmiyen hallerde avukatlar, takibettikleri işlerde, aslı kendilerinde bulunan her 
türlü kağıt ve belgelerin örneklerini kendileri onaylayarak yargı mercileri ile diğer 
adalet dairelerine verebilirler.(Av.K.m.56/II). 

Öte yandan, avukata görevi sırasında ve görevinden ötürü işlenen suçlar 
bakımından, yargıçlarla ve savcılarla aynı nitelikte sayılmakta ve aynı özel 
korumalardan yararlanmaktadır. Av.K.m.57’ye göre; 

16 ÖZKENT, 4 sayılı dipnotunda agy.,s. 111. 
17 “…ruhsat ve yapı kullanma izni vermenin asli ve sürekli bir kamu görevi olduğu hususunda 
duraksamaya yer yoktur. Bu durum karşısında, bu hizmetin ancak memurlar ve diğer kamu 
görevlileri eliyle yürütülmesi gerekir… Memur olmadıkları konusunda duraksamaya yer 
bulunmayan … yeminli büro elemanlarının, Anayasanın 128. maddesinde nitelikleri belirtilen 
‘kamu görevlileri’ deyimi kapsamına da girmediği anlaşılmaktadır” AYM, E.85/11, K.86/29, 
karar t. 11 Aralık 1986, RG 18 Nisan 1987,19435. 
18 Bkz. yukarıda, 13 sayılı dipnotu. 
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“Görev sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukata karşı işlenen suçlar 

hakkında, bu suçların hakimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır” 
(Av.K.m.57). 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.6/1-d’de; avukatlar, hakim ve savcılarla birlikte 
“yargı görevi yapan” kişiler arasında gösterilmişlerdir. Avukat, bu hüküm açısından 
“kamu görevlisi” sayılmaktadır. Türk Ceza Kanunu m.6/1-c’ye göre “kamusal 
faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, 
süreli veya geçici olarak katılan kişi”, kamu görevlisi sayılır.  

Yargıtay 5. Ceza Dairesinin bir kararında, “kamu görevlisi” kavramının 
konusu şöyle açıklanmıştır:  

 “ Bir kimsenin Ceza Yasası uygulamasında “kamu görevlisi” yapılan 
faaliyetin de “kamusal faaliyet” sayılabilmesi için, kamu adına yürütülen bir hizmetin 
bulunması, bunun da Anayasa ve yasalarda belirlenmiş usullere göre verilmiş bir 
siyasal karara dayalı olması ve ayrıca faaliyetin kamuya ait güç ve yetkilerin 
kullanılması suretiyle gerçekleştirilmesi gerektiği, avukatların 1136 sayılı Kanunun 
35/1 ve 35/A maddelerinde yazılı ve münhasıran avukatlar tarafından yapılabilecek iş 
ve işlemler ile uzlaştırma işlemi ve barolar ile Türkiye Barolar Birliğinin organlarında 
ifa ettikleri görevleri yönünden kamu görevlisi olduklarında kuşku bulunmadığı…” 
(Yargıtay 5.Ceza Da. E.2012/11197,K.2013/6909,karar t. 20.Haziran 2013). 

Avukatlık faaliyetinin kamusal nitelikte olduğu kuşkusuzdur 19 . Örneğin bir 
avukata karşı, görevinden dolayı hakaret suçu işlenmesi halinde, kamu görevlisine 
hakaretten dolayı ceza verilecektir (“Hakaret suçunun; kamu görevlisine karşı 
görevinden dolayı” işlenmesi hali TCK m.125/3-a). 

Nitekim Türk Ceza Kanunu m.6’nın gerekçesinde de, bu husus vurgulanmıştır:  
 

“Bilindiği üzere, kamusal faaliyet, Anayasa ve kanunlarda belirlenmiş olan 
usullere göre verilmiş olan bir siyasal kararla, bir hizmetin kamu adına 
yürütülmesidir. Bu faaliyetin yürütülmesine katılan kişilerin maaş, ücret veya sair bir 
maddî karşılık alıp almamalarının, bu işi sürekli, süreli veya geçici olarak 
yapmalarının bir önemi bulunmamaktadır. Bu bakımdan, örneğin mesleklerinin icrası 
bağlamında avukat veya noterin kamu görevlisi olduğu hususunda bir tereddüt 
bulunmamaktadır”. 

TCK’nın gerekçesinde yer almış olan bu anlatımla avukatlara yasal koruma 
sağlanması elbette yerindedir. Avukatlara görevlerini ifa ettikleri sırada yada 
görevlerinden ötürü yapılan saldırılar, ne yazık ki, bazen avukatların katledilmesine 
kadar varabilmektedir. Aslında, avukatlara yapılan saldırıların önlenmesi _ 
bakımından, kanundaki hükümlerin daha etkili hale getirilmesi için, güvenlik 
güçlerinin belli durumlarda avukatlara fiili koruma sağlayacak yönde eğitilmeleri 
gerekmektedir.  

19 Nitekim Türk Ceza Kanunu m.6’nın gerekçesinde de, bu husus vurgulanmıştır.  
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Ancak, durum avukatlarla noterlerin işlev bakımından benzerlikten çok 

farklılıkları olan meslekler olduğu gerçeğini görmemize engel olmamalıdır.  

Noterlik Kanunu’nun 20 yüzeysel bir incelemesi bile, noterlerin avukatlardan 
farklı ve “kamu görevi”ne çok daha yakın bir statüde olduğu göstermektedir. Sadece 
birkaç örnek vermek durumu aydınlatmak için yeterli olacaktır. Özetle; 
 

(i)Noterliklerin sayısı, açılması, kapanması Adalet Bakanlığı’nın kararıyla olmaktadır; 
avukatların sayısı konusunda sınırlandırma yetkisi hiçbir makama tanınmış değildir. 

(ii)Noterler, Adalet Bakanlığı’nca atanmakta ve görev yerleri de Adalet Bakanlığı’nca 
belirlenmektedir; avukatlar için bu anlamda bir “atama” işlemi sözkonusu değildir.  

(iii) Noterler, birinciden, dördüncüye kadar sınıflara ayrılmıştır; avukatlar için böyle 
bir “sınıflandırma” sözkonusu değildir21. 

(iv)Noterlik mesleğine girenler, göreve başlarken, noterliğin bir yıllık gayrisafi 
gelirinin %5’i oranında teminat verirler; teminat yalnız para olabilir. Avukatlar için ise 
böyle bir teminat sözkonusu değildir. 

(v)Noterler,kısaca “Mal Bildirimi Kanunu”22 denilen kanun uyarınca, mal bildiriminde 
bulunması gereken kamu görevlileri arasında sayılmıştır (madde 2,b). Avukatlar için 
böyle bir yükümlülük sözkonusu değildir. 

(vi) Noterler 65 yaşını tamladıklarında yaş sınırlamasına bağlı tutulurlar; avukatlar için 
böyle bir sınırlama sözkonusu değildir. 

(vii) Noterler, görev alanlarıyla ilgili olarak kendilerine usulünce yapılmış başvuru 
üzerine, herkesin, her türlü işini, eşitlikle yapmakla görevlidirler; avukatlar ise, 
kendilerine gelen işi, gerekçe göstermeksizin reddedebilirler. 

(viii)Noterlerin gördükleri işler için alacakları ücret, resmi tarife ile belirlenmiştir; 
bunun altında yada üstünde ücret almaları sözkonusu değildir; avukatlar için tarife ile 
belirlenmiş sınırın altında olmamak üzere, ücret ve ödeme yöntemi serbestçe 
kararlaştırılır. Giderek, Baro Yönetim Kuruluna bildirmek koşuluyla ücretsiz olarak 
dava alabilir (AvK.m.164). 

  

B ) Avukatlığın “serbest meslek” niteliği 

“Serbest meslek” deyimi büyük olasılıkla, Fransızca’daki “profession 
libérale” deyiminin çevirisi yoluyla Türkçeye girmiştir. Fransızca’daki anlamına göre 
bu deyimin kapsamına bir meslek örgütüne bağlı olarak çalışan avukat, hekim, uzman 
(yeminli) muhasip gibi, kazançları “ticari” nitelik taşımayan kişiler girmektedir.  

20 Noterlik Kanunu, kanun nu.1512, kabul t.18 Ocak 1972; RG 5 Şubat 1972, 14090. 
21 Avukatklar için “sınıf” sözkonusu olmamakla birlikte, yalardan kaynaklanan bazı farklılıklar 
yok değildir.Bkz. aşağıda III,,1 “Özelliği olan avukat türleri” 
22  3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanunu,kabul t. 19 Nisan 1990 R.G.: 04 Mayıs1990, 20508 
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Av.K.nda “serbest meslek”in tanımı yapılmış değildir. 197 sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu’ndaki tanım da, serbest meslek deyiminin Fransız Hukukundaki anlamından 
esinlenmiş görünmektedir:   

“Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki 
bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin iş verene tabi 
olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır”23.  

Bu tanımlardan anlaşıldığı gibi, serbest meslek deyimindeki “serbest” sıfatı, 
“bir işverene bağlı olmama” ve kendi işini “bağımsız” olarak yürütme durumunu 
belirtmektedir24.  

Avukatlık Kanunu m.1/1'e göre avukatlığın hem “kamu hizmeti” niteliğinde 
hem de serbest meslek25 olduğunu yukarıda belirtmiştik. Avukatlığın, “kamu hizmeti” 
niteliğinin yanısıra serbest meslek olması, kanunun gerekçesinde “gelir kaynağı ve 
mesleğin icra tarzı” ile açıklanmıştır. 

 Yukarıdaki açıklamalara göre; serbest meslek; sermayeden çok kişisel 
çalışmaya, bilimsel veya mesleki bilgiye yada uzmanlığa dayanan ve ticari nitelikte 
olmayan, bir işverene tabi olmaksızın kişisel sorumlulukla kendi nam ve hesabına 
yürütülen sürekli faaliyettir. Serbest mesleğin belirtilen nitelikleri, avukatlık 
mesleğinde bütünüyle var sayılmakta; avukatlık, mimarlık ve hekimlikle birlikte 
serbest meslek örneklerinin başında gelmektedir.  

 Serbest bir meslek olan avukatlık, toplumsal yararı esas almaktadır. Yargının 
kurucu unsurlarından biri olarak yargılama faaliyetine katılan avukat, uyuşmazlıkların 
çözümünde ve dolayısıyla adaletin gerçekleştirilmesinde etkin bir rol oynamaktadır. 
Avukatlık Kanunu m.38/1-a'da yer alan ve avukatın “Kendisine yapılan teklifi yolsuz 
veya haksız gör(mesi) yahut sonradan yolsuz veya haksız olduğu kanısına varması” 
halinde işin reddi zorunluluğunu öngören düzenleme, avukatlık görevinin yerine 
getirilmesinde toplumsal yararın ve bağımsızlığın esas alındığını göstermektedir. 

a) Avukatlığın “bağımsız” niteliği 

Adının da gösterdiği gibi, serbest meslek, “serbestçe” yerine getirilmesi 
gereken işleri kapsar. Bu bağamda serbestlik, mesleğin gereklerinin “bağımsız” olarak 
yerine getirilmesi anlamına gelir. Avukatların mesleklerini bağımsız olarak yerine 

23 Gelir Vergisi Kanunu, ( 19.2.1963 tarihli ve 202 sayılı kanunun 31. maddesi ile değişik ) 
m.65. Maddede ayrıca şu hükümler de vardır: “Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları 
ücretler ile kollektif, adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti 
neticesinde doğan kazançlar da, serbest meslek kazancıdır.”Ayrıca bkz. “Serbest meslek erbabı” 
başlıklı m.66  
24 Bu anlamla bağdaşmayan avukat türleri olarak “kamu avukatları” ve “işgören avukatlar” 
konuları aşağıda incelenecektir.Bkz aşağıda III-1 ” Özelliği olan avukat türleri”.  
25  27.6.1938 gün ve 3499 sayılı Avukatlık Kanunu m.22/1'de, avukatlığın kamu hizmeti 
niteliğinde bir meslek olduğunun belirtilmesiyle yetinilmiştir (RG 14 Temmuz 1938, 3959). Bir 
başka anlatımla, avukatlığın serbest bir meslek olduğu açıkça hüküm altına alınmamıştır.  
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getirmeleri, serbest mesleğin ayırdedici ögelerinden biridir. Genellikle vekalet 
sözleşmesiyle iş üstlenen avukatlar, üstlendikleri işi kural olarak şahsen yerine 
getirmek zorundadırlar. Avukat, bu süreçte, meslek kurallarına uygun biçimde 
meslekdaşlarıyla danışmalarda bulunabilir ve özellikle kıdemli meslekdaşlarından 
tavsiye alabilir; ama kimseden buyruk yada talimat almak durumunda değildir.  

Avukatın, yerine getirmesi gereken işlerden dolayı hukuki ve cezai 
sorumlulukları bulunmaktadır. Avukatın, üstlendikleri işlerle ilgili şahsen sorumlu 
olmaları, iş sahipleri açısından güvence oluşturur.  

b) Müvekkille (işsahibi ile) ilişkiler 

Avukat, işsahibiyle (müvekkille) ilişkilerde bağımsızlığını korumalıdır. 
Avukat, doğal olarak iş sahibinden yapılması gereken işler konusunda bilgi ve belgeler 
alacaktır. Bu arada işsahibinin eğilimlerini, isteklerini de öğrenmek ve o yönde 
davranmak durumunda olabilir; ancak bu ilişki hiçbir zaman “talimat” alma noktasına 
vardırılmamalıdır.  

 Avukat ile iş sahibi arasında özel nitelikte bir güven ilişkisi bulunmaktadır. 
Üstlenilen işin avukat tarafından gereği gibi yerine getirilebilmesi için uyuşmazlıkla 
ilgili bütün bilgilerin avukata bildirilmesi gerekir. Bu sayede avukat, yargılama 
sürecinde herhangi bir sürprizle karşılaşmaksızın iş sahibini temsil edebilir ve 
haklarının etkin bir şekilde korunmasını sağlayabilir. İş sahibi tarafından uyuşmazlıkla 
ilgili bütün bilgilerin aktarılması, işi üstlenen avukata tam bir güven duyulmasına 
bağlıdır. Müvekkili aleyhine davranma yasağı ve sır saklama yükümlülüğü, iş sahibinin 
avukata güven duyması için getirilmiş düzenlemelerdir.  

Buna karşılık, avukatın da, iş sahibine belli ölçüde güven duyması gerekir. Bu 
güvenin olamadığı durumlarda; avukat, Av.K.m.38/1-a'ya aykırı davranıp 
davranmayacağından yani işi reddetmesi gerekip gerekmediğinden emin olamayacağı 
gibi iş sahibi tarafından kendisine verilen bilgilerin doğruluğundan şüpheye 
düşebilecektir. Bu durumda, üstlenilen işin gereği gibi yerine getirilemeyeceği açıktır. 
Sonuç olarak avukat ile iş sahibi arasında karşılıklı güven olmalıdır.Bu güvenin 
eksikliği halinde, avukatlık hizmeti gerektiği gibi yerine getirilemez. 

C) Danıştay’ın görüşü 

Avukatlığın, aynı zamanda hem “kamu hizmeti” hem de “serbest meslek” 
nitelinde oluşu konusunda,Danıştay 8. Dairesinin gündelik dilde “Türban Kararı” 26 
olarak adlandırılan yürütmenin durdurulması kararında, değişik bir yorum getirilmiş ve 
bu iki kavram birbirinden ayrılarak, her birine farklı sonuçlar bağlanmıştır. 

Danıştay 8. Dairesinin bu kararında, şu saptamanın yapıldığı görülmektedir:  

Avukatlık, “sunulan hizmet açısından bir kamu hizmeti; mesleki faaliyet 
olarak ise bir serbest meslektir”. 

26 Danıştay 8. Da. E.2012/5257,karar t.5 Kasım 2012 
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Böylece avukatlarca sunulan hizmetin niteliğinin “kamu hizmeti” olduğu 

belirtilmekte; ancak, bu hizmetin sunulması için yapılan görevlerin, yani mesleki 
faaliyetin ise “serbest meslek” olduğu kabul edilmektedir. 

Bu saptamalara bağlı olarak varılan sonuç da şudur: Avukatlık mesleği, 
Anayasada yapılan kamu görevlisi tanımı içinde değerlendirilmemektedir. Sözkonusu 
yürütmenin durdurulması kararının dayandığı düşünceye göre; sadece yürütülen 
hizmetin kamu hizmeti niteliğinde olmasına dayanılarak, avukatların da “kamu 
görevlilerinin tabi olduğu kuralara tabi kılınması, mesleğin niteliği ve gerekleri ile “ 
bağdaşamaz.  

III- Avukatlık Kanunu açısından ”avukatlık mesleği”nin nitelikleri  

1) Özelliği olan avukat türleri   

Avukat sıfatı ile meslek icra edenlerin hepsi, Av.K. madde 1’de belirtilmiş olan 
hukuki statünün sağladığı haklardan, ayrıcalıklardan ve olanaklardan yararlanmak 
bakımından ve meslekle ilgili konulardaki sorumluluklar açısından eşit durumdadırlar. 
 

1938 yılında yayınlanmış olan Avukatlık Kanununun hazırlık çalışmaları 
sırasında; avukatların derece ve sınıflara ayrılması ( “ceza”,”hukuk”,”ticaret” gibi 
uzmanlık dallarına ayrılması;Yargıtay (temyiz) aşamasında görev yapabilecek 
avukatların ayrı bir kategori oluşturması ) yönündeki öneriler kabul görmemiştir27  

 
Özetle, avukatlar arasında, bazı yabancı devletlerde görülen ve belli üst düzey 

mahkemeler önünde dava açmak, savunma yapmak için belli kıdem koşulları, 
Türkiye’de sözkonusu değildir. Her avukat, kıdemi ne olursa olsun her düzeydeki 
mahkemede yada makam ve merci önünde avukatlık görevi yapabilir. Kıdemli 
meslektaşlara, kıdemsizlerce gösterilmesi doğal olan saygı dışında, kıdem açısından da 
bir fark- ilke olarak- sözkonusu değildir.  

 
Ancak, yasalardan yada uygulamalardan doğan bazı statü farklılıkları da yok 

değildir. Örneğin, Baro Genel Kuruluna üyelik bakımından tam bir eşitlik bulunmakta 
ve baro levhasına kayıtlı bütün avukatlar Genel Kurul toplantılarına kıdem açısından 
herhangi bir sınırlama olmaksızın eşit oy ve söz hakkıyla katılabilmekle birlikte 
(Av.K.m.80), meslekte geçen yıllara (kıdeme) göre bazı ayrımlar sözkonusu 
olmaktadır.  
 

Baro Yönetim Kurulu üyeliği için en az beş yıllık, Baro Başkanlığı için ise en 
az on yıllık kıdemli avukat olmak gerekmektedir (Av. K.m. 90/I; Av.K.m.96/II). 
Barolar Birliği delegeleri de, Baro Genel Kurulunca “en az on yıl kıdemli olan üyeleri 
(avukatlar) arasından” seçilir (Av.K.m. 114/II). Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve 
Yönetim Kurulu üyeleri de, baroların delegelerinden oluşan Barolar Birliği Genel 
Kurulunca seçileceğine göre, bu görevler için de en az on yıllık kıdemli avukat olmak 
gerekmektedir.  

27 ÖZKENT, 4 sayılı dipnotunda agy.,s.117 
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Öte yandan, aşağıda göreceğimiz gibi avukatlık mesleğinde çalışmak için baro 
levhasına yazılı olmak ilke olarak zorunlu ise de, gündelik konuşma dilinde “kamu 
avukatları” diye anılan avukatlar bu zorunluluk dışında tutulmuştur. Dolayısıyla, bu 
avukatlar da belli açılardan ayrı bir kategori oluşturmaktadırlar. Türkiye Barolar 
Birliğince, 2013 yılında yürürlüğe konulan bir Yönerge ile de “işveren avukat” ve İş 
Kanununa bağlı olarak çalışan “işgören avukat” olarak adlandırılan iki kategori 
yaratılmış sayılabilir. 

A) “Kamu Avukatları”

Avukatlar arasında, gündelik konuşma dilinde “kamu avukatları” diye anılan 
avukatlar da kendine özgü özellikleriyle ayrı bir grup oluşturmaktadır. Anayasa’ya 
göre, “Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli 
görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme28 mecburiyeti aranmaz” (AY m. 
135). Avukatlık Kanunda da, bu anaysa hükmüne koşut bir düzenleme yapılmıştır. 
Av.K.’nda kullanılan deyimle “Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinde görevli Avukatlar”ın baro levhasına yazılmaları zorunlu değil, isteğe 
bağlıdır (Av.K.geçici m.1).Bununla birlikte, “kamu avukatı” olarak adlandırılan bu 
avukatlar, “görevlerinin gereği olan işleri yaparken baro levhasına kayıtlı avukatların 
yetkileriyle haklarına sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler”. Bu avukatlardan, 
baroya kaydını yaptırmamış olanlar da, çalıştıkları yerin barosuna bilgi vermekle 
yükümlü tutulmuşlardır. 

Gündelik dilde “kamu avukatı” olarak adlandırılan avukatların hukuksal 
statüsü özenli bir değerlendirme gerektirmektedir. Bu avukatlar, genellikle “devlet 
memuru” olarak kabul edilmekte ise de, avukatlık sıfatından doğan özellikleri de 
gözardı edilmemelidir. Kamu avukatlarının, kamu gücünü temsil etmek, kamu adına 
savunma yapmak ve her türlü davada devletin yararını korumaya çalışmak gibi 
görevleri açısından Cumhuriyet Savcılarına benzediği düşünülebilir29. 

Kamu avukatlarının görevleriyle ilgili suçlamalarla ilgili olarak, klasik devlet 
memurları ile aynı teftiş ve denetleme yöntemlerine bağlı tutulmaları da üzerinde 
durulması gereken ve eleştiri konusu olan bir durumdur.30 

28 Bu Anayasa metnini yazanları,Türkçe ve hukuk bilgisi yönünden yetersizliklerinin 
örneklerinden biridir; Burada “girme” yerine “üye olma” denilmeliydi.  
29 TURAN, Süreyya; Kamu Avukatları Memur Değildir, CUMHURİYET,19Ağustos 2013 
30 “Kamu avukatları, statü olarak klasik devlet memuru statüsünde değerlendirildiği için, teftiş 
ve denetleme yönünden de aynen diğer devlet memurları gibi hukukçu olmayan amir kişiler 
tarafından denetlenmektedirler. Kamu avukatlarının, klasik devlet memuru olmadıkları, özel 
kanunlara tabi meslek memuru olduklarının dikkate alınarak iş ve işlemlerin denetiminin de, 
bağımsız hareket eden avukatlık sınıfına tabi kişilerce yapılması gerekir. Hukuki mevzuat 
konusunda kısıtlı bilgi sahibi kişilerin, bir avukatı denetlemesi, hukuka ve yargının 
bağımsızlığına müdahale olacağı gibi, avukatlık mesleğinin onuruna da yakışmamaktadır. Tüm 
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“Kamu avukatı olarak adlandırılan avukatların “kamu hizmeti” yaptıklarında 

kuşkuya yer yoksa da, yaptıkları görevlerin, bağımsızca yerine getirilen “serbest 
meslek” sayılması açısından durum çeşitli güçlükler içermektedir. 
  

A)“İşveren avukat” ve “İşgören avukat” 

ABD gibi bazı yabancı ülkelerdeki gibi yüzlerce avukatın çalıştığı büyük 
bürolar çapında değilse de, bizde de çok sayıda avukatın bir yada birkaç “işveren” 
durumundaki avukatın bürosunda çalıştığı hukuk bürolarının sayısı artmaktadır. 
Buralarda çalışan özellikle mesleğe yeni başlamış genç avukatların statüsü konusunda 
yaşanan bazı sorunlara yasal çözümler getirmek amacıyla Türkiye Barolar Birliği’nce 
“Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret 
Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar” Yönergesi31 adıyla bir metin kabul edilmiştir. Bu 
Yönergenin amacı “Bir avukat yanında, avukatlık ortaklığı veya avukatlık bürosunda, 
Avukatlık Kanunu m.12/c gereğince, İş Kanunu hükümlerine göre çalışacak 
avukatların ve işveren avukatların uymaları gereken kuralları belirlemek “ biçiminde 
açıklanmıştır. 

Yönergeye göre, “ Taraflar, hazırlayacakları sözleşmelerde bu yönerge 
koşullarına uymakla yükümlüdürler. “Tarafların biri, “İşveren avukat” olarak 
nitelenmiş olan gerçek kişi avukattır (yada avukatlık ortaklığı yada avukatlık 
bürosudur). Öteki taraf ise “İşgören Avukat” olarak adlandırılan ve İş Kanunu 
kapsamında bir sözleşme ile çalışan gerçek kişi avukattır. 

İşgören Avukat, İşveren Avukatın yerine getirilmesini istediği görevleri yerine 
getirir; İşveren Avukat tarafından yerine getirilmesi istenilen işler, taraflar arasında 
bağıtlanmış sözleşme ile belirlenen ilkeler, vekâlet akdi ile ilişkili hükümler, ilgili 
mevzuat ve Avukatlık Kanunu'nun 2. maddesi ile belirlenmiş amaçlar çerçevesinde 
yerine getirilir. 

Bu konuları düzenleyen Yönerge’nin, uygulamada bazen bütünüyle 
güvenceden yoksun koşullarda çalışmak zorunda olan genç avukatların, sosyal 
güvenlik, yıllık izin vb. sorunlarına çözümler getirmesi açısından olumlu sayılmalıdır.  

Bununla birlikte, “İşgören avukat” statüsünde çalışanların, mesleksel 
görevlerini  bağımsızca yerine getiren “serbest meslek” mensubu olmaları açısından 
tartışılabilecek noktalar vardır.  

 

 

bu nedenlerle kamu avukatlarının çift taraflı denetimden kurtarılıp barolar tarafından yapılan 
denetimin yeterli görülmesi veya Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulacak olan hukukçulardan 
oluşan bağımsız bir kurul tarafından denetlenmesi uygun olacaktır” TURAN, aynı yerde. 
31  TBB Yönetim Kurulunun 9 Eylül 2013 tarihli toplantında,2013-981 sayılı kararla kabul 
edilmiş; 1 Ekim 2013 günü yürürlüğe girmiştir.  
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Sonuç 

Avukatlığın “kamu hizmeti” niteliğinde bir meslek olduğu, 1938 yılında 
yürürlüğe girmiş olan Avukatlık Kanunu’ndan beri Türk pozitif hukukunca kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Ancak, bu niteliğin, 1938 yılında kabul edilmiş olan Avukatlık 
Kanunun hazırlık çalışmalarından beri, bazı tartışmalara konu olduğu da gözden 
kaçırılmamalıdır.  

Anayasaya göre “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu 
tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu 
hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri 
eliyle görülür” (AY m. 128/I). Anayasanın bu hükmünden, kamu hizmeti denilen 
hizmetlerinin, “memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle” görülmesinin ilke olduğu 
anlaşılmaktadır. Avukatların memur olmadıkları konusunda herhalde duraksama 
yoktur; çünkü avukatlar; devlet bürokrasisi içinde “atama” işlemiyle göreve başlayan, 
bir üste (amire) bağlı olarak çalışmadıkları gibi, yaptıkları hizmet karşısında 
kendilerine, devletten maaş, ödenek ve benzeri türden bir ödeme yapılmaması 
sözkonusu değildir32. 

Ancak, ”kamu hizmeti” kavramını “bu etkinliği yürüten organların ve kişilerin 
özelliklerinden ayrı olarak, sadece etkinliğin içeriğine bakılarak açıklanabileceği”33 de 
söylenebilir. Nitekim, kamu hizmetlerinin, özel teşebbüs eliyle yürütülebileceğinin 
Anayasa ile kabul edildiği, “devletleştirme” konusuyla ilgili şu hükümden 
anlaşılabilmektedir:  

“Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu 
kıldığı hallerde devletleştirilebilir”(AY m. 47). 

Avukatın yerine getirdiği görev “kamu hizmeti” sayılmakla birlikte, devlet 
egemenliğinin İdare alanında kullanılması anlamında kamu erki kullanması da 
sözkonusu değildir 34 . Bununla birlikte, Anayasa Mahkemesi’nin “yeminli mali 
müşavirler”in, vergi yükümlülerinin vergiye esas olacak nitelikteki bilgi ve belgeleri 
inceleyip, ”onaylama” yetkisine ilişkin bir kararında, “kendilerine tasdik yetkisi 
verilmiş olması nedeniyle bir kamu yetkisi kullandıkları ve yaptıkları hizmetin de bir 
kamu hizmeti olduğu açıktır. Devlet ve yeminli müşavir arasındaki ilişki bir kamu 
hukuku ilişkisidir. Çünkü kendilerine görev verilmesi özel hukuk sözleşmesi ile değil, 
bir kanunla olmaktadır. Dolayısıyla yeminli mali müşavirleri de ‘kamu görevlisi’ 
saymak gerekir, sonucuna varılmıştır. 

Ancak, avukatların hukuksal durumunda kamu hizmetlerinin dayandığı bazı 
temel özellikler açısından da tartışılabilecek noktalar yok değildir. Örneğin, kamu 
hizmetinde görev yapanların, görevlerini “tarafsızlık” ilkesine bağlı olarak yerine 
getirmeleri gerekir; oysa, avukatın kendi müvekkilinin haklarını ve çıkarlarını korurken 

32 Ayrıksılık oluşturan “Kamu Avukatları” için bkz. Yukarıda A) Kamu Avukatları. 
33 GİRİTLİ, İsmet/Pertev, BİLGEN/AKGÜNER, Tayfun; İdare Hukuku, Beşinci Bası, İstanbul 
2012, s. 1048.  
34 Yukarıda dn 18. 
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dürüst olması ve yasalara saygılı davranası beklenebilir ama “tarafsız” olması 
beklenemez. Örneğin, Cumhuriyet Savcısının, şüpheli ile ilgili olarak sadece aleyhteki 
kanıtları toplamakla yetinmemesi; varsa sanığın lehine olan kanıtları da toplaması ve 
şüphelinin haklarını da koruması gerekir (CMK m.160/2). Buna karşılık, avukat, karşı 
tarafın lehine olabilecek kanıtları, bilgi ve belgeleri araştırmak görevinde değildir; 
bunları ancak, savunmasının stratejini ve içeriğini belirlemek amacıyla araştırabilir ve 
değerlendirir. 

Avukatların, avukat sıfatıyla hareket ederken “tarafsız” olmalarını gerektiren 
durumlar; “disiplin”le ilgili soruşturma ve kovuşturma süreçlerindeki görevleriyle ilgili 
olarak ortaya çıkar. Bir avukatın, Baro Disiplin Kurulu yada TBB Disiplin Kurulu 
üyesi olarak görev yaparken, tarafsızlığını şüpheye düşürecek durumlardan kesinlikle 
sakınması gerekir; çünkü bu görevler bir tür “yargılama” yapılmasını gerektirmektedir. 
Yüzyılların deneyimiyle oluşmuş ilkeler, bu konularla ilgili olarak görev yapan 
kişilerin kendileriyle doğrudan yada dolaylı işlerde, hiç bir biçimde “methaldar” 
olmamalarını gerektirir.  

Bu konuda, CMK’nın, “Hakimin Davaya Bakamayacağı Haller” başlığı altında 
düzenlenmiş m. 22 ve m.23 hükümlerindeki ilkelerin, disiplin kurullarında görev yapan 
avukatlar için de geçerli olduğunda, kuşku yoktur. Örneğin, bir Baronun yada Türkiye 
Barolar Birliğinin disiplin kurulu önüne gelmiş bir dosyanın konusunu oluşturan 
olayda; hakkında disiplin kovuşturması yapılmakta olan avukatın vekilliğini üstlenmiş 
olan avukatın, disiplin kurulunda başkan yada üye olarak görev yapması, son derecede 
yanlış ve kararın “bağımsız”lık niteliğini bozan bir durumdur35. 

Kamu hizmeti kavramı, bu hizmetin yasalarla saptanmış belli koşullarda 
bulunan herkese eşit biçimde açık olmasını gerektirir. Oysa, avukat kendisinden 
beklenen hizmeti, hiçbir gerekçe göstermeksizin reddedebilmekte yani kamu hizmeti 
niteliğindeki görevini belli kişiler için yapmayabilmektedir36.  

Görüldüğü gibi, “kamu hizmeti” kavramının tanımını yapmakta ve sınırlarını 
belirlemekte duraksama yaratan durumlar vardır. Danıştay 8. Dairesinin 5 Kasım 2012 
tarihli yürütmenin durdurulması kararı37, bu konuda “sunulan hizmetin niteliği” ile 
“mesleki faaliyet” arasında bir ayrım yaparak, hizmetin niteliğinin “kamu hizmeti” 

35 TBB Disiplin Kurulu’nun E.2013/588, K. 2013/904 sayılı ve 9 Kasım 2013 tarihli kararında; 
Kurul başkanının aynı zamanda hakkında karar verilen avukatın vekili olduğu görülmektedir. 
Kararın sonundaki “imzalar” bölümünde, Başkanın imzasına ayrılmış olan yerde “Katılmadı” 
açıklaması vardır. Buradaki “katılmadı” deyiminin içeriğinin ne olduğu tam olarak 
anlaşılamamakta ise de, başkanın dosya ile ilgisini kesmiş olmadığı anlaşılmaktadır. Her halde, 
Kurul Başkanlığı ile taraf avukatlığının aynı kişide birleşmesi kabul edilemez ve kararın 
geçerliğini etkileyecek bir aykırılık oluşturmaktadır.  
36 Burada Avukatlık Kanunu m.37/2’de yer alan “İşi iki avukat tarafından reddolunan kimse, 
kendisine bir avukat tayinini baro başkanından isteyebilir.” hükmü de hatırlanmalıdır. Böyle bir 
durumda,tayin olunan avukat, baro başkanı tarafından belirlenen ücret karşılığında işi takip 
etmek zorundadır (Av. K. m..37/3). 
37 Bkz. yukarıda dipnotu 25 
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olduğunu ancak hizmetin yerine getirilmesinde görev yapan avukatın “serbest meslek” 
icra ettiğini kabul etmektedir.  

Öte yandan, kamu hizmeti kavramının özellikle son yüzyıllık dönemde içerik 
ve kapsam bakımında önemli değişikliklere uğramış olduğu da bir gerçektir. Çağdaş 
devlet, bir yandan geniş anlamıyla kamu düzenini ve ulusal savunmayı sağlamak gibi 
geleneksel görevlerine ek olarak ekonomik ve sosyal yaşamın çeşitli kesimlerinde öncü 
ve düzenleyici rol oynamak durumunda iken; bir yandan da “geleneksel” sayılan bazı 
görevlerini özel teşebbüse devretmektedir. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun38 
örneğinde de görüldüğü gibi, geleneksel anlamda en temel “kamu hizmeti” kapsamına 
giren işlerin, özel teşebbüsler eliyle gördürülmesi artık yadırganmamaktadır. Bu 
kanuna göre, vali “kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar 
bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere 
gördürülmesi”ne izin verebilmektedir. Bazı yabancı devletlerde 39 , cezaevlerini bile 
özel teşebbüse devredildiği görülebilmektedir.  

Avukatlığın “kamu hizmeti” niteli kuramsal açıdan tartışılsa bile, 80 yıla yakın 
bir süredir yasa ile “kamu hizmeti” sayılagelmiş bir meslekten bu niteliğin kaldırılması, 
özellikle günümüz koşullarında mesleğin itibarsızlaştırılması çabalarına destek 
olacaktır. Bu nedenle, avukatlığın “kamu hizmeti” sayılmasının devamında yarar 
vardır.  

Avukatlığın “bağımsız”ca yerine getirilen bir serbest meslek olması da önemli 
bir özelliktir. Ancak günümüzde özellikle büyük kentlerde “tek başına “ çalışan avukat 
sayısı çok azalmıştır. Ekonomik koşullar, çoğu zaman birkaç avukatı “gider ortaklığı” 
biçimde aynı büroyu paylaşmaya zorlamaktadır. “Avukatın Kitabı”nda avukatın 
bürosunu betimlemek yazılmış olan “haksızlığa uğrayanların feryat ve ıztırabını 
burada dinler ve duyar”, “ büro, bir sığınak ve bir mabeddir (ibadethanedir; 
tapınaktır) 40  sözleri, yayınladığı 1940 yılı için ne kadar geçerliydi bilemem; ama 
günümüz koşulları karşısında herhalde gerçekçilikten oldukça uzaktır.  

Avukat, elbette göreviyle ilgili olarak öğrendiği sırları saklamakla yükümlüdür 
(Av.K.m.36) bürosunda yapılan konuşmaların, sır saklama yükümlülüğü olmayan 
kişilerce işitilmesine engel olacak önlemleri almalıdır; avukatın bürosunda 
çalıştırılacak yardımcı elemanların da belli yasal ve ahlaki niteliklere sahip olmaları 
gerekir (Av.K.m.45); büronun, Baroca belirlenen nitelikte olması mesleğin onuruna 
uygun bir düzen içinde işlemesini sağlanmalıdır. Ama, sonuç olarak bir işyeri olan 
avukatlık bürosunu bir “mabet” saymak, tebessüm uyandırabilecek bir abartmadır.  

Avukatlık uygulaması bağlamında “bağımsızlık”, işin reddi yetkisi açısından 
önem taşımaktadır. Av.K.’na göre, avukat kendisine önerilen işi, “yolsuz veya haksız 
görür yahut sonradan yolsuz veya haksız olduğu kanısına varırsa” hiçbir gerekçe 
göstermek zorunda olmaksızın reddedebilmektedir ( Av.K.m.37). Bu yasa hükmü 
avukata üstleneceği görevler konusunda “seçici” olabilme olanağı tanıması açısından, 

38 Kanun nu.5188, kabul tar.10 Haziran 2004; RG 26 Haziran 2004, 25504. 
39 Örneğin, ABD’nin bazı eyaletleri, Brezilya, İngiltere (Birleşik Krallık), Kanada. 
40 Yukarıda 5 sayılı dipnotu  
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kuşkusuz, yerindedir. Ancak, konunun ekonomik açıdan değerlendirilmesi özellikle 
mesleğe yeni başlamış Avukatların mali durumu açısından, bir tarihte Yargıtay 
Başkanı’nın yargıçlar için  “vicdanla cüzdan arasında sıkışmak”41 biçimindeki amiyane 
deyimini anımsatmaktadır.  

Sonsöz olarak; Yurdumuzda sayıları 80.000’i aşmış olan ve yarıya yakını 
“genç” sayılacak yaşlarda olan avukatların, gittikçe artan biçimde karşılaşmak 
durumunda oldukları geçim sorunları ve iş güvenceleri, üzerinde ciddi olarak 
düşünülmesi gereken konular haline gelmiştir. Bunlar, toplumun esenliği açısından ve 
mesleğin korunması gereken etik değerleri bakımından çok olumsuz durumlara yol 
açabilecek niteliktedir. Avukatların ve avukatlık mesleğinin saygınlığının 
korunmasının, insan haklarına saygılı ve demokratik hukuk devleti niteliğindeki bir 
toplumun esenliği açısından taşıdığı önem hafife alınamaz. 

41 Yargıtay Başkanı Mehmet Uygun, 1998-1999 Adalet Yılı Açış konuşmasında, “Hakimler, 
vicdanlarıyla cüzdanları arasına sıkıştırılmamalıdır” sözleriyle büyük yankı uyandırmıştı. 
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HUKUKLA BAĞLI DEVLETTEN POLİS DEVLETİNE 

Prof. Dr. A. Ülkü AZRAK 

Bu kısa ve mütevazı yazıyı, tüm meslek yaşamı boyunca “Hukukla Bağlı İdare” 
kavramının Türk idare hukuku sistemine egemen olması doğrultusunda çok ilginç 
çalışmalar1 yapan aziz dostum ve meslek arkadaşım Yıldırım ULER’in bu takdire 
şayan çabalarını burada anmak üzere kendisine ithaf ediyorum. 

* 

* * 

Yazının başlığını oluşturan kavramların aslında tarihsel bakımdan aksine 
bir yol izleyen süreçleri ifade etmesine karşın, Türkiye’de son dönemlerde 
kendisini gösteren oluşumlar açısından bu başlığın niçin tercih edildiğini, izleyen 
satırlar ortaya koyacaktır. 

Gerçekten, neredeyse yüz yıldır hukuk devletinin yerleştirilebilmesi için 
gösterilen çabalar çeşitli dönemlerde kesintiye uğramakla kalmayıp, aynı 
zamanda bu yolda çok çarpıcı bir biçimde geriye dönüşler yaşanmıştır ve 
yaşanmaktadır. 

Önce batı Avrupa’da sonra da Türkiye’de Polis Devlet sisteminden Hukuk 
Devleti sistemine geçişte gösterilen çabalar ve ortaya çıkan gelişmelere değinilmesi 
doğru olacaktır. Her şeyden önce Polis Devleti kavramının nasıl yanlış algılandığını 
ortaya koymanın gerekliliğine değinmek istiyorum. Şöyle ki, popüler siyaset 
yazılarında Polis Devleti kavramının, Devletin kolluk işlevinin önde gelen bir işlevi 
ve kolluk gücünün de egemen bir gücü oluşturduğu bir sistemi ifade ettiğini 
düşündürecek yaklaşımların belirgin bir biçimde ortaya çıktığını işaretlemek gerekir. 
Bu yaklaşımların bilimsel bakımdan ne denli yanlış olduğu, bugüne kadar pek ele 
alınan bir konu olmamıştır. Bu nedenle Polis Devleti kavramının ifade ettiği 
sistemi burada kısaca açıklamakta yarar olduğunu düşünmekteyim. Gerçekten Polis 
Devlet kavramı kısaca, yönetimin halka karşı kendisini hukuk kurallarıyla bağlı 
saymadığı bir yönetim biçimini ifade eder. Bu devlet biçimi ortaçağda ortaya çıkmıştır. 

Tarihsel süreçler açısından Polis Devleti sistemi batı Avrupa’da Fransa ve 
Almanya’nın devlet düzenlerinde önemli bir aşamayı oluşturmuştur. Şöyle ki, 
Fransa’da özellikle 18. yüzyılda egemen olan polis devlet sisteminde devlet ile 
teb’anın arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları kralların 

1 Bunlardan birkaç örnek: İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları, Ankara,1970; 
“Ombudsman” Kamu Denetçisi  I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, 3. Kitap, Ankara, 1990, sh. 
1026 vd. 
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emirnamelerinden (ordonnance) ibaretti. Bu emirnameler tümüyle kralın serbest 
iradesiyle oluşmaktaydı ve fakat bunların yürürlüğe girmeden önce, prensip 
itibariyle, bir çeşit yerel yargı organı niteliğindeki Parlement’lar tarafından tescil 
edilmeleri gerekiyordu. Hal böyle olmakla beraber, kralın memurları (intendents) 
Parlement’larca tescil edilmeyen kral emirnamelerini de uygulama yetkisini ellerinde 
bulunduruyorlardı. Böylece Parlement’ların krala karşı dirençlerini kırma olanağı da 
vardı2. Bu durum, Fransa’da feodalizmle elele yürüyen Polis Devlet sistemini açıkça 
ortaya koymaktaydı. Çünkü kralın ve onun memurlarının halkı baskı altında tutan 
hukuk uygulaması etkili bir yargısal denetime bağlı değildi. Polis Devlet sisteminin en 
belirgin niteliği de esasen yargısal denetimin yokluğu, ya da bu denetimi yapması 
gereken Parlement’ların çok zayıf ve hemen hemen etkisiz olmasıydı. Bu durum 
1789 Fransız devrimine kadar sürüp gitmiştir. Ancak bu tarihten sonra İnsan ve 
Yurttaş Hakları Bildirisi, idare memurlarının sorumluluğunu, hesap verme 
yükümlülüğünü (md.15) ve kuvvetler ayrılığını (md. 16) kabul eden hükümleriyle 
Hukuk Devleti sistemine kapı açmıştır3. Hukuk Devleti, her şeyden önce yönetimin 
hukuk kurallarıyla bağlı olması, yani hukukun üstünlüğü (primauté du droit) ilkesinin 
kabul edilmesi ve yönetimin hukuka uygunluğunun denetlenmesi yolunun açılmasıyla 
geçerlik kazanmıştır, ki bu da 19. yüzyılda çeşitli aşamalardan geçilerek idari 
yargı mercii niteliğini taşıyan Devlet Şûrası’na (Conseil d’État) başvurmadan önce 
bakana başvurma zorunluluğunu öngören bakan-yargıç teorisi4 ve uygulamasının 
aşılmasıyla birlikte idari yargının tutuk yargı (justice retenue) sisteminden5 
yetkilendirilmiş yargı (justice déléguée) sistemine geçmesiyle bağımsızlık 
kazanması sayesinde gerçekletirilebilmiştir. 

Almanya’nın Polis Devlet sisteminden Hukuk Devleti sistemine geçmesinde 
Fransız büyük devriminin ve sonraki gelişmelerin belirgin biçimde etkili olduğu 
görülür. Fakat her şeyden önce Polis Devlet sisteminin egemen olduğu Prusya 
İmparatoru Friedrich Wilhelm I döneminde (18. yüzyılda) kamu gücünün, teb’anın 
gündelik yaşamının her alanına müdahale ederek kararnamelerle düzenlediği 
görülmekteydi6. İdarenin kamusal alandaki keyfi kararlarına karşı yargı yoluna 
başvurma olanağı da 19. yüzyıla kadar söz konusu olmamıştır. 

Ancak ara dönemde İmparatorluk kendi otoritesini kendisi sınırlama (Auto-
limitation) yoluna gitmiştir. Bunun dışında, devlet organlarının hukuka aykırı 
işlemlerinden zarar gören bireylere tanınan tek olanak adli yargı mercilerine 
başvurarak bağımsız bir kişiliğe sahip olan Hazine (Fiskus) aleyhine özel hukuk 

2 Georges VEDEL, Droit administratif, 4. éd.  Paris, 1968, sh.63-64. 
3 Pierre PACTET, Institutions politiques / Droit constitutionnel, 15.éd.  Paris, 1996, sh.125 vd. 
4 Roger BONNARD, Le Controle Juridictionnel de l’Administration, Paris, 1934, sh. 95. 
5 Fakat şunun da işaretlenmesi gerekir ki, “tutuk yargı” kavramı, ilerde açıklanacağı gibi, 
özellikle Türk idariyargı sisteminde daha ileriki dönemlerde anlam değişikliğine uğramıştır. 
Şöyle ki, yönetimin bazı işlemlerinin yargı denetimi dışında tutulması da “tutuk yargı” ya da bir 
meslekdaşımızın kullandığı deyimle “tutuk adalet” kavramını oluşturmuştur (bu deyim için bkz. 
Celal ERKUT, Kamu Kudreti Ayrıcalıkları ve Tutuk Adalet Anlayışı, Istanbul, 2004). 
6 Reinhold ZIPPELIUS, Allgemeine Staatslehre, 14. Aufl., München, 2003, sh. 295 vd. 
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hükümlerine göre tazminat davası açmaktı7. İdarenin işlemleri karşısında kişilerin 
sübjektif haklarının korunması ve dolayısıyla Hukuk Devleti İlkesi açısından 
yetersiz olan bu durum, idarenin yargısal denetimini yapacak bağımsız mahkemelerin 
çeşitli eyaletlerde farklı tarihlerde kurulduğu 19. yüzyılın sonlarına kadar sürdü8. 
Birinci dünya savaşından sonra kabul edilen Weimar Anayasası’nın 107. maddesi de, 
idarenin işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetleyecek idare mahkemelerinin 
kurulmasını öngörmüştü. Ancak hükûmetin 1919’dan 1925’e kadar dört kez 
Yüksek İdare Mahkemesi kurulmasına ilişkin olarak hazırladığı tasarılar 
yasalaşamadı. 

1933’te iktidarı ele geçiren Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi’nin kurduğu faşist 
rejim idare mahkemelerini kaldırmamasına karşın bunları işlevsiz bırakmak 
suretiyle idarenin yargısal denetimini pratik olarak ortadan kaldırmıştı. Hukuk 
devletinin gelişmesini sekteye uğratan bu Polis Devlet rejimi Almanya’nın 1945 
yılında savaşı kaybetmesiyle son bulduktan sonra Almanya’nın batı kesiminde 
(Almanya Federal Cumhuriyeti’nde) 1949’da kabul edilen Bonn Temel Yasası’nın 
95. maddesi federe devletlerde idare mahkemeleri ve yüksek idare mahkemeleri, 
federal düzeyde de Federal İdare Mahkemesi kurulmasını öngörmüştür. 
Anayasanın bu emri yerine getirilerek söz konusu idari yargı mercileri kurulmuş 
bulunmaktadır. Bu suretle yargı kısıntısının söz konusu olmadığı idari yargı sistemi, 
günümüz Almanya’sında Hukuk Devleti İlkesi’nin gerçekleşmesine önemli bir katkı 
oluşturmaktadır. 

Türkiye’ye gelince ; Mülk Devlet ve Polis Devlet sistemlerinin tarihsel 
gelişim süreçleri içersinde birbirini izlediği Osmanlı İmparatorluğunda, mutlakiyetçi9 
Polis Devleti sisteminden hukuk devleti sistemine geçme çabaları ancak 19. 
yüzyılda reformist sultan II. Mahmut’un önemli bir yenilikçi davranışının ilk 
ürünleri olan iki kurumun yaratılmasıyla sonuçlanmıştır. Bu kurumlardan biri 
yüksek yargı mercii olan Meclis-i Valȃ-yı Ahkȃm-ı Adliye, ikincisi de idarî konularda 
yetkili olan Dȃr-ı Şûra-i Bȃb-ı Ȃli’dir. Daha sonraki Tanzimat döneminde, 1868’de bu 
kurumlardan birincisi ikiye ayrılmış ve biri Divan-ı Ahkȃm-ı Adliye olarak sadece 
adli yargı görevini üstlenmiş, diğeri de Şûra-yi Devlet adı altında hem bir 
danışma mercii, hem de çok kısıtlı olarak idari yargı mercii sıfatıyla idari yargı 
görevi yapmaya başlamıştır. II. Mahmut ‘un yenilikçi hareketlerinin yer aldığı 
dönemi izleyen ve bir bakıma Osmanlı Rönesansı denebilecek olan10 Tanzimat 

7 Ernst FORSTHOFF, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 10.Aufl., München, 1973, sh.112. 
8 Werner FROTSCHER – Bodo PIEROTH, Verfassungsgeschichte, 6.Aufl., München, 2007, 
sh.225. 
9 Osmanlı İmparatorluğunu despotik olarak nitelemek pek doğru olmaz. Çünkü Halife-Sultan 
kendi iktidarını en azından şeriat hükümleriyle ve kendi koyduğu kurallardan oluşan örfi hukuk 
hükümleriyle bağlı saymaktaydı. Bu nedenle Osmanlı Devlet yönetimini Alman 
İmparatorluğunun klasik dönemindeki gibi bir çeşit kendi kendini bağlama (auto-limitation) 
olgusuyla açıklayan görüşler vardır, 
10 10 Bu niteleme bana değil, hocam merhum Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami ONAR’a aittir. 
Kendisi Vefa İdadî’sinin (sonraki Vefa Sultanîsi ve nihayet Vefa Lises’inin) benim de 
katıldığım 100. kuruluş yıldönümü olan 1972’ninMayıs ayında, benim gibi, bu okulun mezunu 
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döneminde çok mütevazı ölçekte sonuçlar yaratılabilmiştir. Bunlardan biri olan 
1839 Tanzimat Fermanı (Gülhane Hatt-ı Hümayunu), bir çeşit insan hakları bildirisi 
niteliği taşımaktaydı. Bunu izleyen 1856 Islahat Fermanı, esas itibariyle gayrımüslim 
tebaanın haklarını güvenceye bağlayan ve Tanzimat Fermanı’nın bu bakımdan 
eksik kalan yanlarının tamamlanmasına yönelik bir girişimden ibaretti. Bütün bu 
yeniliklerin, batılı emperyalist güçlerin baskısı altında yukardan aşağı yapıldığı ve 
gerek toplumsal, gerek siyasal bakımdan esaslı bir temele dayandırılmış olmadığı için 
başarısız olduğunu ileri süren tezlerin11 tarihsel gerçeğe tamamiyle uygun olmadığını 
vurgulayan ve II. Mahmut döneminden başlayarak hem gayrımüslim tebaanın hem 
de müslüman halk kitlelerinin direnişlerinin Devletin üst yönetimini reform 
yapmaya zorladığını ortaya koyan bilimsel görüşler12 görmezden gelinemez. 
Tanzimat dönemindeki bütün bu gelişmeler Polis Devlet sisteminin tamamiyle 
ortadan kaldırılması anlamına gelmiyordu. Çünkü fermanların öngördüğü eşitlik 
ilkesi ve tebaanın hak ve özgürlüklerine ilişkin hükümler yeterince güvenceye 
bağlanmış olmadığı gibi, devlet yönetiminin kişileri ilgilendiren kararları üzerindeki 
denetimini etkili bir yaptırımla sonuçlandıracak kadar ileri götüremeyen Şûra-yı 
Devlet’in uyguladığı idari yargı denetimi de eksiksiz ve ciddi bir denetim niteliği 
taşımamıştır. 

Tanzimat döneminin Anayasa hukuku açısından en önemli evresini, 
Meşrutiyet rejiminin belgesi olan 1876 Kanun-ı Esasî’si, yani Osmanlı Devletinin 
ilk Anayasası oluşturmuştur. Bu Anayasa, kişilerin hak ve özgürlüklerinin 
düzenlenmesi, hükümdarın ve vekillerin yetkilerinin sınırlanması ve yargının 
bağımsızlığının güvence altına alınması bakımından hiç değilse şeklen Hukuk 
Devleti sistemini kurmuş bulunmaktaydı. Fakat uygulamada sistemin içerdiği 
kurallara uyulmaması ve oligarşik yönetimin süregelmesi hukuk devletinin 
yerleşmesini engellediği gibi Polis Devlet sisteminin devamına da zemin 
oluşturmuştur. 1908’de bir ihtilȃlle kurulan İkinci Meşrutiyet’te de Hukuk Devleti 
ilkesinin gereklerine hiç inanmayan İttihat ve Terakki Partisi’nin egemenliğini, 
hukuk kurallarına değil, takdire dayalı kararlarla yürütülen örfi idare (sıkı yönetim) 
ile sürdürmesi sonucunda Polis Devlet sistemi geçerliğini korumuştur. Bu da 
göstermektedir ki 1876’da, Fransız ve Belçika Anayasaları’nın maddelerinin büyük 
ölçüde aktarılmasıyla yapılan ve ufak tefek değişikliklerle 1908’de başlayan ikinci 
meşrutiyet döneminde de yeniden uygulanmasına geçilen Kanun-ı Esasî  sosyal 
yapıya uymayan, toplumdaki gerçek güç ilişkilerine, dinamik sosyal kurumlara ve 
bunlar arasındaki dengeye dayanmayan ve bir taklitten ileri gitmeyen bir Anayasa 
olarak sosyal ve hukuki değere sahip olamamıştır. Bu yüzden de polis devletinden 
hukuk devletine başarılı bir geçişi sağlayamamıştır13. 

sıfatıyla verdiği konferansta bu deyimi kullanmıştır. 
11 Bkz. Niyazi BERKES, Türkiye’de Çağdaşlaşma, 1. Basım, Ankara.,1973, sh. 202 ; Mümtaz 
SOYSAL, Anayasaya Giriş, 2. Bası, Ankara, 1963, sh.57 ; Doğan AVCIOĞLU, Türkiye’nin 
Düzeni, C.1, Istanbul, 1973, sh.116-118. 
12 Enver Ziya KARAL, Osmanlı Tarihi, c.VIII, Ankara, 1962, sh. 2004-2005. 
13 Karş. Sıddık Sami ONAR, İdare Hukukunun Umumi Esasları, 2. bası, Istanbul, 1967, c.1, 
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Kurtuluş savaşı döneminin kuvvetler birliği sistemini kabul eden 1921 
Teşkilȃt-ı Esasiye Kanunu (Anayasası) bir yana bırakılırsa, Hukuk Devleti sistemi 
doğrultusunda en büyük ilerleyişe Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Anayasası olan 
1924 Teşkilȃt-ı Esasiye Kanunu’nun kurduğu rejimde tanık olunur. Bu Anayasa iki 
hususta Hukuk Devleti ilkesinin geçerlik kazanmasına elverişli bir zemin hazırlamıştır: 
Bunlardan biri Anayasa’nın üstünlüğünün kabul edilmiş olmasıdır (madde: 103:  
“Anayasanın hiç bir maddesi hiçbir sebep ve bahaneyle ihmal veya tatil olunamaz. 
Hiçbir kanun Teşkilȃt-ı Esasiye Kanunu’na mugayir (aykırı) olamaz”). İkinci husus 
ta İdarenin yargısal denetimine yer verilmiş olmasıdır (madde 51:  “İdarî dȃva ve 
ihtilȃfları rüyet ve hal etmek…üzere bir Şûra-yı Devlet (Danıştay) teşkil 
edilecektir”).  Bu suretle kişilerin İdarenin işlem ve eylemlerinden zarar görmeleri 
halinde yargı yoluna başvurma hususundaki hakları güvence altına alınmış 
bulunmaktaydı. Bununla birlikte uygulamada bazı sapmalarla karşılaşılmamış da 
değildir. Bu konuda birkaç örnek vermekle yetineceğim. Bu örneklerden biri 
1930’lu yılların başlarında TBMM’nin Dilekçe Komisyonu’nun, Devlet Şûrası’nın 
iptal davalarında aleyhlerine karar verdiği kişilerin başvuruları üzerine bu kararları 
bozarak ortadan kaldırması ve Devlet Şûrası’nın yerine geçerek bu davaları karara 
bağlamasıdır. Yasama organının, yani siyasal gücün 1924 Anayasası’nın 54. 
maddesinde yer alan “Mahkemelerin kararlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Bakanlar Kurulu hiçbir türlü değiştiremezler, başkalayamazlar, geciktiremezler ve 
hükümlerin yerine getirilmesine engel olamazlar” yolundaki hükme açıkça aykırı 
olan bu uygulama, Polis Devlet sistemi’nin geçerli olduğu dönemlerdeki “tutuk 
yargı”nın tipik bir örneğini oluşturan ve Hukuk Devleti ilkesini zedeleyen bir 
uygulama olarak ortaya çıkmıştır, Yasama organı, daha sonra (durumu öğrenen 
Başvekil İsmet İnönü’nün müdahalesiyle) bu uygulamadan vazgeçmiş ve 12 Nisan 
1934 tarihli ve 803 sayılı kararıyla Devlet Şûrası’nın bağımsız bir yüksek yargı 
mercii olduğunu ve yargı kararlarının da kesin karar niteliği taşıdığını kabul etmiştir14. 
Bir istisna oluşturan bu olay bir yana bırakılırsa, Prof.Lûtfi DURAN’ın çok yerinde 
olarak belirttiği gibi, “Şûra-yı Devlet, Atatürk döneminde  yani 1927- 1938 yılları 
arasında alışma ve uyarlama çabaları gösterdi; 1940’lı ve 1950’li yıllarda 
gelişme ve güçlenme devresini yaşadı”15. Bu görüş, Türkiye’de Hukukla Bağlı 
Devlet sisteminin gelişmesinin olumlu yanını göstermesi bakımından çok ilgi 
çekicidir. 

Hukuk Devleti sisteminin temel unsuru olan idarenin yargısal denetimi 1. 
Cumhuriyet döneminde başka bir etken dolayısıyla da ciddi bir sınırlama ile 
karşılaşmıştır ki o da “Hükûmet Tasarrufları” adı verilen ve esas itibariyle Devlet 
Şûrası’nın, bazı durumlarda yargı yetkisini kullanmaktan kaçınmasıyla ortaya 

sh.154. 
14 Bkz. M.Reşat MİMAROĞLU, Cumhuriyet Devrinde Danıştay ve İdare Davaları, Ankara, 
1945, sh. 105 vd. Bu konu, bu satırların yazarı tarafından Anayasa Mahkemesi’nin 46. Kuruluş 
yıldönümünde yapılan sempozyumda sunulan Türkiye’de İdari Yargının Bağımsızlığı başlıklı 
bildiride de ele alınmıştı, bkz Anayasa Yargısı, sayı 25, Ankara 2008, sh.216. 
15 bkz. Atatürk Döneminde Danıştay, “Türkiye Yönetiminde Kargaşa”, Istanbul, 1988, sh.221. 
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çıkan bir kategoridir16. Devlet Şûrası’nın Fransada’ki bazı içtihadlara paralel 
olarak kabul ettiği bu kategori, bazı yazarların iddia ettiğinin aksine, günümüzde 
mevcut değildir17. 

Diğer bir örnek te şudur: Çok partili rejime geçilmesini izleyen tek partinin 
(DP) iktidarda olduğu dönemin ilk günlerinde ABD’nin çeşitli eyaletlerinde 19. 
yüzyılın başlarından 20. yüzyılın ortalarına kadar uygulanan ve “spoils system” 
(patronaj = kayırma)18 adı verilen sisteme benzer partizanlık, çok büyük boyutlara 
erişmişti. Bunun sonucunda sadece yüksek mevkilerdeki memurlar değil, alt 
kademede hizmet veren personel de görevden alınmış ve bunlardan emeklilik 
yaşının en alt sınırına erişmiş olan büyük bir kitle Emekli Sandığı Kanunu’nun 39. 
maddesinin (b) fıkrasına dayanılarak re’sen emekliye sevkedilmişti. Bu kararlara 
muhatap olan memurlar Danıştay’da iptal davaları açmış ve Danıştay bunların hemen 
hepsini iptal etmişti. Bunun üzerine Demokrat Parti iktidarı, Polis Devlet 
uygulamalarını anımsatan bir davranışı benimsemek suretiyle, bir bakanın TBMM’e 
verdiği bir takrir üzerine idarenin takdir yetkisine dayanarak aldığı kabul edilen re’sen 
emekliye sevk kararlarına karşı yargı yolunu kapatan 16 Mayıs 1953 tarihli ve 1758 
sayılı bir tefsir (yorum) kararı almıştı. Siyasal iktidar yasama organının bu yorum 
kararıyla da yetinmeyerek aynı yıl çıkardığı 6122 sayılı yasayla re’sen emekliye 
sevkedilen tüm memurların emekliye sevk kararlarına karşı adli ve idari yargı 
yerlerine başvuramayacaklarını kabul etmiştir. Daha kötüsü, 21 Haziran 1954 tarihli 

16 Türk İdare Hukuku öğretisinde Hükûmet Tasarruflarının sadece yargı organlarınca değil, 
yasama organınca da kabul edilebileceği düşüncesinde olanlar vardır. Bunun için bkz. Ragıp 
SARICA, Türkiye’de İcra Uzvunun Tanzim Salȃhiyeti, Istanbul, 1943, sh.278 ; Lûtfi DURAN, 
Uyuşmazlık Mahkemesi İçtihadlarına Göre Selbî Vazife İhtilȃfları, Ist.Hukuk Fakültesi 
Mecmuası, 1951, ayrı bası, sh.11. Fakat her iki bilim adamının daha sonraki yayımlarının hiç 
birinde, 1982 Anayasası’nın ve çeşitli yasaların yargı yolunu kapatan hükümlerinin “Hükûmet 
Tasarrufu” kategorisi yarattığına dair bir görüş yer almamıştır. Sıddık Sami ONAR hocamız ise 
geçmişte kanun koyucunun bazı yorum kararları ve yasa hükümleriyle gerilerde kalmış olan 
Hükûmet Tasarrufu teorisini canlandırmağa çalıştığını, fakat bu girişimin bu çalışmada da 
belirtildiği gibi Devlet Şûrası tarafından önlendiğini belirtmiştir. ONAR’a göre “teşriî yoluyla 
mevhum ve metrûk hükûmet tasarrufları kategorisi ihdas edilemez”(yasama yoluyla, 
vehmedilen ve terk edilen hükûmet tasarrufları yaratılamaz) age. C.1, sh.465. Fransız 
öğretisinde de hükûmet tasarruflarının yasama yoluyla da yaratılmasının söz konusu olmadığı 
kabul edilmektedir: bkz. Marcel WALINE, Traité élémentaire de droit administratif, 5e éd. 
Paris, 1950, sh 99 vd.; Pierre DELVOLVÉ, L’acte administratif  Paris, 1983, sh. 33 vd. ; 
Danièle LOSCHAK, Le role politique du juge administratif français, Paris, 1972, sh.35 vd. Şu 
kadar ki, 24 Mayıs 1872 tarihli bir yasa bakanlara bir olayın Uyuşmazlık Mahkemesinin dava 
dairesine başvurmak suretiyle Devlet Şûrası önüne getirilmesine engel olmayetkisini tanımıştı. 
Fakat bu, Fransız idare hukuku tarihinde tek örnek olarak kalmıştır. Bkz. Roger BONNARD, 
Précis de droit administratif, Partie générale, Paris, 1935. Sh. 
17 Bu iddia için bkz. Kemal GÖZLER, İdare Hukuku Dersleri, 6. Baskı, Bursa, 2006. sh. 258 
vd. Bu konuyu aşağıda tekrar ele alacağız. 
18 Bu sistem hakkında geniş açıklamalarda bulunan Leonard D. WHITE’ın “Introduction To 
The Study Of Public Administration” ( forth edition, New York, 1958) başlıklı eserine 
başvurulabilir (sh.306-316). 
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ve 6422 sayılı yasayla yargı yolunu kapatan bu düzenleme Yargtay, Danıştay ve 
Sayıştay’ın başkan ve üyelerini de kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Bu suretle 
yüksek yargı organlarının denetim fonksiyonunu hakkıyla yerine getirmeleri, 
emekliye sevkedilme gibi ciddi bir tehdidle karşılaşmış bulunmaktaydı. Yargı 
denetiminin böylece baskı altına alınarak sınırlanmış olması, bir bakıma Polis Devlet 
anlayışına dönüşün ifadesiydi. Bu olayda Danıştay övgüye değer bir yaklaşımla, yargı 
yolunu kapatan bu yasalara dayanılarak alınan re’sen emekliye sevk kararlarının, 
sadece “sebep unsuru” bakımından incelenmesinin engellendiğini kabul etmiş ve 
bunlardan kamu yararına aykırı bir biçimde alınmış olanları “maksat unsuru” 
açısından inceleyerek iptal etme yoluna gitmiştir19. Danıştay bu süreç içersinde siyasal 
iktidar tarafından, 788 sayılı Memurin Kanunu’nun 60. maddesi ve 1700 sayılı 
Dahiliye Memurları Kanunu’nun 13. maddesine dayanılarak yapılan “bakanlık 
emrine alma” işlemlerini de20, bunlara karşı yargı yolunun 1954 yılında çıkarılan 
6435 sayılı yasayla kapatılmasına karşın, aynı yolu izleyerek, idarenin “sebep 
unsuru”ndaki takdir yetkisinin sınırlarını aşmadan, sadece “maksat unsuru” 
bakımından incelemiş ve bunlardan kamu yararına dayanılarak alınmış olmayanlarını 
iptal etmiştir. Böylece siyasal iktidarın Polis Devlet sistemini anımsatan bu 
uygulamaları Danıştay’ın yüz akı denebilecek içtihadları ile önlenebilmiştir. Şunun 
da işaretlenmesi gerekir ki, Danıştay sözü edilen kararlarında 1924 Anayasası’nın 
51. maddesindeki idari yargı denetimine ilişkin düzenlemeyi göz önünde
bulundurarak “Anayasaya Uygun Yorum Yöntemi”ne başvurmuştur21. Bu olay o 
dönemde Türkiye’de Hukukla Bağlı Devlet ilkesinin bir zaferi olarak 
algılanmıştır22. Hukukla Bağlı Devlet ilkesinin uygulanmasında görülen tüm bu 
olumlu gelişmelere karşın, özellikle 1. Cumhuriyetin son evresinde ortaya çıkan 
siyasal bunalımlarla başa çıkamayan siyasal iktidarın Hukuk Devleti ilkesine açık 
biçimde ters düşen uygulamaları, özellikle de yargıya karşı tavrı, parlamento 
çoğunluğunun diktasından yararlanarak Polis Devlet sistemine doğru gidişin 
görüntülerini ortaya koymuştur23. Demokratik hukuk devleti doğrultusundaki 

19 Bkz. Danıştay 5. Dairesinin 6.6.1950 tarihli ve 50/1067 sayılı kararı, Kararlar Dergisi, sayı 
46, sh.238. 
20 Bu işlemlerin ilk kez ülkemizde özerk üniversitenin öğretim üyelerini kapsayacak biçimde 
genişletilmesi olayını da burada işaretleme gerekir. Bu işlemlerin o dönemde iki kurbanı 
Istanbul Üniversitesinden Anayasa Hukuku öğretim üyesi Prof.Dr. Hüseyin Nail KUBALI, 
Ankara Üniversitesinden de keza Anayasa Hukuku öğretim üyesi Prof.Dr. Turhan Feyzioğlu 
olmuştur. 
21 Şunun da işaretlenmesi gerekir ki, bizim Türk Danıştayı’nın bu yöntemi kullanarak içtihat 
yarattığı dönemde batı kamu hukuku sistemlerinde ve yargısal içtihatlarda ABD Yüksek 
Mahkemesi kararları hariç “Anayasaya uygun yorum metodu” tam anlamıyla yerleşmiş değildi. 
22 Bkz. Münci KAPANİ, İcra Organı Karşısında Hȃkimlerin İstiklȃli, Ankara, 1956, sh. 105 vd. 
23 Bu görüntülerden en çarpıcı olanı 27 Nisan 1960’ta Demokrat Parti çoğunluğunun oylarıyla 
TBMM’nde gazete kapatmadan muhalif düşünceleri açığa vuran kişilerin tutuklanmasına kadar 
varan yargı yetkisini kullanması kabul edilen bir Tahkikat Komisyonu kurulmasıydı. Bazıları 
1924 Anayasası’nın bugün anladığımız mȃnȃda kuvvetler ayrılığını ön görmüş olmaması 
nedeniyle bunu anayasaya aykırı bir davranış olarak görmemektedir. Bunun çok yanlış bir görüş 
olduğunu kaydedelim. Çünkü sorun yasamanın yargıya tecavüzü olarak doğmuştur. Oysa 
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gelişmeleri kesintiye uğratan siyasal iktidarın bu uygulamaları, bir askerî darbeyle 
1. Cumhuriyete son verilmesi ile sonuçlanmıştır 

Hukukla Bağlı Devlet sisteminin Türkiye’deki en önemli aşamasını 1961 
Anayasası’nın yürürlüğe girdiği 2. Cumhuriyet döneminin ilk evresi oluşturmuştur. 
Bu evreye gelinceye kadar Hukuk Devleti ilkesinin Türk kamu hukuku öğretisinde 
yeterince tartışılmamış ve temellendirilmemiş olması Anayasayı hazırlamakla 
görevlendirilen bilim komisyonunun bu ilkenin unsurları ve anayasanın çeşitli 
maddelerine yansıması konusunda uzun süren derinlemesine bir çalışma yapmak 
zorunda bırakmıştır. Özellikle hukuk devleti kavram ve ilkesini anayasa metninde 
öngören ve ayrıntılı bir biçimde düzenlemiş olan 1949 tarihli Federal Almanya 
Anayasası (Bonn Temel Yasası) örnek alınmıştır24. Bu konuda birkaç örnek verilmesi 
gerekirse şunlar zikredilebilir: Hukuk Devleti ilkesinin değiştirilemez ilkeler arasına 
alınması, kuvvetler ayrılığı ilkesinin dolaylı bir biçimde kabul edilmiş olması, temel 
hakların sınırlandırılmasında “sınırın sınırı”nın gösterilmesi, yasaların genelliği 
ilkesinin ön görülmesi, yargı bağımsızlığının Hȃkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulları’nın kurulması suretiyle güvence altına alınması, yasaların Anayasaya 
uygunluğunu denetleyecek bir Anayasa Mahkemesinin kurulması gibi yeniliklere 
anayasa taslağında yer verilmiştir. Bütün bu düzenlemeler 2. Cumhuriyet döneminin 
ilk evresinde Hukukla Bağlı Devlet sisteminin ne denli ciddiye alındığının göstergesi 
olmuştur. Fakat bu evrenin sonuna doğru iktidarı elinde tutan siyasal güç, 
anayasanın bu çağdaş “demokratik hukuk devleti” sistemiyle barışık bir yönetim 
sergilememiştir25. Bu gelişmeler 16 Mart 1970’te ikinci kez askeri darbe 
yapılmasının yolunu açmıştır. 

1970 askeri darbesinden sonra kurulan yeni siyasal iktidarın hazırlayıp 
yürürlüğe soktuğu Anayasa ve yasa değişiklikleri sonucunda, 1961 Anayasası ile 
kurulan Hukuk Devleti sisteminin terk edildiğini ve eski dönemlerin Polis Devleti 
sistemini anımsatan gelişmelerin yolunun açıldığını gözlemek hiç te zor değildir. 
Özetlemek gerekirse, 2. Cumhuriyetin bu evresinde anayasal sistemde ortaya çıkan 
şu değişiklikler zikredilebilir: 1. Bütün temel hak ve özgürlükler için geçerli olan 
bir genel sınırlama hükmünün ve sınırlama nedenlerinin artırılmasının kabul 
edilmiş olması (md.11 ve diğerleri) ; 2. TBMM’nce bir yetki kanunuyla, bakanlar 
kuruluna sosyal ve iktisadi haklar dahil her konuda “Kanun Hükmünde Kararname” 
çıkarma yetkisinin verilmesinin ön görülmüş olması; 3. İdari yargı denetimine 
ilişkin 114. maddenin daha önceki düzenlemesinde yer alan “idarenin hiçbir eylem ve 

kuvvetler birliği ancak yasamayla yürütme gibi siyasal güçler arasında söz konusu olabilir. Bu 
yüzden olayda kuvvetler ayrılığı ve kuvvetler birliği sorunu gündeme gelmemektedir. 
24 Bonn Temel Yasası ile 1961 Türk Anayasası arasındaki bazı paralel düzenlemeleri açıklayan 
bildiri için bkz. Ülkü AZRAK, Einwirkungen des Grundgesetzes und der dazu entwickelten 
Verfassungswissenschaft auf die Verfassungsentwicklung in der Türkei, in “Das Grundgesetz 
im internationalen Wirkungszusammenhang der verfassungen” (40 Jahre Grundgesetz), Berlin. 
1990. 
25 Bu o denli belirgin bir olgudur ki, sadece o dönemde AP iktidarının başbakanının “bu 
Anayasayla Türkiye yönetilemez” mealindeki beyanına gönderme yapmak bile yeterlidir. 
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işlemi hiçbir halde yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz” biçimindeki 
kesinlik taşıyan hükmün “idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu 
açıktır” biçiminde yumuşatılarak değiştirilmiş olması26; 4. Anayasa Mahkemesinin 
denetleme yetkisinde daraltma yapılmış olması: Cumhurbaşkanı’nın Bakanlar Kurulu 
ile birlikte çıkaracağı Kanun Hükmünde Kararnamelerin anayasaya aykırılığının ileri 
sürülememesidir. 5. Tabiî yargı yolu ilkesinin kaldırılarak, onun yerine kanuni 
yargı yolu ilkesinin kabul edilmiş olması (md.32) ; buna paralel olarak “…devlet 
güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli “Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri”nin kurulması (md. 136). Bu sonuncular, olağanüstü mahkemelerin 
kurulmasını yasaklayan 32. maddenin 2. fıkrasıyla açık biçimde çelişmekteydi. Esas 
itibariyle Hukukla Bağlı Devlet ilkesini arka plana atan bu Anayasa 
değişikliklerinin, 1971’de Türkiye’nin en önemli 11 ilinde ilȃn edilen sıkıyönetimin 
yarattığı baskıcı siyasal atmosferi altında kolayca yapılabileceği düşünülmüştür. 
Anayasa değişikliğinin sıkıyönetim koşulları altında yapılamayacağını ısrarla ileri 
süren beş Anayasa profesörünün gözaltına alınması da27 rejimin nereye doğru 
sürüklendiğini açıkça ortaya koymaktaydı. Ne var ki, otoriter rejim çerçevesinde 
alınan bütün bu sıkı önlemler beklenen sonuçların elde edilmesine yetmemiş, 1980 
yılına kadar siyasette ve sokaklarda süre giden kaotik ortam bir kez daha askeri 
müdahalenin yapılmasına fırsat hazırlamıştır. 

1980 askeri darbesinden sonra ortaya çıkan gelişmeler ve yeni Anayasa, 1961 
Anayasasıyla kurulan ve 1970 darbesiyle uzaklaşılan Hukukla Bağlı Devlet 
sistemini daha ziyade zayıflatmıştır. Rejimin temelini oluşturan 1982 Anayasası 
ile 1961 Anayasası, genel karakterleri itibariyle karşılaştırıldığı takdirde ortaya 
çıkan tablo şudur:  1961 Anayasası, 1924 Anayasası ile kurulan kuvvetler birliğine 
dayalı tek merkezci, iktidar yoğunlaşması ve tekelleşmesi gibi ilkelerden 
uzaklaşmış, kuvvetlerin dağıtılması ve birbiriyle dengelenmesi, egemenliğin ve 
iktidarın kullanımının paylaştırılması (bölüştürülmüş egemenlik) sistemine dayalı28, 
geniş bir temel hak ve özgürlükler kataloğunu içeren ve bu suretle kişilerin devlet 
gücü karşısında korunmalarını güvence altına alan ve merkez yönetimi yanında 

26 114. maddenin ilk fıkrasında yer alan ve yargı denetiminin sınırlanmasına olanak veren bu 
hüküm, aynı 
maddenin 2. fıkrasında ön görülen “Yargı yetkisi, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen 
şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini sınırlayacak tarzda kullanılamaz. İdari eylem 
ve işlem niteliğinde yargı kararı verilemez” biçimindeki bir hükümle anlam kazanmıştır. 
Böylece idarenin takdir hakkının kullanımını içeren işlemlerinin yargısal denetimi önlenmek 
istenmiştir. Daha sonra 1982 Anayasası’da aynen yer alacak olan bu hüküm, idarenin yargısal 
denetiminin “bütün unsurları bakımından yargı denetimini dışlayan Takdirî Tasarruflar” 
kavramının kabulü suretiyle çok daraltılmış olduğu Polis Devlet sistemini anımsatmaktaydı. 
Yargısal denetime tabi olmadığı kabul edilen bu tür işlemlerin idare hukuku açısından nasıl 
değerlendirildiği konusunda bkz. Maurice HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit 
public, 12.éd., Paris, 1933, sh.368 ; S.S.ONAR, age., C. 1, sh.433: “Takdirî tasarrufla, eski 
idare-i maslahat, hikmet-i hükûmet ve polis devlet telȃkkilerinin bir neticesidir” 
27 Bkz. Bülent TANÖR, İki Anayasa 1961- 1982  1. bası, İstanbul, 1986  sh.53, dip notu: 53. 
28 age. sh. 23. 
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yerinden yönetimin bazı kuruluşlarının özerkliğine yer veren (üniversitelerin ve 
TRT’nin birer özerk kuruluş olarak düzenlenmesi) demokratik hükümleri 
içermekteydi. Buna karşılık  1982 Anayasası, temel hak ve özgürlükleri genişletici 
ve geliştirici bir yaklaşım yerine, merkezi otoritenin ve Devletin güçlendirilmesine 
yönelik bir sistemin benimsendiği bir Anayasa niteliğine bürünmüştür. Darbenin 
başı, darbenin ilk günü yaptığı konuşmada şunları söylemiştir: “Ağızlarından 
düşürmedikleri Hukuk Devleti kavramı, bir kısım anayasal kuruluşlarca, devletin 
parçalanması bahasına da olsa yalnız kişilerin müdafaası olarak yorumlanmış, 
devletin ve milletin savunulması ise sahipsiz kalmıştır. Anayasanın kuvvetler 
ayrılığı ilkesinin birlikte getirdiği sorumluluk, uygulamada kuvvetler çatışmasına 
dönüştürülmüştür. Düşüncelerimiz, dinimiz üzerinde ve akla gelebilen her konuda 
dış ve iç kaynaklı bölücü ve yıkıcı faaliyetler bütün şiddetiyle sürdürülürken ne 
hazindir ki; bir kısım gerçeğe uymayan özerklik, dar görüşlü, sahibinden başkasının 
inanmadığı bilimsellik ve koşulları dikkate almayan salt hukuk savunucuları, 
yıkılacak devletin enkazı altında kalacaklarını, yok olup gideceklerinin idraki 
içinde olamadıkları görünümü vermişlerdir”29 Bu sözler daha sonra Milli Güvenlik 
Konseyi ve Danışma Kurulundan oluşan Kurucu Meclis tarafından hazırlanan 1982 
Anayasasının genel karakteri üzerinde de etkili olacak görüşleri yansıtmaktaydı. 
Gerçekten Hukuk Devleti ilkesinin sınırlanması ve idare içinde yer alan bazı 
kurumların özerkliğinin ortadan kaldırılması niyeti bu sözlerde gizliydi. 

Her şeyden önce şunun işaretlenmesi gerekir: 1961 Anayasası’nın kişilerin 
temel hak ve özgürlüklerini Devletin müdahalesinden koruma misyonuna ağırlık 
veren bir anayasa olmasına karşılık 1982 Anayasası tam tersine, “Kutsal Devlet”i 
kişilerin hak ve özgürlüklerinin kullanılması karşısında koruma misyonuna ağırlık 
veren bir anayasa olmuştur. Böyle bir anayasanın demokratik hukuk devleti 
kavramını geri plana atması şaşırtıcı bir şey değildir. Bu nedenledir ki, 1961 
Anayasanın 1971’sonrası dönemde ve nihayet 1982 Anayasası’nın yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra kurulan 3. Cumhuriyet döneminde Hukukla Bağlı Devlet sisteminden 
uzaklaşılmış olduğunun göstergelerinin günümüze kadar zaman zaman artarak, 
zaman zaman da azalarak varlığını koruduğunu örnekleriyle açıklamak önem 
taşımaktadır. Hukukla Bağlı Devlet sistemini zayıflatıcı unsurların ağırlık 
kazandığının 1982 Anayasası’daki en güçlü belirtisi yargının yetki alanının 
daraltılması ve gücünün ciddî biçimde azaltılmasıdır. Bu, her şeyden önce kendisini 
bazı temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında “gecikmesinde sakınca” bulunduğu 
var sayılan tüm durumlarda, 1961 Anayasası’nın düzenlemesinden farklı olarak, 
yargının ve yargıcın münhasır yetkisinin (kendisine özgü kılınmış yetkisinin) böyle 
olmaktan çıkarılarak ön planda idareye ve kolluk güçlerine verilmiş olmasında 
kendini göstermektedir. Gerçekten kişi özgürlüğü ve güvenliği (md. 19), özel 
hayatın gizliliği (md.20), konut dokunulmazlığı (md.21) ve haberleşme 
hürriyeti (md.22), basın hürriyeti (md.28/ dağıtımın önlenmesi), dernek kurma 
hürriyeti (derneği faaliyetten menetme) gibi özgürlükler alanında böyle bir 
düzenlemeye rastlanmaktadır. “Kimsenin rızası olmadan bilimsel deneylere tȃbi 

29 Bkz. Org.Kenan EVREN’in 12 Eylûl 1980 günü yaptığı radyo ve televizyon konuşması. 
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tutulamayacağı hükmünü Anayasaya koyma inceliğini gösteren Anayasa yapıcısı, 
güvenlik güçlerinin belli durum ve koşullardaki öldürme fiillerini meşrulaşturmakta 
sakınca görmemiştir (md.17)“30. 1995 yılında 2004 yılına kadar temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin bazı değişiklikler yapmış olan siyasal iktidarlardan hiçbiri sözü 
edilen anayasa hükümlerinde her hangi bir değişiklik yapmamıştır. Böylece bu 
konularda yargının yetkilerini kısıtlayıp bu yetkilerin önemli bir kısmını idareye ve 
kolluk makamlarına veren bu düzenlemeler, Hukuk Devleti sisteminden Polis Devlet 
sistemine doğru giden yolu açmış bulunmaktadır. Hemen belirtelim ki, idareye ve 
polis makamlarına böyle çok önemli yetkiler verilmesine demokratik hukuk devletini 
kabul etmiş hiçbir çağdaş Anayasada rastlanamaz. 

Hukuk Devleti sisteminin önemli göstergelerinden biri de idarenin ve 
yasamanın yargısal denetimidir. 1982 Anayasasının kurduğu hukuk düzeninde en 
ciddî zayıflık kendisini bu konuda göstermektedir. Gerçekten 1982 Anayasası, 
çeşitli hükümlerinde önemli yargı kısıntılarına yer verdiği gibi, yasal düzenleme 
alanlarında da çok sayıda yargı kısıntıları yer almaktadır. Gerçekten, 
Cumhurbaşkanı’na tek başına kullanabileceği o denli çok yetki tanınmıştır ki, 
anayasa koyucu bunları sistemleştirerek “yasamayla ilgili olanlar”, “yürütme 
alanına ilişkin olanlar” ve “yargı ile ilgili olanlar” başlıkları altında düzenlemek ve 
saymak zorunda kalmıştır. Cumhurbaşkanı’nın yürütme alanındaki yetkileri 
kullanarak yaptığı işlemler 125. maddeye göre idari yargı denetimi dışında 
tutulmuştur. Ayrıca aynı madde hükmüyle Yüksek Askeri Şûra kararlarına karşı 
da yargı yolu kapatılmıştır. Hȃkimler ve Savcılar Kurulu kararları da yargı 
kısıntısı kapsamına alınmıştır (md.159). Sayıştay ve Yüksek Seçim Kurulu 
kararlarına karşı da yargı yoluna başvurulamamaktaydı (md.160 ve 79/2). İdarî 
işlemler konusundaki bu yargı bağışıklığı Anayasanın 36. maddesinde “hak 
arama hürriyeti” başlığı altında düzenlenmiş olan “Herkes, meşru vasıta ve 
yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak 
iddia ve savunma ile ȃdil yargılanma hakkına sahiptir” yolundaki hükme açık bir 
biçimde aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de yargı yolunun kapatılmasını 
“adil yargılanma hakkı” nı zedeler nitelikte görmektedir.“Yargısal denetim 
yollarının bu denli kapsamlı biçimde kapatılması, Hukukla Bağlı Devlet 
kavramından uzaklaşılmış olduğunu ortaya koymaktadır31. Her ne kadar 2010’da 
referandumla kabul edilen Anayasa değişiklikleriyle Yüksek Askeri Şûra’nın ilişik 
kesme kararlarıyla Hȃkimler ve Savcılar Kurulu’nun sadece meslekten çıkarma 
kararlarına karşı yargı yolu açılmışsa da bu, tatmin edici olmaktan uzaktır. Çünkü bu 
kuruluşların ilgililer hakkında çok önemli sonuçlar yaratan bir çok idarî kararına 
karşı yargı yolunun kapalı tutulduğunu görmekteyiz. 

30 Bülent TANÖR, İki Anayasa, sh. 139. 
31 Kemal GÖZLER., Cumhurbaşkanı’nın ve Bakanlar Kurulunun bazı işlemlerine karşı 
yargıya başvurulamamasını bu işlemlerin idari işlem niteliği taşımaması nedeniyle açıkladıktan 
sonra bunlara “Hükûmet Tasarrufu” da denebileceğini ileri sürmektedir bkz. age., sh.259. 
Hükûmet Tasarrufu kavramının hem tarihsel, hem de kuramsal açıdan bambaşka bir nedene 
dayandırıldığını göz önünde tutmadan, maziye karışmış bu kategoriyi canlandırmaya yönelik 
yaklaşımı kabul etmek olanaklı değildir. 
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Üçüncü cumhuriyetin daha sonraki evrelerinde, 1995 yılından başlayarak 

2010’a kadar Avrupa Birliği üyeliği konusundaki umutların desteklediği reformlar 
ve bu doğrultuda bazı Anayasa değişikliklerine karşın hukuka olan inancın ve 
Hukuka Bağlı Devlet ilkesine olan saygının giderek azaldığının gözlenmesi 
olanaklıdır. Gerçekten, özellikle AKP iktidarı dönemine rastlayan bu olumsuz 
gelişmeler, aşağıda açıklanacağı gibi, birkaç alanda kendisini göstermiştir. 

1. Yargı kararlarının gereklerinin yerine getirilmemesi: 

Bilindiği üzere, yargı kararlarının yerine getirilmesi etkili yargılamanın 
olmazsa olmaz koşuludur32. Özellikle kamu personeli hakkında yapılan hukuka 
aykırı işlemleri iptal eden idari yargı kararlarının uygulanmasının savsaklanması 
veya saptırılması, hiç uygulanmaması, ya da uygulandıktan sonra ilgili kişi hakkında 
benzer işlemlerin tekrar yapılması, son yıllarda eskisine göre çok yaygınlaşmıştır33. 

Yargıya karşı direnç gösterilmesinin tipik bir örneği olan bu davranış, 
imar hukuku alanında daha da belirgin bir biçimde ortaya çıkmıştır. Basına 
yansıyan olaylardan birinde Atatürk Orman Çiftliğinde yapımına başlanan 
başbakanlık hizmet binasının bulunduğu alanla ilgili olarak Mimarlar Odası, 
Çevre Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mühendisleri odası 
tarafından açılan iptal davasına ilişkin. Bu davada söz konusu alanı düzenleyen 
1/10000 ölçekli imar planının 1/25000 ölçeğindeki imar planına ve 1. derecede 
doğal ve sit alanı kararlarına uygun olmadığı kanısına varan Ankara 5. İdare 
Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu kararın tebliği üzerine 
Başbakan “güçleri varsa yapıyı yıksınlar!” yolunda bir beyanda bulunmuş ve 
yürütmeyi durdurma kararı uygulanmayarak binanın yapımına devam edilmiştir34. Bu 
arada Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu, sözü geçen alanı 1. derece 
tarihi ve doğal sit alanı olmaktan çıkararak sadece 3. Derece sit alanı olarak 
tesciline karar vermiştir. Bunun üzerine TMMOB’ye bağlı Peyzaj Mühendisleri 
Odası bir iptal davası açmıştır. Davanın açıldığı Ankara 11. İdare Mahkemesi adı 
geçen komisyonun kararının gerekçesiz olduğu, koruma kavram yasa ve mevzuatına 
uymadığı, kararı veren kurul üyelerinin yerinde inceleme kararı bile almadan 
böyle bir karar vermelerinin usul yönünden ve imar hukukuna ilişkin teamüllere de 
uygun olmaması nedeniyle iptaline karar vermiştir35. İdarenin bu konudaki 
davranışı göz önünde bulundurulduğu takdirde bu iptal kararının gereklerinin de 
yerine getirileceği hususunda haklı kuşkular vardır. 

2. Yargıçların ve savcıların mesleki güvencesini sarsan işlemler: 

a) Ceza soruşturma ve kovuşturmalarını yapan savcıların mesleki güvenceleri 
son yıllarda büyük ölçüde çiğnenmiştir. Bunun tipik bir örneğini “Deniz Feneri 

32 Celal ERKUT, age. Sh.228. 
33 Bkz. Evren ALTAY, İdari Yargı Kararlarının Uygulanmamasından Doğan Uyuşmazlıklar, 
Ankara, 2004, sh.163 
34 Bkz. Cumhuriyet Gazetesi, 22 Mart 2014 tarihli nüshası, sh.19. 
35 Bkz.. www.sendika.org/2014/03/odalardan-ortak-aoc-aciklamasi 
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Derneği” hakkındaki soruşturmayı yürüten üç savcının RTÜK başkanı ve Kanal 7 
yönetim kurulu başkanı hakkında “Örgütlü dolandırıcılık” suçundan soruşturma 
yaparak dava açmaları sonucunda bu kişiler hakkında tutuklama ve 
malvarlıklarına el konması kararı verilmesinden sonra bu kişilerin HSYK’ya üç 
savcı aleyhine başvurmaları üzerine bu savcılar görevden alınmış ve haklarında 
“evrakta sahtecilik” ve “görevi kötüye kullanma” suçları işledikleri ileri 
sürülerek mahkemece tutuklanmalarına karar verilmişti. Daha sonra bu savcılar 
beraat etmişler ve davanın sanıkları hakkındaki suç isnadını değiştirirerek “örgütlü 
dolandırıcılık” yerine cezası daha hafif olan “evrakta sahtecilik” suçundan 
kovuşturma yapan başsavcı da terfi ettirilmişti36. 

b) Bu olaydan sonraki günlerde dört bakanın çocukları ile başbakanın çocuğu
hakkında yolsuzluk iddiası ile soruşturma yapıldığı, 17 Aralık 2013 tarihinde kamu 
oyuna yansıması üzerine soruşturmayı yapan savcının HSYK tarafından görev 
yerinin değiştirilmesine karar verilmiş ve bu suretle soruşturmayı sürdürmesi 
engellenmiştir. HSYK tarafından sadece savcının değil, yolsuzluk davasıyla ilgili 
olarak bakan çocukları da dahil 71 kişinin tutuklanmasına karar veren yargıcın da 
görev yerinin değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu yargıcın yerine atanan yargıç ise 
sanıklar hakkında verilmiş olan tutuklama ve malvarlıklarına el konması kararlarını 28 
Şubat 2014 tarihinde kaldırmıştır37. 

Yargı fonksiyonunun bir takım manipülasyonlara maruz bırakıldığını 
ortaya koyan bu olaylar Türkiye’de son yıllarda Hukukla Bağlı Devlet ilkesinden ne 
denli uzaklaşılmış olduğunu ve Polis Devlet sisteminin tekrar gündeme geldiğini 
açıkça göstermektedir. 

3. “Twitter com.” adlı internet adresine erişimin tümüyle engellenmesi:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde kurulan Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı (TİB) 21.3.2014 tarihinde yaptığı basın açıklamasında “twitter 
com.” adlı internet adresine erişimin tümüyle engellendiğini bildirmiştir38. Böyle bir 
işlem Hukukla Bağlı hiçbir devlet sisteminde rastlanabilecek bir işlem olmadığı gibi 
hem Türk Anayasası’nın haberleşme özgürlüğüne ilişkin hükmüne (md.22), hem de 
5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. maddesinin 2. 
bendindeki hükme aykırı bulunmaktaydı. Söz konusu hükme göre “Erişimin 

36 Bkz. 26 mart 2014 tarihli Sözcü Gazetesi. 
37 Bkz. http://tr.wikipedia.org/wiki/17_Aralık _soruşturması ; www.7-24hukuk.net/yolsuzluğun 
kronolojisi 
38 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Kuruluşuna ilişkin 2813 sayılı Kanun’un 5. 
maddesine göre “Kurum kamu tüzel kişiliğini haizdir ve idari ve mali özerkliğe sahiptir. Kamu 
görevlerini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kuruma emir 
ve talimat veremez”. Böyle olmakla beraber Başbakan’ın 20 Mart 2014 günlü seçim nutkunda 
“Twitterin kökünü kazıyacağız” demesini emir telakki ederek, hemen ertesi günü twitterin genel 
kapsamlı olmak üzere engellenmesine karar vermiştir. Bu olay, başkanı ve üyeleri Bakanlar 
Kurulunca atanan ve Ulaştırma Bakanlığı ile ilişkilendirilmiş olan bu kurumun özerkliğinin 
kȃğıt üzerinde kalmaya mahkûm olduğunu göstermektedir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/17_Aral%C3%84%C2%B1k
http://www.7-24hukuk.net/yolsuzlu%C3%84%C2%9Fun
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engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hȃkim, kovuşturma evresinde ise 
mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesi kararı verilebilir. 
Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hȃkimin onayına 
sunar ve hȃkim kararını yirmidört saat içinde verir.” Görüldüğü gibi bu olayda 
idarenin yaptığı işlem, yargının alanına tecavüz ettiği için Fonksiyon Gasbı 
niteliğinde ağır bir yetki sakatlığı ile malûldür. Böyle bir sakatlık işlemin “YOK” 
sayılmasına neden olur. Buna karşın Türkiye Barolar Birliği’nin bu işleme karşı 
açtığı iptal davasında, mahkeme idarenin savunmasına başvurmak zorunda 
olduğunu düşündüğünden, işlemin YOK sayılarak hemen iptaline karar vermemiş, 
fakat 26 Mart günü yürütmeyi durdurma kararı vererek bunu hem davacıya tebliğ 
etmiş, hem de kamuoyuna duyurmuştur. Şimdi merak konusu olan husus şudur:  
TİB bu kararı hemen uygulayıp “twitter engeli”ni kaldıracak mıdır, yoksa ortada 
araştırma ve inceleme yapmasını gerektirecek hiçbir durum bulunmamasına karşın, 
İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin kendisine tanığı 30 günlük süreyi 
kullanarak mahkeme kararını etkisiz kılmaya mı çalışacaktır? Bu konu, Türkiye’nin 
Hukukla Bağlı bir Devlet mi yoksa bir Polis Devleti mi olduğunu belirleyecek bir 
turnusol kȃğıdıdır39. 

4.  Ankara’da ve Istanbul’da mahkemelerin, belli bir bölgede kolluk 
kuvvetlerince kişilerin üstlerinin, özel kȃğıtlarının ve eşyasının aranmasına 
karar vermesi: 

Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi, Emniyet Müdürlüğü’nün Polis Vazife ve 
Salȃhiyeti Kanunu’nun 2/6/2007 tarihinde değiştirilen “Önleme Araması” başlığını 
taşıyan 9. maddesini ve Adli Arama Yönetmeliğinin 19. maddesini gerekçe 
göstererek istemde bulunması üzerine Çankaya, Keçiören, Mamak, Altındağ, 
Pursaklar ve Yeni mahalle ilçelerinde 13-24 Şubat 2014 tarihleri arasında kolluk 
görevlilerince “önleme amacıyla” kişilerin üstlerinin, özel kȃğıtlarının ve eşyasının 
aranmasına karar verdi. Ankara Barosu’nun kaldırılması için üst mahkemeye 
başvuruda bulunduğu bu karar, 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nce bu derece kapsamlı 
bir önleme araması için yeterli nedenlerin bulunmadığı gerekçesiyle kaldırıldı. 

İstanbul’da da Emniyet Müdürlüğü yukarda belirtilen mevzuat 
hükümlerine dayanarak Beyoğlu ilçesinde “önleme araması” için 27. Sulh Ceza 
Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme bu isteme uyarak önce 20 Ocak - 20 Şubat 
tarihlerinde geçerli olmak üzere önleme araması kararı verdi. Aynı mahkeme 20 
Şubat tarihinde bu kararın geçerlik süresini 20 Mart’a kadar uzattı. 

İki kentin Emniyet Müdürlüklerinin bu davranışı ve yargı mercilerinin 
kararları, hukuk çevrelerinde Olağanüstü Hal rejimini anımsatan bir ortamı yaratması 
nedeniyle ciddî biçimde eleştirildi. Bu olay aynı zamanda kamu oyunda, totaliter 

39 Şunun da eklenmesi gerekir ki. Anayasa Mahkemesi, bir Anayasa Şikȃyeti yoluyla 
yapılan bir bireysel başvuru üzerine “Twitterin engellenmesi yolundaki kararın” 
Anayasa’nın haberleşme ve ifade özgürlüğüne ilişkin hükümlerine aykırılığı nedeniyle 
kaldırılması gerektiğine karar vermiş ve bu kararı 1 Nisan 2014 tarihinde açıklamıştır. 
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rejimlerin baskıcı uygulamalarına benzer uygulamalar olarak algılandı. 

S O N U Ç 

Türkiye’de Hukuka Bağlı Devlet’in gelişimi ve zaman zaman ortaya çıkan 
Polis Devleti pratiğini göstermeğe çalışan bu yazının ulaştığı sonucu burada kısaca 
belirtmek istiyorum. Osmanlı İmparatorluğunun, 19. yüzyılda başlayan Hukuka Bağlı 
Devlet sistemini yerleştirme çabaları, biraz da batı Avrupa’daki örneklere öykünmeyle 
sürerken savaşların ortaya çıkardığı güçlükleri otoriter yöntemlerle çözmeğe çalışan 
siyasal iktidarın 1. ve 2. Meşrutiyet dönemlerinde çaresizlikler içersinde uyguladığı 
önlemler yüzünden sürekli biçimde kesintiye uğramıştır. İttihat ve Terakki 
iktidarının Alman militarizmiyle iş birliği içine girmesi İmparatorluğu savaş 
macerasına sürüklemiş ve Türk toprakları, tarihinde ilk kez yabancı işgali altına 
girmiştir. Bu acı verici olay ve onu izleyen kurtuluş savaşı dönemi, doğaldır ki 
Hukukla Bağlı Devlet’i inşa etmekten başka kaygıların şekillendirdiği bir dönem 
olmuştur. 

Cumhuriyetin kurulmasını izleyen evrelerde siyasal, sosyal ve kültürel 
alanlarda gerçekleştirilen reformlar, Hukukla Bağlı Devlet’in yerleştirilmesine 
yardımcı olmuştur. Fakat ikinci dünya savaşı, birinci dünya savaşındaki gibi olmasa 
da, Türkiye’de ekonomik ve siyasal bunalım nedeniyle gene otoriter önlemlerin 
uygulandığı sıkıyönetimli dönemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Savaş sonrası yıllarda çok partili demokrasiye yönelinmiş olmakla birlikte 
1950’lerin sonlarına doğru siyasal çekişmeler, bu kısa çalışmada gösterildiği gibi, 
1924 Anayasası’ndaki denge ve kontrol mekanizmalarında kendisini gösteren 
önemli eksikliklerden dolayı, Türkiye’yi ilk kez bir askeri müdahaleye yol açan 
ciddi bir siyasal bunalıma sürüklemiştir. Bunu izleyen dönemde 1961 Anayasası’nın 
demokratik Hukuk Devleti kurum ve mekanizmaları, Hukukla Bağlı Devlet 
sisteminin yerleşmesi için gerekli ortamı yaratmıştır. Fakat ne yazık ki hem siyasal 
iktidarın rejimin istikrarını sağlayamaması, hem de parlamento dışı muhalefetin 
radikalleşerek militanca davranışlar içersine girmesi, ikinci kez askeri müdahaleye 
elverişli bir kaotik ortamı yaratmıştır. Bu ortamda yapılan 1980 askeri 
müdahalesi, gerek 1982 Anayasasının “kutsal devleti !” kişi hak ve özgürlüklerinin 
serbest biçimde kullanılmasını önleyen mekanizmalarıyla ve Türkiye’nin demokratik 
Hukuk Devleti sisteminden uzaklaşmasına neden olan katı önlemleriyle Polis 
Devleti’ni bir kez daha canlandırmıştır. 

1980’de yasaklanan siyasal partilerin parlamento seçimlerinden sonra siyasal 
yaşamda inisyatif kullanma olanağına kavuşmasıyla yavaş bir tempoda da olsa, 
demokratik Hukuk Devleti sistemini ayağa kaldırma çabaları ürünlerini vermeğe 
başlamıştır. Gerçekten 1994, 1995 ve 2001 yıllarındaki anayasa değişiklikleri bu 
konuda olumlu gelişmeler sağlamıştır. 3 Kasım 2002’de oyların % 34.43’ünü alan 
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Avrupa Birliği üyeliği için gerekli olan uyum 
yasalarını çıkarmış ve demokratik bir ortamın yaratılması bakımından büyük önem 
taşıyan seçimlerdeki % 10 barajının kaldırılmasına yanaşılmaması bir yana 
bırakılırsa, olumlu bir siyaset çizgisi izlemiştir. 2004, 2005 ve 2006 yıllarındaki 
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referanduma sunulmayan anayasa değişikliklerinden sonra referanduma sunulan 
2010’daki Anayasa değişiklikleri, bir yandan parti kapatma konusunda bir 
zamanlar çok itibar gören Venedig Komisyonu’nun tavsiyelerine bu kez kulak 
tıkıyarak birbirinden çok farklı konuların tek paket halinde referanduma sunuluşu 
ve bu suretle HSYK’nın ve YAŞ’ın bazı işlemlerine karşı yargı yolunun açılması ve 
Anayasa Şikȃyeti’nin kabul edilmesi gibi olumlu değişikliklerin yanında, yargının 
hem organik, hem de fonksiyonel bakımdan zayıflatılarak siyasal etkilere açık hale 
getirilmesi gibi olumsuz düzenlemeleri de içermiştir. O günlerde “yetmez ama 
evet” diyen, reform yanlısı, fakat kısa görüşlü çevreler, şimdi yargı denetimini 
önemli ölçüde ortadan kaldıran siyasal iktidarın bu konudaki ileriye dönük çok bilinçli 
girişimini, fark edememişlerdir. 

Günümüzde yargıya karşı bir savaş iklimi yaratan ve özellikle anayasa yargısı 
ve idari yargı denetimini ve hatta demokratik hukuk devleti için çok büyük önem 
taşıyan Sayıştay denetimini elinden geldiğince zayıflatan ve hatta zaman zaman 
engelleyen düzenlemeler yapmak suretiyle40 otoriter ve totaliter uygulamaların 
yolunu açan AKP iktidarının Hukukla Bağlı Devlet sisteminden uzaklaşarak Polis 
Devleti sistemine yatkın bir rejim kurduğu böylece gözler önüne serilmiş 
bulunmaktadır. 

 

40 Parlementer rejimin en önemli denetim kurumlarından biri olan Sayıştay’a ilişkin yasada 
Temmuz 2012’de yaptığı ve daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından 27 Aralık 2012 tarihli 
kararla iptal edilecek olan değişiklikler nedeniyle 2011 yıllarına ait denetim raporlarının 
TBMM’ne sunulmasından vazgeçildi. 2012 raporları da TBMM’ne sunulmakla birlikte, mali 
rapor ve tablo ile bilgi-belge Sayıştay’a verilmiş olmadığı için Başbakanlık ve bakanlıklar 
dahil, devlet kurumlarının denetlenemediği ortaya çıktı. Denetlenebilenlerde de sayısız 
usulsüzlükler saptandı. Bütün bunlar Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın arasında Türkiye 
Cumhuriyeti’nin siyasal tarihinde o güne kadar görülmemiş biçimde karşılıklı suçlamalara 
neden oldu. 2011 yılına ait Sayıştay raporlarının TBMM’ne sunulmaması Danıştay’ın iptal 
kararıyla sonuçlanacak olan bir idari uyuşmazlığa yol açtı. Mali denetimde ciddi bir kaos 
yaratan bütün bu olaylar son yıllarda siyasal iktidarın Devlet yönetimini nasıl bir düzensizlik 
içinde yürüttüğünü açıkça göstermektedir (bkz. Cumhuriyet Gazetesi, 21 Şubat 2014 tarihli 
nüshası, sh.7). 
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KELSEN’İN HUKUKA “AŞKIN-MANTIKSAL” 
YAKLAŞIMI VE NORMATİF OLMASI GEREKEN 

Prof. Dr. Cahit CAN* 

İnsan yapısının değişmez öğelerini temel alarak (duygusal-mantıksal insan 
yapısı) oluşturmuş bulunduğumuz antropo-sosyolojik olması gereken yaklaşımı, 
olması gereken kavramının alışılagelmiş (ve Kelsen tarafından sistemleştirilmiş) 
anlamından farklı bir konumda bulunduğu için, Kelsen yaklaşımının gözden 
geçirilmesi zorunlu görünmektedir. Özellikle Cohen ve Natrop'un görüşleriyle varlık 
kazanan "Neo-Kantçılık"ın Marbourg Okulu; bilgilerimizin nesnelerinin ancak 
bilincimizin yaratıcı yöntemiyle varlık kazandıklarını öngörmektedir. Tümüyle bu 
yaklaşımın etkisi altındaki Kelsen de, araştırma yönteminin araştırmanın nesnesini 
belirleyeceğini öngörmektedir. Marbourg Okulu yandaşlarının savları şu örnekle 
somutlaştırılabilir: Sözgelimi at üstündeki bir binici, tek bir nesne olarak ele 
alınabileceği gibi yalnızca at ya da yalnızca binici veya atın tek bir gözü olarak da ele 
alınabilir. Kısaca, doğada belirlenmiş nesneler yoktur ve karşılıklı olarak; zihnimizin 
varlığa ilişkin eylemi ya da varlığın zihnimize ilişkin eylemi nesneyi yaratmaktadır.1 
Üstteki örneğe bakıldığında, bu yöntemin özellikle de hukuk alanına 
uyarlanabilmesinin olanaksızlığı açıkça görülecektir. Sanatsal bir yapıt üretilirken, atın 
yalnızca başı bir yontuda gösterilebilir; ancak yontuya bakan kişi, atın yalnızca bu 
baştan ibaret olmadığının bilincindedir. Ne var ki bu yöntemi hukuk alanına 
uyarlayarak hukuku, içerdiği öğelerden sadece bir tanesiyle (norm ile) açıklamaya 
çalıştığımız zaman; ahlaksal, sosyolojik, psikolojik, tarihsel vd. pek çok öğenin 
bileşimiyle varlığını kazanan bu sosyal gerçekliği açıklayamamış daha doğrusu yanlış 
açıklamış oluruz; çünkü "hukuk bütünü" nün geri kalan öğeleri, böyle bir yönteme 
başvurulmuş olduğu için, yok olup gitmemektedirler. Bu idealist bilgi anlayışı Kant'ın 
yaklaşımının bile ötesine geçerek2 "kendiliğinden şey"3 in varlığını tümüyle 
yadsımakta ve gerçek şeyleri "düşünülmüş şeylere" indirgemektedir. Hukuka böyle bir 
yaklaşım uzantısında bakan Kelsen, aşağıda görüleceği gibi hukuku ve devleti bir 
gerçeklik olarak algılamak yerine, bunların düşünce içindeki konumlarıyla 

* Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. PERETIATKOWICZ, Antoine, La méthode normative en droit public, 
(Notes critiques sur la théorie de M. Kelsen), Archives de philosophie du droit, No: 1-4, 1940, 
s. 228 vd.
2 Kelsen yönteminin konumuna ilişkin olarak ülkemizdeki en kapsamlı çalışma Prof. Aral 
tarafından yapılmış bulunmaktadır. Bkz. ARAL, Vecdi, Kelsen' in Saf Hukuk Teorisinin 
Metodu ve Değeri, İ.Ü.H F., No: 553, İstanbul, 1978, özellikle bkz. s. 19-23. 
3 Kendiliğinden şey ya da "kendinde şey" konusunda geniş açıklamalar için bkz. LENIN, V.I. 
Materyalizm ve Ampiryo Kritisizm, Sol Yayınları, Ankara 1993, s. 99 vd. Kşz: ENGELS, 
Friedrich, Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, Sol Yayınları, (birinci baskı) 
Ankara 1976, s. 25 vd. 
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ilgilenmekte ve sonuçta devleti bile salt normlardan oluşmuş bir normatif düzen olarak 
tanımlamaktadır. 

Kelsen'in "Saf Hukuk Kuramı" adı altında üretip sistemleştirdiği görüşlerin 
burada özetlenebilmesi bile olanaksız gibidir. Bu nedenle, adı geçen düşünürün savları, 
yalnızca "antropo-sosyolojik olması gereken" şeklinde belirlediğimiz yaklaşımımızla 
farklılıkları bağlamında ele alınacaktır. 

Bununla birlikte Kelsen, karşılıklı insan davranışlarının kendi yaklaşımından 
farklı bir bakış açısıyla irdelenebileceğini, daha açık bir deyişle; insan davranışlarının 
doğa bilimlerine özgü "nedensellik ilkesi" uzantısında da araştırılabileceğini kabul 
etmek zorunda kalmaktadır4. 

Böylece Kelsen; psikoloji, etnoloji, tarih, sosyoloji gibi bilim dallarının, doğa 
bilimlerine özgü nedensellik ilkesini benimsemiş bulunduklarını belirtmekte, ancak bu 
tür bir yaklaşım içindeki bilim dallarının sosyal bilim olarak nitelendirilseler de, doğa 
bilimleriyle özdeş bir konuma girmiş olacaklarını ileri sürmektedir. Başka bir deyişle, 
bu tür sosyal bilimlerle doğa bilimleri arasında bir ilke farkı değil sadece bir derece 
farkı bulunmaktadır5. Doğa bilimleriyle sosyal bilimler arasındaki belirleyici farklılık 
Kelsen'e göre, doğa bilimlerinin nedensellik, sosyal bilimlerin ise (aşağıda açıklanacak 
olan) yollama ilkesine başvurmaları nedeniyle ortaya çıkmaktadır6. Bununla birlikte 
Kelsen, karşılıklı insan davranışlarının araştırılmasında yollama ilkesini değil de 
nedensellik ilkesini temel almış olan sosyal bilim dallarının -doğa bilimleriyle özdeş 
konuma girmelerine karşın- davranışların araştırılması konusunda yetkili 
sayılacaklarını belirtmekte; böylece de etnoloji (sosyal antropoloji, hukuk antropolojisi, 
sosyoloji vd...)'nin varlık haklarına karşı çıkılamayacağını gönülsüz de olsa kabul 
etmek zorunda kalmaktadır. Kelsen'e göre, birbirinden farklı araştırma nesnelerine 
yönelmiş bulunan doğa bilimleriyle sosyal bilimler ve özellikle normatif hukuk bilimi 
arasında, yalnızca araştırma konuları açısından değil yöntemsel bakımdan da 
belirleyici bir farklılık bulunduğunun saptanması zorunludur. Doğa tanımlarına 
bakıldığında doğanın hep "şeylerin belirli bir düzeni" ya da nedensellik adı verilen bir 
ilke doğrultusunda, "birbirlerine neden-sonuç ilişkileriyle bağlı bulunan öğelerin 
sistemi" belirlemesine yer verildiği görülür7. Nedensellik, doğa yasalarının temel 

4 KELSEN, Théorie pure du droit, s. 104. 
5 KELSEN, Théorie pure du droit, s. 118. 
6 KELSEN, Théorie pure du droit, s. 105. 
7 KELSEN, Théorie pure du droit, s. 104. Kelsen'e göre, doğal hukukçuların "doğanın 
öngördüğü düzene uyulmalıdır" savı, yasa koyucu (insan)'dan üstün bir irade tarafından (doğa 
ya da Tanrı) konulmuş normlara uyulması gereğini dile getiriyor olsa gerektir. Bu durumda 
doğal hukuk da -konulmuş hukuk- konumunu kazanmış olacaktır; çünkü bu savın yani -doğa 
düzenine uyulmalıdır- bir olguyu dile getirdiği kabul edilirse, olgudan norm çıkarılamayacağı 
için, sav geçersiz olacaktır; ama bu sav bir norm olarak ileri sürülüyorsa o zaman da doğal 
hukukun "konulmuş hukuk sayılması" gerekecektir. Bkz. KELSEN, Theorie pure du droit, s. 
298. Kelsen'in böylece, eski hukuk felsefecilerinin (doğal hukukçuların), hukukun önemli 
ilkelerinden biri olarak nitelendirdikleri "eşyanın doğası" kavramını da yadsıdığı öngörülebilir. 
Eşyanın doğası kavramı konusunda bkz. BATIFFOL, Problème de bases, s. 148. 
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ilkesini oluşturmaktadır. Sözgelimi, "ısınan madenler genleşir" önermesinde, ısıyla 
genleşme arasındaki neden-sonuç ilişkisi ortaya konulmaktadır. 

Ancak, insanların karşılıklı ilişkilerinin normatif düzeni betimlenirken, 
nedensellikten çok farklı bir ölçüte başvurulmaktadır. Kelsen'in sözünü ettiği bu 
farklılığa, onun, "Saf Hukuk Kuramı" ve "normatif olması gereken" kavramları 
konusundaki görüşleri açıklanırken yeniden değinilecektir. 

A. Saf Hukuk Kuramının Belirleyici Öğeleri 

Kelsen'in saf hukuk kuramı, özel bir hukuk düzeninin değil, doğrudan pozitif 
hukukun genel kuramıdır8. Bu kuram, kendi konusunu bilmeye yönelmektedir; kısaca, 
hukukun nasıl olması gerektiğini değil, "nasıl olduğu” nu belirlemeyi amaçlamaktadır. 
Kuramın saflığı, hukuka ilişkin bilginin, hukukun dışında kalanlarından 
arındırılmasıyla sağlanır ve kuramın temel yöntemsel ilkesi de, hukuk bilgisini; 
kendisine yabancı diğer tüm bilgilerden (özellikle sosyolojik, felsefi, etik, politik 
olanlarından) ayrıştırmaktır9. Kısaca, hukuk bilimi bağımsızlığını; hukuk içeriğini, 
kendi ilgi alanının dışında bırakarak yani yukarıda sayılan bilimlerin alanına hiç 
girmeksizin ve dolayısıyla da herhangi bir değer yargısına başvurmaksızın sağlayabilir. 

Bilimler, doğa bilimleri ve toplum bilimleri adı altında iki grupta toplanabilir. 
Bu ayrım, bilimlerin farklı araştırma nesnelerine yönelmiş bulunmalarından 
kaynaklanmaktadır. Şu halde hukuk biliminin, bu iki gruptan hangisinde yer aldığının 
öncelikle sorulması gerekmektedir; böyle bir soruyla, hukukun doğal mı yoksa sosyal 
bir fenomen mi oluşturduğu sorusu arasında herhangi bir farklılık yoktur. 

İşte burada Kelsen, hukuk bilimiyle toplum bilimlerinin salt bir karşıtlık içine 
konulamayacağını kabul etmek zorunda kalmakta ancak10 insan davranışlarının kimi 
özelliklerinden yola çıkılarak bazı sonuçlara da ulaşılabileceğini savlamaktadır. 
Sözgelimi, parlamentoda yer alan milletvekillerinden bir bölümü kimi zaman ellerini 
yukarı kaldırmaktadırlar. Yine bunun gibi bir idari işlem yapıldığında ya da bir suç 
işlendiğinde de gözle görülebilen bir eylem gerçekleştirilmekte ve bunlar duyu 
organlarımız aracılığıyla algılanabilmektedirler. İşte bu eylemler insan davranışının 
dışsal süreçleridir. Yukarıdaki örnekte, ellerini kaldıran milletvekilleri, aslında bir 
oylamaya katılmaktadırlar ancak eyleme bakılarak bu amacın (anlamın) 
kavranabilmesi olanaksızdır. Özetle, hukuksal anlam; renk, ağırlık, sertlik gibi doğal 

8KELSEN, Théorie pure du droit, s, 1. 
9KELSEN, Théorie pure du droit, s. 2. 
10KELSEN, Théorie pure du droit, s. 2, Ancak Kelsen, hukuk bilimini bile diğer insan 
bilimlerinden koparmaya çalışırken,  başka düşünürler, doğa bilimleri-insan bilimleri kesin 
karşıtlığına bile karşı çıkmaktadırlar. Bunlara göre, söz konusu bu iki grup bilimler topluluğu 
arasındaki farklılık, asıl olarak başvurulacak yöntemler konusunda yoğunlaşmaktadır; kaldı ki, 
insan bilimleri de bir ölçüde doğa bilimlerinin yöntemlerini kullanabilmektedirler. Bkz. 
ADORNO, Théodor W. Sociologie et recherche ampirique, in De Vienne à Francfurt, La 
querelle Allemande dans les sciences sociales, Ed. Complexe, (trad. J. Dewitle), Paris 1979, s. 
59 vd. 
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özellikleri dile getiren dışsal olgularla belirlenemez ve görmek, duymak gibi dışsal 
olgulara indirgenemez. 

Herhangi bir eylemin, o eylemi gerçekleştiren açısından taşıdığı ve başkaları 
tarafından da anlaşılabilen anlamı, onun sübjektif (öznel) anlamıdır11. Ancak insan 
davranışlarının bir de objektif (nesnel) anlamı bulunmaktadır ve objektif anlam, bir 
eyleme hukuk tarafından verilen anlamdır. Tüm bu açıklamalar kısaca şöyle 
özetlenebilir: Hukuk bilgisinin nesnesi; olguları hukuksal ya da hukuk dışı olarak 
nitelendiren hukuk normlarına ilişkin bilgidir, yoksa olgulara ilişkin bilgi değil. Başka 
bir deyişle, insan eylemlerinin hukuka uygun ya da aykırı oldukları, onların maddesel 
(dış) görünümlerinden çıkarsanamaz. Böylece, hukukun saflığı, kendi dışında kalan 
alanla ve özellikle de doğa dünyasıyla ilgilenmemesine bağlı bulunmaktadır12 ve bir 
normun geçerliği de hiç bir şekilde bir olgudan kaynaklanamaz; çünkü olgu, normatif 
alanda değil, psiko-fizik fenomenler dünyasında yer almaktadır. 

Şu halde, bilginin nesnesi konumundaki hukuk, insan davranışının normatif 
düzenidir13 ya da bir başka deyişle hukuk, yalnızca ve yalnızca, insan davranışlarını 
düzenleyen bir normlar sistemidir. Hukuk, karşılıklı insan davranışlarının normatif 
düzeni olarak tanımlanıp salt normlara ilişkin bilgi ve tanımlarla sınırlandırıldığında; 
hukuk doğadan, normatif bir bilim olarak hukuk bilimi de, gerçek süreçler ya da 
olgular arasındaki nedensellik ilişkilerini araştıran diğer bilimlerden ayrıştırılmış 
olacaktır14. 

Kelsen'e göre, doğa bilimleriyle normatif bir bilim olan hukuk bilimi, araştırma 
nesnelerinin farklılığı dışında, yöntem açısından da birbirlerininkinden farklı bir ilkeye 
yönelmiş bulunmaktadırlar15. İnsan davranışlarına ilişkin düşünce ve yaklaşım 
biçimimiz gözden geçirildiği zaman bu 'farklı bakış açısı' hemen göze çarpmaktadır: 
İnsan eylemleri birbirleriyle ya da diğer olgularla iliklendirilip değerlendirilirken, 
(doğa bilimlerinde geçerli bir nedensellik yaklaşımına) ya da neden-sonuç ilişkisine 
değil, nedensellikten çok farklı bir ilkeye başvurulmaktadır. Kısaca, insan davranışları 
değerlendirilirken herhangi bir davranışın, önceden var olan bir norma uygun olup 
olmadığına bakılmakta (norma yollama yapılmakta) ve böylece, bir davranışın olumlu 
ya da olumsuz olarak nitelendirilmesinin ölçütü, norm tarafından belirlenmiş 
olmaktadır. Özetle, nedenselliğin ve yollama ilkesinin, birbirinden farklı iki bilim 
alanının ölçütünü ya da ilkesini oluşturdukları açıkça gözlemlenebilmektedir. 

11KELSEN, Théorie pure du droit, s. 3-5. 
12KELSEN, Théorie pure du droit, s. 1. 
13KELSEN, Théorie pure du droit, s. 104. 
14KELSEN, Théorie pure du droit, s. 104. Genel anlamda sosyal bilimlerin sorunlarının, sosyal 
bilimlerin mantığının, Viyana Çevresinin bilimsel yaklaşımının, doğa bilimleriyle sosyal 
bilimler arasındaki nitelik farklılığının vd. kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmiş olduğu 
Tübingen tartışmaları, bilimleri birbirlerine karşıt olarak gören Kelsen'in savlarının, aslında ne 
kadar da yapay olduklarını ortaya koymaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. POPPER, 
Karl, R. La logique des sciences sociales in De Vienne à Francfurt, s. 75 vd; özellikle bkz. 
DAHRENDORF, Ralf, Commentaires sur les discussions de Tübingen, s. 107. 
15KELSEN, Théorie pure du droit, s. 105-106. 
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B. Norm ve Olması Gereken 

Norm sözcüğü, özellikle insan davranışıyla ilgili bağlamında; bir şeyin olması 
ya da yapılması gerektiğini dile getirir16. Bazı insan davranışları, bu davranışları 
gerçekleştirenler açısından, bir başkasını davranışa geçirmeyi amaçlarlar. Bir eylemin, 
bir başkasını davranışa geçirerek bu davranışı belirlemeye yönelmiş olup olmadığı, bu 
eylemin; bir başkasının davranışını düzenlemek ya da bu davranışa izin veya yetki 
vermek anlamını taşıyıp taşımadığına göre belirlenir17. Bir başkasına emir, izin ya da 
yetki veren bu tür eylemlerin "irade eylemi" oldukları kuşkusuzdur (burada, devlet 
tarafından öngörülmemiş emir, izin ve yetkilerden söz edilmekte ve "olması gerekmek" 
kavramının konuşma dilindeki en geniş anlamına değinilmektedir). Herhangi bir kimse 
herhangi bir eylemiyle bir başkasının şöyle ya da böyle davranmasını istediğine ilişkin 
bir irade ortaya koyuyor yani ona emir, izin ya da yetki veriyorsa, bundan; muhatabının 
ille de bu istekler doğrultusunda davranacağı sonucu çıkarılamaz; olsa olsa, bu 
ikincinin, kendisinden istenilen şekilde davranması gerektiği sonucuna ulaşılabilir18. 
Kısaca emir, izin ya da yetki veren istemekte, muhatabının ise "yapması 
gerekmektedir" (sollen). 

Kelsen, olması gereken teriminin konuşma dilindeki anlamlarına değindikten 
sonra şunu belirtmektedir: Olması gereken; bir başkasının davranışını belirlemeye 
yönelen herhangi bir eylemin normatif anlamıdır. Böylece, "olması gerekmek" 
kavramı belirli bir konuda emir verilmesini olduğu kadar, izin ya da yetki verilmesini 
de kapsamına almaktadır. Ancak bu gibi durumlarda asıl araştırılması ve sorgulanması 
gereken; emir, izin ya da yetkinin nedeni değil, neden, emir, izin ya da yetki 
doğrultusunda davranılması gerektiğidir. İşte bu tümce, Kelsen'in hukuka 
yaklaşımının özünü oluşturmakta ve ahlâka, adalete, "antropolojik olması gerekene vd. 
uygun olsun ya da olmasın; devletin koyduğu hukukun, neden kesinlikle "hukuk" 
sayılması gerektiği konusundaki görüşlerinin çıkış noktasını ortaya koymaktadır. 

Kelsen'e göre norm, bunu koyan irade eylemiyle birbirine karıştırılmamalıdır; 
çünkü norm, bir başkasının davranışını belirlemeye yönelmiş eylemi değil, bu eylemin 
özgün anlamını dile getirmektedir; bu nedenle de norm, eylemden farklı bir konumda 
bulunmaktadır. Kısaca norm, bir "olması gereken"dir, buna karşılık normun anlamını 
yansıtan irade eylemi bir "olan"dır. 

Özetlenecek olursa: A; "B belirli bir şekilde davransın istiyor" denildiğinde, bu 
önermenin birinci bölümü "olan”a yani irade eylemince ortaya konulacak gerçek bir 
olguya, ikinci bölümü ise bir "olması gereken”e, ya da eylemin anlamını oluşturan bir 
norma ilişkin bulunmaktadır. Şu halde bir kimse belirli bir şeyi yapmalıdır ya da 
yapmamalıdır denildiğinde; bununla -yalnızca belirli bir kişiye özgülenmiş bir 
yükümlülüğün- dile getirildiği ve salt belirli bir kişinin herhangi bir şeyi yapması ya da 
yapmaması gerektiğinin anlatılmak istendiği ileri sürülemez. Çünkü böylesine bir 
yaklaşım, "olması gereken"in "olan”a indirgenmesi anlamını taşıyacaktır. 

16KELSEN, Théorie pure dudroit, s. 6. 
17KELSEN, Théorie pure du droit, s. 7. 
18KELSEN, Théorie pure du droit, s. 7 vd. 



198 Cahit Can
 

Kelsen'e göre, olan ile olması gereken arasındaki ayrılık, buraya kadar 
açıklanmış olandan daha kapsamlı biçimde anlatılamaz19. Zaten böyle bir ayrım 
doğrudan bilincimize verilmiş bulunmaktadır20. Hiç kimse, olana ilişkin bir sav ile yani 
var olan bir olguya ilişkin bir belirlemeyle, olması gerekene ilişkin bir belirleme 
arasındaki farklılığı yadsıyamaz. Olması gereken deyişiyle "norm" betimlenmiş olur. 
Bu nedenle olan bir şeyin, olması gerekenin izinde yürüdüğü (ya da ondan türetildiği) 
ileri sürülemeyeceği gibi olması gerekenin doğrudan olanı gösterebileceği de 
savlanamaz21. 

Ancak, olan ile olması gereken ya da haber kipiyle emir kipi arasındaki bu 
ikilik, bunlar arasında hiç bir ilişkinin bulunmadığı ve olan ile olması gerekenin 
birbirinden tümüyle ayrı dünyalar olarak yan yana durdukları anlamına da gelmez. 
Kimi durumlarda, olması gereken ile olanın örtüştüğü, bir başka deyişle, olan bir şeyin 
olması gerektiği gibi olduğu ya da olması gerekenin olana yöneldiği söylenir. Ne var 
ki, olması gerekenin olanla örtüştüğü formülü doğru sayılamaz; çünkü birbirleriyle 
örtüşen, aslında olan ile olması gereken değil, bir kez olan "bir şey" ile belirli bir 
zamanın "olması gereken şeyi" dir. Bu şey eğretili (mecaz) anlamda, olan ve olması 
gerekenin içerikleridir. 

Özetle, belirli bir norma göre "olması gereken davranış", herhangi bir norma 
bağlı olmaksızın gerçekleştirilmiş fiili bir olması gereken davranışla aynı kaba 
konulamaz22. Ancak "olması gereken davranış" belirlemesi yine de çift anlam 
taşımaktadır. Bu deyişle, a) hiç gerçekleşmemiş olsa bile normun öngördüğü davranış 
b) fiilen gerçekleştirilmiş olan ve ayrıca normun öngördüğüne de uygun düşen davranış 
dile getirilmiş olmaktadır. Olması gereken olana yöneldi denildiği ve normun gerçek 
bir davranışı yönlendirdiği söylendiği zaman, genellikle, norma uygun olarak 
gerçekleştirilmiş gerçek bir davranış akla gelir; başka bir deyişle, olması gerekenle 
özdeş bir davranış düşlemlenir. Oysa, belirtilmiş olduğu gibi, normun öngördüğü 
olması gereken ile, fiilen gerçekleştirilmiş bir olması gereken- varlığın değişen 
koşulları (modalite) nedeniyle, aynı şeyler değildir. Daha açık bir deyişle, olması 

19KELSEN, Théorie pure du droit, s. 8. 
20Kelsen, olması gerekmek kavramı konusunda, George Edward Moore'un "Principia Ethica” 
adını taşıyan yapıtında "iyi" kavramıyla ilgili olarak söylediklerini kendi yaklaşımını 
doğrulamak amacıyla kullanmakta ve Moore'un şu belirlemesini aktarmaktadır:"iyi" yalın bir 
kavramdır, nasıl ki "sarı" da yalın bir kavramsa. Yalın kavram, tanımlanmaya ya da analiz 
edilmeye elverişli olmayan kavramdır. Ancak olan ile olması gereken arasındaki ayrımın 
bilincimize doğrudan verildiğinin ileri sürülmesi hiç bir şekilde olması gerekenin içeriğinin ya 
da bir anlamda "iyi"nin doğrudan kavranabilmesi için, özel bir yeteneğe sahip olunması 
gerektiği şeklinde anlaşılmamalıdır. Bkz, KELSEN, Théorie pure du droit, s. 8 (dipnot 1). 
21PRIOR, Afthur N., Logic and the Basis of Ethics, Oxford 1958, s. 18 in  KELSEN, Théorie 
pure du droit, s. 8 dipnot 2. Bu yapıtta da şunlar söylenmektedir: "Etik bir sonucun tümüyle 
etik-dışı öncüllerden çıkarılması olanaksızdır". 
22KELSEN, Théorie pure du droit, s. 9. 
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gereken davranışın gerçeklik dünyasında hiç varlık kazanmamış olmasının herhangi bir 
belirleyiciliği bulunmamaktadır23. 

C. Bilimlerin Ayrıştırılmasında Kelsenyen Ölçütler ve Pratiğin Dışlanması 

1. Nedenselliğin İki Anlamı

Özetle doğa, birbirlerine neden-sonuç ilişkileriyle bağlı öğeler sistemi olarak 
tanımlanmakta24 ve nedensellik, doğa yasalarının temel ilkesi konumunda 
bulunmaktadır. Daha önce de belirtilmiş olduğu gibi 'ısınan madenler genleşir' 
önermesinde, ısıyla genleşme arasındaki neden-sonuç ilişkisi ortaya konulmaktadır25. 
İnsanların karşılıklı ilişkilerinin normatif düzeninin betimlenmesinde, nedensellik 
ilkesi yerine yollama ilkesine başvurulduğu da yukarıda açıklanmış bulunmaktadır26. 
Kelsen'e göre, hukuksal düşünce analiz edildiğinde, hukuksal önermelerde kullanılan 
yollama ilkesinin, nedensellik ilkesiyle kurulan bir analoji uzantısında oluşturulduğu 
görülmektedir27. Böylece nedensellik ilkesinin doğa yasalarında üstlendiği işlev 
analojiden yararlanılarak, hukuksal önermelerin yollama ilkesine yüklenmektedir. 
Örneğin, 'bir kimse suç işlediğinde ona ceza verilmelidir'. Görüldüğü gibi suç ile ceza 
arasındaki neden-sonuç ilişkisi, ya da önermenin iki öğesi arasındaki bağlantı 
nedensellik ilkesindekine benzer biçimde sağlanmaktadır. Ancak yine de her iki 
önerme türü arasında, önemli bir farklılık bulunmaktadır; çünkü hukuksal önermede 
doğa yasasında görüldüğü gibi: 

Eğer A olursa B de olur değil, 

Eğer A olursa B de olmalıdır denilmektedir; böylece A-B bağlantısı yetkili 
otoritenin koyduğu norm aracılığıyla sağlanmaktadır28. 

Kısaca, herhangi bir doğa yasasının sonucu (sözgelimi aç ve susuz kalınınca 
ölünür) engellenememekte, buna karşılık hukuksal önermenin, örneğin suç ile ceza 
arasında öngörmüş olduğu ve olması gerekeni dile getiren neden-sonuç ilişkisi her 
zaman gerçekleşmeyebilmektedir29. (suçlu yakalanamayabilir ya da ülkemizde sıkça 

23Öte yandan, olması gerekeni norm belirlemekte başka bir deyişle yalnızca norm 
düzenlemekte, izin vermekte ya da yetkilendirmektedir. Ceza yasasında yer alan "hırsızlık 
cezalandırılır" tümcesi, belirli fiili bir olaya ilişkin herhangi bir açıklama değildir. Böyle bir 
belirleme, norm oluşturmaktadır. Yine bunun gibi, bir gangster çetesi üyesi de tıpkı bir vergi 
memuru gibi herhangi bir kimseden kendisine belirli bir miktar para vermesini isteyebilir. 
Ancak vergi memuruyla gangster arasında, bunların bağlı bulundukları düzenler açısından 
önemli bir farklılık vardır; vergi memuru, bireyleri kendisine ödeme yapmaya zorlayan bir 
norma uygun olarak para toplamakta, oysa gangsterin eyleminin bu tur bir niteliği 
bulunmamaktadır. Ayrıca bkz. MALLY, Ernst, Grundgesetze des sollen, Elemente der Logiq 
des villens, Graz 1928, s. 10 in KELSEN, Théorie pure du droit, s. 11 (dipnot 1 ). 
24KELSEN, Théorie pure du droit, s. 104. 
25KELSEN, Théorie pure du droit, s. 120. 
26Bkz: Yukarıda I A; Saf Hukuk Biliminin Belirleyici Öğeleri. 
27KELSEN, Théorie pure du droit, s. 105. 
28KELSEN, Théorie pure du droit, s. 106. 
29 KELSEN, Théorie pure du droit, s. 106 vd. 
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görülmüş olduğu gibi yakalanmayabilir veya ele geçirilmesine karşın 
cezalandırılmayabilir). 

Şu halde normatif alandaki neden-sonuç ilişkisi, doğa alanının nedensellik 
ilkesiyle aynı konumda bulunmamakta ve en azından, neden-sonuç ilişkilerindeki 
kesinlik açısından doğa yasalarıyla hukuksal önermeler arasında belirleyici bir farklılık 
ortaya çıkmaktadır. 

İşte Kelsen, doğa bilimleriyle normatif hukuk bilimi arasındaki nitelik 
farklılığını belirledikten ve özellikle de nedensellik ilkesi karşısında yollama ilkesinin 
konumunu saptadıktan sonra özel bir çabaya girişmektedir. 

Bu çabanın ya da hukuka bilimsellik ve kesinlik kazandırma yöneliminin, 
aslında Kelsen'den çok önce başladığı belirtilmelidir. 1789 demokratik devriminin 
ardından, hukuk anlayışına yeni bir ideolojik bakış egemen olmuştur. Güçler ayrılığı 
ilkesinin uygulanmaya konulmasıyla, halkın iradesinin yasama gücünün kararlarında 
(yasalarda) dile getirildiği görüşü benimsenmiş ve yargıcın ise, yasama gücü tarafından 
yaratılmış normları yalnızca uygulamakla görevlendirildiği kabul edilmiştir30. 

Bu yaklaşımın belirleyici yönü şudur: Yasamana ait olan irade bir yana, bilgi 
ise (hukuka ilişkin bilgi) diğer yana konulmaktadır. Kısaca hukukçular yasaman 
taralından belirtilmiş iradeyi hiç değiştirmeksizin uygulayacaklardır31. İşte bu bakış 
açısı “kanuncu pozitivizm”in filizlenmesinin de nedeni konumundadır. Yargıcın 
yansızlığından kaynaklanan edilginliği, hukuksal güvenliğin sağlanabilmesi 
gereksinimiyle özdeş görülmektedir. Böylece hukuk artık verilidir ve bu veri herkes 
tarafından aynı şekilde bilinmelidir. Hukukun yazılı metinlerden oluşması, öncelikle 
bu metinlerin anlaşılabilmesini ve yorumu zorunlu kılmakta, önceki dönem ise bundan 
doğan sorunları ortaya koymuş bulunmaktadır. 

İşte tüm bu düşünceler, bilimsel kesinliğin sağlanması bağlamında; hukukun 
diğer bilimlere (doğa bilimlerine) özenmesine, öykünmesine ve yaklaştırılması 
çabalarına yol açmakta ve doğa bilimleri alanında hiç sorun yaratmayan bir "anlam 
birliği"ni sağlayacak yol aranmaktadır. Aslında kanuncu pozitivistlerden çok önce 
pandektistler böyle bir düşün peşinden koşmuşlar ama başarıya ulaşamamışlardır32. 
İşte Kelsen, tüm bu görüşler uzantısında hukuk sözlüğündeki terimlere neredeyse 
matematiksel bir belirlilik kazandırmaya yönelmektedir33. 

30PERELMAN, M. Chaim, Droit. Logique et epistémologie, XXIXe semaine de synthèse: Le 
droit, Les sciences humaines et la philosophie, librairie philosophique J. Vrin, Paris 1973, s. 
227. 
31PERELMAN, Droit Logique et épistemologie, s. 228; hukuksal pozitivizmin genel gelişim 
çizgisi ve iradeci (kanuncu), devletçi yaklaşımların hangi süreçler uzantısında ortaya çıktıkları 
konusundaki açıklamalar için bkz. KEYMAN, Selahattin, Hukuka Giriş ve Metodoloji, Doruk 
Yayınları: 25, Birinci Baskı, Ankara 1981, özellikle, s. 16-45. 
32VILLEY, Michel, Philosophie du droit  H. Les moyens du droit, Dalloz, Paris 1979. s. 181. 
33VILLEY, Philosophie du droit II., s. 181. 

                                                           



Kelsen’in Hukuka “Aşkın-Mantıksal” Yaklaşımı Ve Normatif… 201
 

2. Hukuk Normu-Hukuksal Önerme Ayrımı 

Kelsen'in sözü edilmiş bulunan çabasını araştırmaya başlamadan önce, burada 
bir parantez açarak Kelsen'in özel anlamlar verdiği bazı terimlerin kısaca açıklanması 
gerekmektedir: Hukuk biliminin konusu hukuktur, daha açık bir deyişle hukuk 
normlarıdır. Hukuk bilimi böylece, insan davranışlarını incelemiş olmaktadır ama bu 
davranışlardan yalnızca normlar tarafından ele alınmış olanları bu bilimin konusunu 
oluşturmaktadır34. Kısaca hukuk bilimi, salt norm içerikleriyle ilgilenmekte ve kendi 
nesnesini hukuk açısından kavramaya çalışmaktadır; başka bir deyişle hukuk bilimi, bir 
hukuk normunun hukuk olarak belirlediği içerikle ilgilenmektedir. 

Hukuk biliminin araştırdığı hukuk normları, önce yetkili organlar tarafından 
yaratılmakta ve hukuk bilimi ancak normların yaratılmasının ardından konusuna 
kavuşarak, onları incelemeye başlamaktadır. Hukukun uygulayıcıları için de durum 
değişmemektedir. Kısaca, anayasayı uygulama konumundaki yasaman, yasama işlevini 
yerine getirebilmek için anayasayı bilmek, yargıç da uygulayacağı yasaları bilmek 
durumundadırlar, insan eylemlerince yaratılarak insan eylemlerini düzenleyen, ayrıca; 
"itaat edilmek" ve yeri geldiğinde uygulanmak konumunda bulunan hukuk normları, 
aslında düzenledikleri olgularla kendileri arasındaki ilişkiler üzerine temellendirilmiş 
bulunmaktadırlar. Kelsen'e göre hukuk, hem statik hem de dinamik açıdan 
incelenebilir; böylece hukukun statik kuramında hukuk, durgun konumu içinde ya da 
sadece yürürlükteki bir normlar sistemi olarak ele alınmaktadır. Buna karşılık 
hukukun dinamik kuramıysa, devinimi içindeki hukuku araştırmakta, yani hukukun 
yaratılmasına ve uygulanmasına ilişkin süreci konu edinmektedir; ancak bu sürecinde 
zaten hukuk tarafından düzenlendiği göz ardı edilmemelidir35. 

Ancak hukuk biliminin tüm bu ilişkileri betimleyen önermeleri (normları 
inceleyen bilimsel yapıtlar), yalnızca hukuksal önermelerdir ve bu tür önermelerle 
hukuk normları kesinlikle birbirlerine karıştırılmamalıdır36, çünkü hukuk normları 
hukuksal organlar tarafından yaratılmışlardır, bu organlar tarafından kullanılırlar ve 
hukuk süjeleri (bireyler) bunlara "itaat" yükümlülüğündedirler. Buna karşılık hukuk 
bilimi tarafından dile getirilen hukuksal önermeler, belirli bir ulusal ya da uluslararası 
hukuk düzenine ilişkin bilgiler verirler ve bu düzenlerin öngördüğü koşulların 
gerçekleşmesi durumunda ne tür sonuçların ortaya çıkacağını açıklarlar. Kısaca 
hukuksal önermeler bilgilerimize sunulmuş, varsayımsal (hypothetique) ve dolayısıyla 
da kesin oldukları söylenemeyecek önermelerdir37. 

Oysa hukuk normları, belirli bir nesneye ilişkin olarak "bilgiye sunulmuş 
yargı" konumunda değildirler. Normlar, bilgi vermemekte ve (daha önce açıklanmış 
olduğu gibi) yalnızca buyurmakta ya da izinli veya yetkili kılmaktadırlar. Hukuk 
normlarının sözcük anlamları hukuksal önermelerinkine benzese bile normların 
anlamlan bambaşkadır: [(Örneğin Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye 

34 KELSEN, Théorie pure du droit, s. 95. 
35 KELSEN, Théorie pure du droit, s. 96. 
36KELSEN, Theorie pure dudroit, s. 97. 
37KELSEN, Théorie pure du droit, s. 97. 

                                                           



202 Cahit Can
 

Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder: (md. 104)]. Görüldüğü gibi 
burada kullanılmış olan sözcükler; bu normun, hukuksal bir önermeden farkını 
gösterecek hiç bir ipucu içermemektedirler. Ancak buradaki anlam hukuksal bir 
önermenin anlamından çok farklıdır. Özetle, "hukuk" ve "hukuk bilimi" birbirlerine 
karıştırılmamalıdır. Çünkü hukuk bilimi hukuku (yetkili otorite tarafından zaten 
konulmuş olan normları) dışarıdan inceleyerek betimlemektedir38. 

Kelsen'in bilimler arasındaki nitelik farklılığını belirlemesinin ardından, hukuk 
biliminin bağımsızlığını sağlama konusundaki çabalarına39 geri döndüğümüzde şunlar 
gözlemlenmektedir: 

Kelsen'in başlıca amacı, doğa bilimlerinin kesinliğine ve güvenilirliğine görece 
ulaşmış bir hukuk biliminin oluşturulması ve ayrıca bu bilimin diğer bilimler 
karşısında bağımsızlığının sağlanmasıdır. İşte bu nedenle hukuk bilimi, salt hukuk 
normlarına ilişkin bilgi ve betimlemelerle sınırlandırılmalıdır40. Kelsen'in, hukuksal 
önerme hukuk normu kesin ayrımından yola koyularak, yalnızca hukukun geçerliliği 
kavramında odaklaşan bu yaklaşımı, pozitif normlara her yurttaşın "itaat" zorunda 
bulunması nedeniyle ilk bakışta doğru gibigörünmektedir. Başka bir deyişle Kelsen'in 
normların geçerliliğiyle ilgili olarak "devletin egemenliği" kavramına yollama yapması 
(egemenlik kavramının açıklanması konusunda daha tutarlı başka bir kuram 
oluşturuluncaya kadar) biçimsel bir doğruyu dile getirmiş sayılabilir. Ancak hukukun, 
hukuksal önermelerden tümüyle bağımsız ve salt geçerli normlar aracılığıyla 
açıklanmak istenmesinin, kesinlikle kabul edilemeyecek iki önemli sonucu 
bulunmaktadır: 

a. Hukuk bilimine, yasa koyucu tarafından oluşturulmuş normları yalnızca 
açıklama görevi verildiğinde; hukuka ve hukuk normunun içeriğine ilişkin 
araştırma, oluşturma, geliştirme çabaları da tümüyle yasamana bırakılmış 
olmaktadır. Hukuk bilimi hukukun sadece biçimsel sorunlarını incelemeye 
mahkum edildiğinde, pratik çözümler peşindeki yasaman bu görevini bile 
yeterli şekilde yerine getiremeyecek, kısaca, böylesine sınırlı bir hukuk 
biliminden yasaman, istese bile yararlanamayacaktır41. Bu yaklaşımın, normun 

38Batiffol, yetkili otorite-hukuk İlişkilerinin tartışılmasının, birbirlerini izleyerek en gerilere 
kadar giden tükenmez soruların kaynağını oluşturduğunu belirtmekte, yetkili otoritenin fiili bir 
güç görünümünde ortaya çıktığı durumlarda böyle bir otoritenin kurduğu hukuksal düzenin 
özelliklerini ele alarak pozitif hukuksal  düzen-yasal (meşru) hukuksal düzen kavramlarının 
göreceli konumlarını açıklamaya çalışmakladır. BATIFFOL, Problèmes de base..., s. 126 vd. 
39L. Husson: Tüm felsefi düşüncelerin kökten dışlanarak ve insanın bütünselliğinin göz ardı 
edilerek hukukçuluk yapılmasını, Molîère'in M. Jourdain'inin tutumuna benzetmekte ve 
böylelerinin, Hukukun Genel Teorisi yaptıklarını ileri sürerek, kendilerini aklamaya 
çalıştıklarını belirtmektedir. HUSSON, Léon, XXIX Semaine de synthèse, présentation, s. 14. 
40 KELSEN, Théorie pure du droit, s. 104. 
41Böylece, hukukçu bilim adamına yalnızca yasa koyucunun kullanmış olduğu kavramların 
açıklanması yetkisi verilmiş olmaktadır. Sözgelimi, ceza sorumluluğunda kusur sorunu, kusur 
ve zarar kavramlarının tanımlanmasına ve kusur-zarar ilişkisinin betimlenmesine indirgenmiş 
olmaktadır. Kısaca Saf Hukuk Kuramı; hukukçunun ve özellikle de kuramcının sorunlarının 
başladığı yerde sona ermektedir. Yalnızca dil açısından bir anlam araştırmasına yönelmiş bu tur 
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oluşturulmasını bilim dışılığa terk ettiği açıktır. Oysa Kelsen'den yıllar önce 
Geny hukukta bilim-teknik ayrımını yapmış42 ve yasamanın uğraşı alanının 
sınırlarını göstermiş bulunmaktadır43. 

b. Yukarıdaki açıklamalardan belki daha da önemli olarak şu noktaların
vurgulanması zorunludur: Hukuk kavramının –tümzamanlar için geçerli
niteliği- sorunuyla, SafHukuk Kuramının "anayasal geçerliliğe ilişkin" savları
(ya da hukuk kurallarınınhangi nedenlerle bağlayıcı olacakları sorunu)
birbirine eşit iki sorun olarak görülemez; çünkü "hukuk" kavramı, anayasa
hukukuna özgü kimi sorunlarlasınırlandırılamayacak ölçüde karmaşık bir
"dayanışmalı bütün" oluşturmakta ve bu nedenle de çok daha kapsamlı bir
gerçekliği dile getirmektedir. Bundan da önemlisi Kelsenyen yaklaşım,
hukukun kendine özgü niteliğini kavrama çabasındaki hukuk bilimini (normatif
hukuk + hukuk sosyolojisi + hukuk felsefesi + hukuk tarihi bütünü) yetkili
otoritenin güdümündeki bir araç konumuna indirgemektedir. Oysa bilim ile
otorite kavramları, birbirlerine olabildiğince uzak iki oluşumu dile
getirmektedirler; daha da önemlisi, uygarlığın gelişim sürecine bakıldığında,
bilimsel ve felsefi kuramların, otoritenin istemleri doğrultusunda değil, çoğu
kez onun istemlerine karşın geliştirildiği görülmektedir.

Ne var ki bilimsel bir çalışma, gerçeğin araştırılmasına değil de öngörülmüş bir
amacın gerçekleştirilmesine özgülendiğinde hukukun niteliğinin ve antropolojik 
anlamının saptanmasına ilişkin "gerçek" ve "gerçeklik" arayışı da önemini 
yitirmektedir. Böylece savlar, belirlenmiş amaca uygun biçimde art arda sıralanmakta 
ve bu uğurda çelişkilere düşme riski bile göze alınmaktadır. Özetle, hukuk biliminin 
bağımsızlığı, aslında hukukun olgudan ve giderek doğadan (ve insan doğasından) 
tümüyle kopartılması yoluyla sağlanmak istenmektedir. Kelsen'in deyişiyle hukuk; 
norm olarak tanımlanıp özel bir bilimin nesnesi sayıldığında, hukuku doğadan, hukuk 
bilimini de doğa bilimlerinden ayıran sınır belirlenmiş olacaktır. Böylece bir yandan 
hukuk bilimi bağımsızlaştırılırken diğer yandan da, doğa bilimlerinin temel ilkesi 
konumunda bulunması nedeniyle hukuk biliminin saflığına gölge düşüreceği varsayılan 
bir nedensellik yaklaşımı da, hukuk alanının tümüyle dışına sürülmektedir44. 

bir bilimsel çalışmanın "bilimsel değeri" nden kuşkusuz söz edilemez, Kelsen'in bu yaklaşımı, 
Viyana çevresinin felsefeyi, "bilimsel dilin bilimi" olarak gören yaklaşımıyla örtüşmektedir. 
Örneğin Wittgenstein: "Do not ask for the meaning, ask for the use" demektedir. Bkz. 
BATİFFOL, Problèmes de Base..., s. 59. Ayrıca bkz. s. 60. dn 160. 
42GENY, François, Science et technique en droit privé positif, nouvelle contribution à la 
critique de la méthode juridique, C.l, Deuxièmetirage, Sirey, Paris 1922, s. 99. 
43Geny'nin bilim-teknik ayrımı konusunda ayrıca bkz. CAN, Hukuk Sosyolojisinin....s. 123-
126. 
44Yukarıda dipnot (39)’da ileri sürülmüş olan görüşe benzer bir başka, ama daha aşırı bir 
belirleme de Coing tarafından yapılmaktadır. Coing, 20. yüzyılın başında abartılı bir sosyolojik 
yönelimden, Kelsenyen bir pozitivizme yani normativizme ulaşılmış olmasını; hukuk 
düşüncesindeki gerçek bir şizofreni olarak nitelendirmekledir, Bkz, BATIFFOL, Problèmes de 
base. s. 111-113. 
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3. Olgu-Değer İlişkileri ve Yargı Türleri 

Kelsen, hukukun olgudan bağımsızlığını kanıtlamaya çalışırken özellikle değer 
yargılarının nitelik farklılıklarına ilişkin bazı saptamalarda bulunmakta ancak, 
sisteminin tutarlılığını ve bütünlüğünü bozmamak için, (eleştiri bölümünde görüleceği 
gibi) olması gereken içindeki "olmuş olanın payı"nı tümüyle yadsımaktadır. Böylece 
insanlığın geçmiş yaşam deneyiminin belirleyiciliği yok sayılmakta ve bağımsız bir 
teorinin oluşturulması uğruna, pratik (yaşam pratiği) tümüyle bir kenara atılmaktadır. 
Oysa "bir hukuk kuralı; sonsuz biçimde yinelenmiş toplumsal deneyimlerin özeti" 
konumundadır45. Kelsen'in değer yargıları arasındaki nitelik farklılıklarını belirlemeye 
yönelmiş açıklamaları şöyle özetlenebilir: 

Belirli bir norm belirli bir davranış biçimini buyurduğu zaman, gerçek bir 
davranış bu norma uygun olabileceği gibi aykırı da olabilir. Olgusal alandaki bir 
davranışın, nesnel olarak geçerli bir norma uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekir 
belirlemesi bir değer ölçüsüdür46. Buna olumlu değer yargısı adı verilebilir; böylece 
norma aykırı davranışa ilişkin yargı da olumsuz bir değer yargısı oluşturmaktadır. 
Kısaca, nesnel olarak geçerli bir norm, gerçek davranışların ölçütü konumundadır47. 
Çünkü, gerçek bir davranışı ya da veriyi "iyi" olarak nitelendiren (ya da bunun tersi) 
yargı, nesnel açıdan geçerli bir norm içinde dile getirildiği zaman; değer ile gerçeklik, 
olan ile olması gereken arasındaki türden bir karşıtlık içine girmiş bulunmaktadır. 
Kısaca değer ile gerçeklik birbirinden farklı iki alana ilişkin sayılmalıdır. Özede, bu tür 
değer yargılarının "bir şey ne ise odur" diyen ya da bir şeyi varolduğu durumuyla 
betimleyen gerçeklik yargılarından ayrıştırılması gerekmektedir48. Çünkü "ısınan 
madenler genleşir" türünden gerçeklikyargıları, nesnel olarak geçerli normlara ve -son 
analizde- varsayımsal bir temel norma yollama yapmamaktadırlar49. Böylece, değer 
yargısıyla gerçeklik yargısı arasında kesin bir ayrım bulunduğunu savlayan Kelsen, 
normun bir gerçeklik yargısı olmadığını ısrarla vurgulamaktadır. Kelsen'e göre 
değerlendirmelerin nesnesi normlar olmayıp, yalnızca olgulardır. Daha açık bir deyişle, 
fiili bir davranış bir değer yargısı doğrultusunda "iyi" ya da "kötü" olarak 
nitelendirilebilir; bu fiili davranış gerçekten de bir olgudur ve gerçekliğe ilişkin 
bulunmaktadır. Kısaca burada değerlendirmenin nesnesi konumunda bulunan yalnızca 
gerçekliktir ya da olgudur. Buna karşılık bir davranışın "iyi" ya da "kötü" olduğunu 
belirleyen yargı (yani norm) gerçekliğe değil (olana değil) olması gerekene ilişkin 
bulunmaktadır. Başka bir anlatımla, değerlendirmenin ölçütü olan norm, 
değerlendirmenin nesnesiymiş gibi algılanamaz. Bu kesin belirleniş biçimiyle norm, 
içerik özelliklerinden bağımsız olarak, gerçekliğin dışına, ötesine ve giderek üstüne 
yerleştirilmiş olmaktadır. Oysa, binlerce yıl öncesinin klasik doğal hukukçuları, güncel 
hukuk sosyolojisi ve bu doğrultuda Durkheim, idealin verili olduğunu (doğadan geldiği 

45Bkz. CARBONNIER, Droitprivé et sociologie in XXJXe semaine do synthèse, s. 43. 
46 KELSEN, Théorie pure du droit, s. 23. 
47 KELSEN, Théorie pure du droit....s. 23. 
48Değer yargılarının da gerçeklik yargıları gibi insana özgü tek bir yetenekten kaynaklandığına 
ilişkin bulunan ve Kelsen'inkine tümüyle karşıt görüş İçin bkz. DURKHEIM, Sociologie et 
philosophie, s. 139. 
49 KELSEN, Théorie pure du droit, s. 23. 

                                                           



Kelsen’in Hukuka “Aşkın-Mantıksal” Yaklaşımı Ve Normatif… 205

için) dolayısıyla da kendine özgü bir gerçekliğinin bulunduğunu50 savlamakta ve 
böylece değerin, önceki bir temel normdan kaynaklandığına ilişkin savın çok uzağında 
yer almaktadırlar. 

Burada hemen, olgu-değer ilişkileri konusunda iki uç nokta bulunduğu 
belirtilmeli ve praxis kavramının kapsamını genişletmeye yönelmiş bulunan kişisel 
görüşlerimiz anımsanmalıdır. Öte yandan Kelsen'in olgudan kesinlikle değer 
çıkartılamayacağı savına karşılık, başta Schlick olmak üzere ahlakçı pozitivistler, 
(praxis den söz etmeksizin) değerlerin yalnızca olgulardan kaynaklandığını ileri 
sürmektedirler. Schlick'e göre, ahlâk normları bile, gerçekliğe ilişkin bir olgunun, 
yeniden üretiminden başka bir şey değildirler51. Çünkü ahlâk normu; bireylemin, bir 
karakterin ya da düşünsel bir tutumun hangi koşullarda "iyi" olarak nitelendirileceğini 
ya da etik tarafından onanacağını göstermektedir. Özetle Schlick’e göre, "bir 
davranışın kınala uygun olduğunu belirten yargı, olguya ilişki" bir yargıdır yani 
gerçeklik yargısıdır52. 

4. Olgu-Değer İlişkilerinin Diyalektiği ve Somut Olay Adaleti

İşte bu aşamada öncelikle, Kelsen'in ve mantıkçı pozitivistle-rin görüşlerinin 
dışında yer alan yaklaşımlardan söz edilmesi gerekmektedir. Bu ikinci grup içerisine 
konulabilecek olan Durkheim'ın savları zaten görülmüş bulunmaktadır. Olgu-değer ve 
olgu-norm ilişkileri konusundaki bir başka yaklaşımda ise şu saptamalar yapılmaktadır: 

Değer, bir olgu olmamakla birlikte, her zaman bir seçimin ya da bir 
yeğlemenin sonucu olarak görünürlük kazanmaktadır. Değerin bizden beklediği, 
bireysel ya da kolektif bir katılımdır. Değer zorlamaz ama "dâvet eder"53. Ahlaksal ya 
da hukuksal “olması gereken” lerden hangisi biçiminde varlık kazanmış olursa olsun 
değer, bizleri, kendisini savunmaya çağırmakta ve sonuçta da o artık "bizim" 
olmaktadır"54 . Kısaca değer, bireyin tinselliğinin de katılımıyla, "toplumsal gerçeklik" 
taraflıdan ve ortaklaşa başka değerler doğrultusunda yaratılmaktadır55. 

a. Böylece bireysel yaşantıyla ilintisi bağlamında olgu-değer ilişkisini
somutlaştırmak üzere şu örnekler verilebilir: Galile, bir mahkeme önünde
dünyanın güneş çevresindeki devinimini açıklarken, zaten kendisi tarafından
kanıtlanmış bir olguyu savunmaktadır; ancak bu olgu Galile açısından, uğruna

50DURKHEIM, Sccidagreetphilosophie, s. 139. 
51SCHLICK, Moritz. Fragen de Ethik (Schriften zu rvissenschaflllchen Weltauffaseung T4, 
Vienne 1930, s. 11 aktaran KELSEN, Théorie pure du droit, s. 23 (dn. 1). 
52Kelsen, bu görüşe karşı çıkmakta ve ahlaksal değerlendirmenin anlamının; yani bir 
davranışın,"iyi" olduğuna ilişkin yargının, gerçekliği konu edinmediğini, bir başka deyişle 
"olan" dan söz etmediğini ve olması gerekeni dile getirdiğini savunmaktadır. Bkz. KELSEN, 
Théorie pure du droit, s. 24. 
53SCHAERER, René, "Droit morale et axiologle", XXIX Semaine de synthèse, s. 275. 
54SCHAERER, René, "Droit, morale et apologie", XXIX Semaine de synthèse, s. 275. 
55Battiffol, hukuksal değerlerin oluşumunun da aynı doğrultuda açıklanabileceğini savunarak; 
toplumsal yaşamın, ortaklaşa değerler olmaksızın varlığını sürdüremeyeceğini belirtmekte ve 
böylece toplumsal amaçların  da varlık kazandıklarını vurgulamaktadır. Bkz. BATİFFOL, 
Problèmes de base, s. 320. 
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her türlü tehlikenin göze alınabileceği bir "değer" olarak görülmektedir. G. 
Bruno da, kendi değerleri uğruna öldürülmeyi kabul etmiştir. Değer-olgu 
ayrımı, somut yaşam ilişkilerinde kimi zaman ilginç bir görünümle karşımıza 
çıkmaktadır. 5x9=45 eder. Bunun gibi: İstanbul 1453 yılında Türkler 
tarafından ele geçirilmiştir. Bu belirlemeler olgusal doğruları dile 
getirmektedirler. Ancak bir ilkokul öğrencisi bu sorulara, 5x9 = 49 ya da 
İstanbul 1473 yılında Türkler tarafından alınmıştır yanıtını verdiğinde; 
öğretmeni öğrenciye, hayır yanlış, 5x9=45 ya da İstanbul 1453 tarihinde 
fethedilmiştir demeliydin karşılığını verir. Kısaca bu olgular, -doğrunun dile 
getirilmesi zorunluluğu bağlamında- bir değer patına yükseltilmiş 
olmaktadırlar56. 
 

b. Toplumsal yaşam içinde gerçekleşen olgu-değer ilişkisi konusunda da şu örnek 
verilebilir: Jeanned'Arc, "nesnelliği" tümüyle dışlamış olan bir yargıçlar kurulu 
tarafından ölüme mahkûm edilmiştir; yargıçlar, inandıkları değerler adına 
Jeanned'Arc'ı suçlu bulmuşlardır. Mahkeme kararının infazı da “bir tarihsel 
olgu”dur; ancak bu olgu, infazın hemen ardından Fransız halkınca bir değer 
katına yükseltilmiştir; üstelik yargıçlar kurulunun saygı göstermiş olduğu 
değerin tümüyle karşıtı konumundaki bir değer. 

Sözü edilmiş bulunan tüm bu belirlemelerin ardından, değer ve olguyu 
birbirlerinin karşıtı olarak görmek yerine, bunların birbirlerini tamamladıkları 
sonucuna ulaşılabilir57. Başka bir deyişle -değer-, olgunun "durağan içkinliği" ne 
olduğu kadar, gerçeklik kazanmış bir idealin "durağan aşkınlığı' na da sığmamaktadır; 
çünkü değer, değişebilir bir denge sağlamaktadır. 

Gerçi olgunun göstericiliğiyle değerin seçiciliği birbirlerine indirgenemez ama 
olgu ve değerin diyalektik olarak birbirlerine eklemlenebilecekleri58 ve hatta 
eklemlenmeleri gerektiği göz ardı edilmemelidir, yoksa ikisi birden elden kaçırılabilir. 
Şu halde değerin gerçekleşimi, ne bir veri olarak ne de bir mutlak (absolu) olarak 
tasarımlanmalıdır59, çünkü değere “yaklaşık gerçekleştirmeler” ve bu yaklaşık 

56SCHAERER, 'Droit, morale et axiologie", s. 275-276. 
57SCHAERER, 'Droit, morale et axiologie", s. 276. 
58Olgu-değer ilişkileri ya da olan-olması gereken diyalektiğinin hukuk alanındaki görünümü 
konusunda Husson şunları belirtmektedir: "Hiç bir pozitif hukuk, hukukun genel ilkelerinden 
çıkarsanamaz; çünkü bunlar, var olan hukukların deneyim aracılığıyla (tümevarım yoluyla) 
bulmuş oldukları ilkelerdir. Tümevanm yoluyla bulunmuş tüm önermeler gibi bu ilkeler, 
deneyimin genişletilmesi sonucunda değişebilecek türden önermelerdir. Ancak bunların 
tümüyle belirsiz ya da istikrarsız oldukları da İleri sürülemez; çünkü bir problemle ilgili veriler, 
doğrudan çözüm içermeseler bile, bu çözümün koşullarını bünyelerinde bulundurmaktadırlar. 
Evrenin genel yapısı içindeki "insanın özü, varlığın sürdürülmesi ve geliştirilmesi sorunlarını da 
ortaya çıkarmakla birlikte, çözüme ilişkin verileri de bağrında taşımakladır. Bkz. HUSSON, 
Léon, "La dialectique de l'être et du devoir etre". Archives de philosophie du droit, 1968, s. 327.  
 
59 Buradaki tartışma, mutlak değerlerin var olup olmadıkları sorununa ilişkin bulunmayıp, 
değerlere ne şekilde ve ne ölçüde ulaşılabileceğini konu edinmekledir 
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gerçekleştirmelerin yaratacağı “tatminsizliğin” aşılması çabalarıyla 
ulaşılabilmektedir60. 

Burada kısaca, insanın doğal yapısı uzantısında, önce bir duygu ya da eğilim 
olarak duyumsanan değerin (burada adalet değerinin), somut olay adaletine 
dönüştürülmesinin önemine de değinilmelidir, Kuşkusuz adalet değerinin 
duyumsanmış olmasıyla bunun gerçekleştirilmesi iki ayrı alana ilişkin oluşumlardır. 
Hukuk aracılığıyla somut olay adaletinin gerçekleştirilmesinde salt hukuk kurallarının 
yeterli olamayacağı burada özellikle belirtilmelidir. Daha önce değinilmiş olduğu gibi 
hukuk ilkelerine ve daha da önemlisi, bu ilkeleri hukuk kurallarıyla birlikte somut 
yaşama (mahkemelerde) uyarlayacak özgür bir adalet sistemi ve örgütüne de 
gereksinim bulunmaktadır. Belki bundan da önemlisi; yasaman kuralı koyarken, farklı 
değerler arasındaki dengeyi sağlamak durumundadır. 

Örneğin, doğum kontrolüne ilişkin bir yasa çıkarılırken; toplumsal olanaklarla 
nüfus artışı arasındaki bağlantı, toplum bireylerinin dünyaya bakış açıları, dinsel 
değerler, kadının toplum içindeki konumu ve kadına verilen değerin ölçüsü, baba 
otoritesi, tıp etiği vd. göz önünde bulundurulması gerekmekte, başka bir deyişle değişik 
yönlerdeki birçok değerin kesişme noktalarının bulunması zorunluluğu ortaya 
çıkmaktadır61. 

Hukukun uygulanmasında da durum, yukarıdakinden farklı değildir. Örneğin 
bir mahkemenin adil sonuca yaklaşabilmesi için; "herkes için düzen", "hakkaniyet" 
"cezalandırmanın belirleyici ilkeleriyle özgürlük", gibi tüm verileri ve değerleri bir 
arada değerlendirmesi62 gerekmektedir. Özetle; hukuksal değer, aslında etik değerin bir 
aracı konumundadır ne var ki, bir ahlaksal değer de ancak hukuk aracılığıyla gerçek 
etkinliğine ulaşabilmektedir63. 

Kuşkusuz somut olay adaletinin gerçekleştirilmesini sağlayan olanakların 
tümünün açıklanması konumuzun dışında kalmaktadır ancak burada bir kez daha 
vurgulanması gereken önemli nokta şudur; toplumsal insanın en belirleyici 
özelliklerinden biri konumundaki adalet duygusu -engellenmediği sürece- yaşanılan 
çağın gereklerine uygun şekilde somutlaştırılabilmektedir. Zaten bu nedenle, değere 
(ve adalet değerine) yaklaşık gerçekleştirmeler ve bunların yaratacağı tatminsizliğin 
aşılması çabalarıyla ulaşılabileceği sonucuna varılmaktadır. Ne var ki böyle bir sonuca, 
Kelsenyen bir yaklaşımla ya da, içeriğinden bağımsız ve salt geçerlilikleriyle 
belirlenen normlar aracılığıyla ulaşılamayacağı açıktır. 

60. SCHAERER, s. 277.
61 VINCENT, M. Jean, "Droit, morale et axioiogie", XXIXe semaine de synthèse, Le droit, 
lesscienceshumaines et la philosophie, Librairiephilosophique, Paris 1973, s. 272. 
62VINCENT, s. 272. 
63SCHAERER, "Droit, morale et axlologle”, XXIXe semaine de synthèse, s. 280. 
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5. Tanrı Buyruğu-Temel Norm Analojisi 

Yukarıda belirtilmiş olduğu gibi Kelsen açısından değer yargısı, bir davranışın 
nesnel olarak geçerli bir norma uygunluğunu ya da aykırılığını belirleyen yargıdır. Bu 
nedenle de yargılar iki genel gruba ayrılabilir: 

a. Bir nesnenin ya da davranışın nesnel değerini, nesnel olarak geçerli bir normla 
ilişkilendirerek belirleyen ve gerçeklik yargı hırından tümüyle farklı bir 
konumda bulunan nesnel değer yargıları64. 
 

b. Bir nesnenin ya da özellikle bir davranışın değerini, bir ya da birden çok 
bireyin bunları isteyip istememesi doğrultusunda değerlendiren, başka bir 
deyişle nesne veya davranış ile istekler ve istemler (iradeler) ilişkilendirilerek 
oluşturulan öznel değer yargıları; "yaşasın" ya da "kahrolsun" türünden 
ünlemler bunların örneği olarak gösterilebilir65. Böylece, Kelsen'e göre 
değerler ve olgular iki farklı alanda yer almakta ve bu doğrultuda, nesnel 
olarak geçerli bir normun öngördüğü değer yargısı, öznel değer yargısından 
tümüyle değişik bir nitelikle karşımıza çıkmaktadır. Başka bir deyişle, öznel 
değer yargıları aslında birer gerçeklik yargısı konumunda bulunmaktadırlar. 

Kısaca Kelsen, normlarda öngörülen değer yargılarının hiç bir şekilde 
gerçeklik yargılarıyla aynı bağlamda ele alınamayacaklarını düşünmektedir. 
Normların, ya bir insan buyruğu ya da gelenekler aracılığıyla konulmuş oldukları ileri 
sürülerek; normların amprik gerçeklik alanında yer aldıkları, dolayısıyla da bunların 
gerçeklik yargısı konumunda bulundukları ileri sürülemez. Çünkü Kelsen'e göre, olgu 
konumundaki bir buyruk ya da herhangi bir gelenek ile, olgunun yarattığı norm, bir ve 
aynı şeyler değildir. Çünkü bir yanda olgu diğer yanda ise anlam bulunmaktadır66; 
daha açık bir anlatımla, bir yanda gerçek davranışla norm ilişkisi yer almakta, öte 
yandaysa gerçek bir davranışın gerçek olguyla ilişkisini -anlam olarak içeren- bir başka 
ilişki bulunmaktadır67. 

64KELSEN, Théorie pure du droit, s. 30. 
65KELSEN, Théorie pure du droit s. 27. 
66 KELSEN, Théorie pure du droit, s. 31. 
67Öte yandan Kelsen, bir nesneyle ve özellikle de bir insan davranışıyla herhangi bir amaç 
arasındaki ilişkinin de değer olarak adlandırıldığına değinmekte, ancak bu durumda, amaç-araç 
ilişkisinin neden-sonuç konumunda bulunduğunu belirtmektedir. Örneğin, A ile B arasında bir 
neden-sonuç ilişkisi varsa yani A, B nin nedeni ve B, A nın sonucu ise, nesnel ya da öznel bir 
değer yargısına ulaşılabilir. Ancak bu ilişki, "olması gereken" olarak adlandırılamaz. Sözgelimi 
bir doktorun hastasına: "sağlıklı kalmak istiyorsanız erken kalkmalısınız" demesiyle, "erken 
kalkmak sağlıklı olmanın zorunlu koşuludur" demesi arasında belirleyici bir farklılık 
bulunmaktadır. Bu bağlamda Kelsen, Sidgwick’ i eleştirerek, İngilizce "ought” sözcüğüyle dile 
getirilmek istenilen anlamın, bir normda öngörülen olması gerekenle aynı bağlamda ele 
alınamayacağını savunmaktadır. Sidgwick'in yaklaşımı için bkz. SIDGWICK, Henry. The 
Methods of Ethics, 6e ed. London 1901, s. 37 in KELSEN, Theorie pure du droit, s. 32. (dipnot 
1). 
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Kelsen'e göre, davranış-norm ilişkisinin, olgular göz önünde 
bulundurulmaksızın ele alınabilmesi olanağının önemi kesinlikle göz ardı 
edilmemelidir; zaten buyurma eyleminin ve geleneklerin konumu, bu olanağın açık 
örneklerini oluşturmaktadır. Sözgelimi, çok eski zamanlardan günümüze kadar gelmiş 
olan ve ne zaman konuldukları da bilinmeyen eski gelenekler, çoktan yitip gitmiş 
kuşakların insanlarının eylemleriyle konulmuşlardır. Bu gelenekler tarafından 
belirlenmiş olan normlar; davranışlarını düzenleyegeldikleri sonraki insanların 
bilinçlerinde ancak birer anlam olarak yer almaktadırlar68. Kısaca yargının (normun) 
temelinde yer alan gelenek çoğu kez anımsanmaz bile. Özetle belirleyici olan olgu 
değil yalnızca anlamdır. 

Öte yandan Kelsen, olgu ile norm arasında bir nitelik farklılığı bulunduğunu 
belirtmekle yetinmemekte, norm kavramının da birbirinden ayrı iki bağlamda ele 
alınabileceğini ileri sürmektedir. Bir başka deyişle, değer yaratan normların içerdiği 
değer yargıları, geri kalan normlara oranla ayrıcalıklı bir konumda bulunmaktadır. 
Örneğin, "Hıristiyan ahlâkına göre dostları sevmek ve düşmanlardan nefret etmek 
gerekir" şeklindeki bir önerme yanlış olacaktır; çünkü bu dinin değer yaratan temel 
ilkelerinden birinde, "dostların olduğu kadar düşmanların da sevilmeleri gerektiği" 
buyurulmaktadır. Şu halde doğru ya da yanlış olsun temel ilke, dost-düşman ayrımı 
yapılmaksızın insanların sevilmeleri gerektiğini öngörmüşse, bu temel ilkeye aykırılık 
belirleyici bir yanlışlık oluşturacaktır. İşte bu nedenle temel ilke koymayan normlar ne 
doğru ne de yanlıştırlar, bunlar ancak geçerli ya da geçersiz olabilirler69. Böylece 
Kelsen, Tanrısal buyruğun gücü yaklaşımından esinlenerek ama bu buyruğu 
dünyevileştirerek "Grundnorm'a açılan yolun taşlarını döşemektedir. Temel ilke ya da 
temel norma ilişkin olarak geliştirdiği bu kuramsal yaklaşımının nedenini Kelsen şöyle 
açıklamaktadır: 

İnsan davranışlarını düzenleyen bir normlar sistemi konumundaki "hukuk" 
alanında, öncelikle bu normlar çokluğunun birliğini sağlayan ilkenin belirlenmesi ve 
sistem içinde yer alan herhangi bir normun; neden belirli bir bütünün parçasını 
oluşturduğunun bilinmesi gerekmektedir. Daha açık bir deyişle, neden herhangi bir 
normun geçerli olduğunun ve bu geçerliliğin temelinde neyin bulunduğunun öncelikle 
saptanması zorunludur70. 

Öte yandan Kelsen'e göre, bir normun geçerli olduğunun söylenmesiyle, o 
norma uygun davranmanın bir zorunluluk oluşturduğunun söylenmesi arasında hiç bir 
farklılık bulunmamaktadır; çünkü siyasal bir örgüt konumundaki devlet, zorlayıcı bir 
düzen oluşturması nedeniyle, diğer sosyal düzenlerden ayrışmakta ve gerektiğinde 

68 KELSEN, Théorie pure du droit, s. 31. Ancak, sosyolojik bir yaklaşım, Kelsen'in bu savının 
doğru olmadığını ortaya koymaktadır çünkü (ileride değinileceği gibi), eski bir geleneğin ya da 
buyruğun etkinliğini yitirmemiş olması, bunların anlam konumunda bulunmalarına değil, 
anlamda öngörülen gereksinimlerin varlıklarını sürdürmeleriyle bağlantılıdır. 
69KELSEN, Théorie pure du droit, s. 26-27. Aynı konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz: s. 761 vd. 
Daha açık bir deyişle normlar; temel ilkeye ya uygun ya da aykırı olmak durumundadır. 
Uygunsa geçerli, aykırıysa geçersizdir. 
70 KELSEN, Théorie pure du droit, s. 255. 
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fiziksel güç kullanabilmektedir71. Daha önce de değinilmiş olduğu gibi Kelsen hukukla 
ilgili olarak yalnızca; geçerlilik, düzen, istikrar değişmezlik, kesinlik72 türünden 
biçimsel öğeleri göz önünde bulundurmakta ve üstelik bunları, hukukun etkinliği gibi 
sosyolojik bir kavramla yan yana koymakta ama hukukun özünü (antropolojik olması 
gerekeni) tümüyle dışlamaktadır. 

Özetle, bir normun neden geçerli olduğu sorusuna olgudan yola çıkılarak yanıt 
verilemeyeceği savı gerekçe gösterilerek geçerliliğin temelinde, bir başka normun 
bulunduğu belirtilmektedir. Böylece, kendinden sonra gelen bir normun geçerlilik 
kaynağı konumunda bulunan norm, üst-normdur. Ancak hep bir üst norma çıkılarak 
yürütülen bu araştırma sonsuza kadar da sürdürülemez73, bu nedenle en üstün olan bir 
sonuncu normda karar kılınmalıdır. Ne var ki, böylesine üstün bir norm, "konulmuş" 
da olamaz; başka bir deyişle bu en üst norm yalnızca "varsayımsal" olabilir; bu nedenle 
de böyle bir normun geçerliliği artık tartışma konusu yapılamaz. Geçerliliği 
tartışılamayacak olan bu en üstün norm, temel normdur (Grundnorm). Böylece temel 
norm kavramı aracılığıyla, hem bir normlar çokluğunun "birliği" nin nedeni 
açıklanmakta, hem de anayasaların yetkilerine bir dayanak sağlanmış olmaktadır74. 
Kelsen'e göre temel norm, hukuk yaratıcı işlemlerin temel öğesini oluşturmaktadır bu 
temel norm; pozitif hukukun anayasası karşısında hukuk mantığının anayasasıdır75; 
kısaca hukukun yaratılması yetkisi temel normdan alınmaktadır. Temel norm, 
yöntemsel bir çıkış noktası oluşturduğu gibi, hukukun gerçek olarak yaratılmasının da 
yöntemi konumundadır. Temel norm, ne gelenekler aracılığıyla ne de hukuksal bir 
organ tarafından konulmuştur, hatta "konulmuş" bile değildir (pozitif hukukun 
dışındadır), temel norm yalnızca "varsayımsal"dır. 

Kelsen'e göre, yapmış olduğu bu açıklamalar doğrultusunda temel normdan; 
diğer normların yalnızca geçerlilik nedeni çıkarsanabilir yoksa onların içerikleri 
değil76. Bu nedenle herhangi bir içerik, norm içeriğini oluşturabilir çünkü hukuk 
yaratıcı otoriteyi yetkili kılmak, temel normun sınırını oluşturmakta ve temel norm 
içerik belirlememektedir. Zaten temel norm da bir içerik değildir ve belirtildiği gibi 

71 KELSEN, Théorie pure du droit, s. 48. 
72Hukuksal pozitivizmin ve normativizmin önceledikleri biçimsel değerlerle ilgili ayrıntılı bilgi 
için bkz, KEYMAN, Selâhattin. Hukuka Giriş ve Metodoloji, Doruk Yayınları: 25, Ankara 
1861, s. 23-24,16-18,10-16. 
73KELSEN, Théorie pure du droit, s. 257. 
74 KELSEN, Théorie pure du droit, s. 257. Aynı konuda Héraud: "nasıl ki nedensellik, olayları 
birbirlerine bağlıyorsa, bir hukuk düzeninin normları da ancak geçerlilik aracılığıyla birbirlerine 
bağlanabilir demektedir, Bkz, HERAUD, G. Qu’estce que la theorie generale du droit, Archives 
de philosophie du droit, 1962, s. 123. 
75KELSEN, Théorie pure du droit, s. 263.  
76Temel normdan, somut hukuk normlarının çıkarılamayacağını ileri sürerek Saf Hukuk 
Teorisi'ni eleştiren Menger'e karşı Kelsen; zaten kendisinin de böyle bir sav ileri sürmediğini 
belirtmekte ve temel normun bile, herhangi bir pozitif hukukun "içeriği" konumunda 
bulunmadığını ve hatta “bir pozitif norm" olmadığını vurgulamaktadır. Menger’in eleştirisi için 
bkz. MENGER, Karl. Moral, Wille und Weitgestaltung, Grundlegung zur Logik der Sitten, 
Vienne 1934, s 20-21. in KELSEN, Théorie pure du droit, a. 262, (dipnot 1). 
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grundnorm konulmuş olmayıp, hukuksal düşünce tarafından varsayılmış 
bulunmaktadır. 

İşte bu aşamada, varsayımsal temel norm kavramına hukukçular tarafından 
yöneltilen bir genel eleştirinin, başka bir deyişle böylesine bir varsayımın içermekte 
olduğu çelişkinin kısaca özetlenmesi gerekmektedir. 

Normativist pozitivizm, hukuka bilimsel bir değer kazandırmayı amaçlamakta 
ve bu nedenle de norm, toplumsal ve siyasal değişmelerden yani "değişebilir içerikten" 
soyutlanarak kavranmak istenmektedir. Böylece norm her tür deneyimden 
arındırılmakta ama bu sonuca da, doğrudan kurgulanmış olan birçok soyutlama 
aracılığıyla ulaşılmaktadır. 

Daha önce açıklanmış olduğu gibi Kelsen, hiç uygulanmayan normun bile 
geçerli olduğunu çünkü geçerliliğin kaynağında, önceki bir normun yer aldığını ileri 
sürmektedir. Bu yaklaşım biçimi hukuku, hukuk alanından hiç çıkmaksızın salt hukuk 
(normlar) aracılığıyla açıklamaya yönelen tümüyle kurgusal bir bakış açısını 
somutlaştırmaktadır. 

Ne var ki Kelsen, normların "geçerliliğini, normların "kaplamsal etkinliği" 
olgusuyla, yani salt kuramsal alanın dışındaki sosyolojik bir olguyla bağlaşık biçimde 
(iç içe bir bütün olarak) ele almakta ve böylece de, kuramsal yaklaşımının dışına 
çıkarak sosyolojik alana girmektedir. Kısaca, geçerliliğin ve etkinliğin, bağlaşık 
kavramlar olarak gösterilmesi, özellikle -temel norm-a "problematik" bir görünüm 
kazandırmaktadır77. 

Başa dönecek olursak; Kelsen'e göre her norm varlığını, kendisinden önce 
konulmuş olan bir başka norma borçlu bulunmaktaancak bu geçerlilik araştırması da 
sonsuza dek sürdürülemeyeceği için bir yerde durulması gerekmektedir78. Böylece -
konulmuş ilk norm arayışı (ulusal düzen bağlamında) anayasada, yani en eski 
anayasada sona ermektedir. Ancak her normun, kendisinden önceki bir norma 
gereksinim duyacağı yaklaşımı doğrultusunda Kelsen normativizmi79; anayasadan da 
önceki bir norma yollama yapma konumundadır. Böylece, konulmuş ilk anayasaya 
itaat edilmesi zorunluluğunu dile getiren bir -temel norm-a başvurulmaktadır; ne var 
ki bu norm da tümüyle varsayımsaldır yani formel hukuk alanının dışında 
bulunmaktadır. Kelsen'in bu çelişkisi ya da tutarsızlığı aşağıdaki örnek aracılığıyla 
somutlaştırılabilir. 

Var olduğu kesinlikle saptanmış bir gezegenin yörüngesinde (çekim alanında) 
herhangi bir anormallik gözlemlense, bu durumun nedeni, yine var olan bir başka 
gezegenin etkisiyle açıklanmaya çalışılır; üstelik bu olasılığın doğruluk derecesi de 
yeniden gözden geçirilir. Oysa, Kelsen, bir normun norm olarak varlığının nedeni 
önceki bir normdur belirlemesini yaptıktan sonra, bu önceki normun "varsayımsal" 

77BATİFFOL, Problèmes de base..., s. 61. 
78 KELSEN. Théorie pure du droit, s. 257. 
79Normativizmin diğer görünümleri ve Hart'ın yaklaşım biçimi konusunda bkz. KEYMAN, 
Hukuka Giriş ve Metodoloji, s. 38 vd. 
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olduğunu söylemekte, bir başka deyişle varsayımsal olanı, gözlemlenenin yerine 
geçirmektedir80. Burada son olarak, Kelsen’e yöneltilen en somut ve en önemli 
eleştiriden söz edilmesi gerekir. Yukarıda ayrıntılı biçimde Kelsen’in temel norma 
ilişkin görüşleri incelenmiş ve konulmuş ilk anayasaya itaat edilmesi zorunluluğunu 
dile getiren -temel norm- kavramı ele alınmıştı. 

Ancak Kelsen, temel norm belirlemesinin tümüyle varsayımsal olduğunu, 
başka bir deyişle temel normun formel hukuk alanının dışında bir kavram olarak 
algılanması gerektiğini ileri sürüyordu. Ne var ki aynı Kelsen, bir yandan da “devrim 
aracılığıyla yeni bir hukuk sisteminin oluşturulduğu dönemlerde”81 varsayımsal olarak 
nitelendirdiği bu temel normun, onun oluşmasını zorunlu kılan hukuk dışı fiili 
koşulların ürünü konumunda bulunduğunu ve geçerliliğini de etkinliğinden aldığını 
söylemek zorunda kalmaktadır. 

Böylece Kelsen bir kez daha, kendi kurgusal yaklaşımında yeri bulunmayan 
hukuk dışı alana yani “etkinlik” kavramına yollama yapmakta, kısaca kurguladığı -saf 
hukuk alanı- nın dışına çıkmakta, daha açık bir belirlemeyle; fiili koşulların gerekleri 
doğrultusunda hazırlanmış bu ilk anayasanın, aslında; hukuk dışı gelişmelerin ürünü 
olduğunu itiraf etme konumunda kalmaktadır. (Nasıl ki Cumhuriyet döneminin ilk 
anayasası doğrudan doğruya, ülkemizin o günlerde içinde bulunduğu koşulların ürünü 
idiyse.) 

D. Kelsenyen Yaklaşıma Kişisel-Eleştirisel Bakış 

Hukuk Sosyolojisinin hukukun niteliğine ilişkin en önemli saptamalarından 
biri, hukukun; birbirinden bağımsız olarak ele alınamayacak üç belirleyici öğeden 
(dayanışmalı bütün) oluştuğu gerçeğidir. Bunlar kısaca: Sosyal olgu, etik değer ve 
norm olarak özetlenir82. Roma hukukçularının günümüzde de geçerliliğini koruyan 
"nerede toplum varsa orada hukuk vardır" belirlemesi hukukun sosyal olguya ilişkin 
yönünü; doğal hukukçuların, doğalhukuk-pozitif hukuk ayrımı yaparak, "model" 
oluşturacak bir hukuk sisteminin, ancak, insan yapısına (doğasına, aklına değerlerine) 
uygun niteliklerle donanmış "hukuk" olabileceğine ilişkin görüşleri de, hukukun etik 
değer öğesinin önemini vurgulamaktadır. Ortaçağ sonlarında dile getirilmiş bulunan 
“kral neyi isterse yasa odur”83 özdeyişi ise, hukuku yalnızca "norm" aracılığıyla 
açıklamaya yönelen pozitivist yaklaşımı gözler önüne sermektedir. 

Hukukun niteliğini belirlemeye yönelmiş bu açıklama biçimlerinin tek yanlılığı 
göz önünde bulundurularak bu çalışma boyunca, hukuk kavramında somutlaşan 
"dayanışmalı bütününgözden kaçırılmamasına olabildiğince özen gösterilmiştir. Ancak 
doğal hukukçuların insan yapısına ilişkin saptamalarından önemli bir bölümünün, daha 
sonraki antropolojik hukuk araştırmaları tarafından doğrulanmış oldukları göz önünde 

80 BATİFFOL, problemes de base.., s. 61-62 
81 KELSEN, Théorie pure du droit, s. 265. 
82VİRALLY, La pensee juridique, s, XXXII. 
83BATlFFOL, Henri, Le philosophie du droit, "Que sais-je", No: 857. Presse Universitaire de 
France, Paris 1962, s. 12. 
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bulundurularak, araştırmamızda, hukukun doğa tarafından belirlenen yönüne, daha 
kapsamlı bir yer ayrılmıştır. 

Diyalektiğin yasalarının, düşüncenin olduğu gibi tarihsel gelişmenin de en 
genel yasalarını dile getirdiği, insan evriminin belirli bir aşamasının ürünü olan 
düşünce sisteminin ister istemez evrenin sistemine (ya da evrenin sisteminin 
düşüncenin sistemine) uygun olmak zorunda bulunduğu günümüzde artık 
bilinmektedir. Böyle bir düşünce sisteminde; gerçekliğin varolduğu biçimde 
algılanmasından vazgeçilerek -kurgulanmış şekilde (ya da değiştirilerek)- yeniden 
üretilmesi yaklaşımına yer olamaz. Engels, Hegel'e yönelttiği eleştirisinde şunları 
söylemektedir: "Hegel'in yanlışı, diyalektik yasaları doğadan ve tarihten çıkarmak 
yerine bunları doğaya ve tarihe, düşüncenin yasaları olarak dayatmasından 
kaynaklanmaktadır". 

Zaten görüldüğü gibi, belirli bir gelişim aşamasına ulaşmış insan düşüncesi; 
Kelsen'i bile yaşadığımız gerçeklikler dünyasına yönlendirmekte ve Grundnorm'u 
orada aramak zorunda bırakmaktadır. İşte bu aşamada Kelsen'e şu soru sorulmalıdır. 
Acaba neden, temel norm dışında kalan normların da aynı zorunluluk doğrultusunda; 
varlıklarını gerçeklikler dünyası içerisinde kazandıkları, başka bir deyişle bu normların 
da Grundnorm gibi, aslında nedensellik alanıyla doğrudan bağlantılı olarak 
kavranmaları gerektiği söylenmek istenmemektedir? 

Kelsen'e yönelttiğimiz bu sorunun aslında çok yalın bir yanıtının bulunduğu 
açıktır; Kelsen hukukun; sosyoloji, etik, politika, psikoloji ile ilişkilerini 
yadsıyamayacağını gönülsüz olarak söylese de, bağımsız ve saf bir hukuk bilimi kurma 
çabasında kararlıdır84. Normların soyut anlamlar olarak nitelendirilmesinin; anlamın 
ardında yer alan -yaşanmış ve yaşanmakta olan gerçekliğin- yok sayılmasına izin 
vermeyeceğini, bağımsız bir hukuk bilimi adına görmemekte kararlıdır. Böylece, Saf 
Hukuk Bilimine (yani gerçeklikten soyutlanmış kurgulara) ilişkin savların mantıksal 
tutarlılıklarının sağlanması zorunluluğu da, geri kalan tüm kurguların aynı doğrultuda 
birbirlerini izlemelerine yol açmaktadır. 

Ne var ki Alf Ross'un vurguladığı gibi, normların hukuk bilimi açısından önem 
taşımaları, bu normların, sosyal gerçekliğin yorumlanabilmesini sağlamaları; daha açık 
bir deyişle normların, sosyal gerçeklikle normatif sistem arasındaki uyumun ya da 
uyumsuzluğun belirlenmesinin aracı konumunda bulunmaları nedeniyledir85. 

Gerçi Ross, yukarıdaki sosyolojik belirlemeyi doğrulamak amacıyla, değer ile 
gerçeklik ya da olan ile olması gereken arasında hiç bir farklılığın bulunmadığını ileri 

84 KELSEN, Théorie pure du droit, s. 1-2. 
85ROSS, Alf, Towards a Realistic Jurisprudence, Copenhague, 3. 42 in KELSEN, Théorie pure 
du droit, s. 25 (dipnot 1). Carbonnier'nin, "bir normun sonsuz sayıda deneyimin özeti 
konumunda bulunduğu” konusundaki görüşleri Ross'un bu yaklaşımıyla örtüşmektedir. Bkz. 
CARBONNÍER, Jean, "Droit privó et sociologie", XXIXe semaine de synthese, s. 43. Öte 
yandan, hukuk sosyolojisi çalışmalarında sıkça rastlanan ve hukukun "toplumun aynası" 
konumunda bulunduğuna ilişkin özdeyiş de, Ross ve Carbonnier'in savlarını doğrulamaktadır. 
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sürmektedir ve Ross'un bu ikinci (felsefî) yaklaşımına katılınması olanağı da 
bulunmamaktadır. 

Ancak, normu salt bir olması gereken olarak nitelendirdikten sonra, bu normun 
içeriğinden bağımsızlığını savunan, dahası bu içeriğin ahlâka, adalete aykırılığının bile 
hiç bir önem taşıyamayacağını ileri süren ve sonuçta, hukuk ile ahlâk arasındaki 
bağıntının ancak biçime ilişkin bir sorun oluşturacağını savlayarak, -hukukun salt norm 
olması nedeniyle değer yarattığı- görüşünde karar kılan Kelsen'i onaylama olanağıysa 
hiç yoktur. Olan-olması gereken "ezeli" tartışmasına, normativizm tarafından getirilmiş 
bu yeni boyutun; Kelsen'in, "antropolojik bir olması gereken"i değil de, içeriğinden 
bağımsız normu temel almış olmasından kaynaklandığı apaçıktır86. 

Öte yandan, bu kurgusal yaklaşımı uzantısında Kelsen; temel normdan 
başlayarak, ast-üst ilişkileri içinde bir piramit oluşturan normların giderek birbirlerini 
yarattıklarını ileri sürmekte ve hukuk biliminin sorununun; bir anlamlar alanının 
karakteristik ve kendine özgü yasallığını konu edinmek olduğunu savlamaktadır87. 

Böylece Kelsen, hukuk-ahlâk ilişkilerini ve özellikle norm içeriğinin ahlâka 
uygunluğu sorununu da kurgusal yaklaşımı doğrultusunda ve -kendine özgü- bir 
biçimde çözümlemektedir. Bilimsel bilgi aracılığıyla bir ahlâk sisteminin diğerinden 
"iyi" ya da "kötü" olduğu sonucuna varılamaz; birinin iyi dediğine diğeri kötü diyebilir 
(Bu aşamada Kelsen'e, tüm ulusların onayladıkları insan Haklan Bildirgelerinin, hangi 
ortak paydayı dile getirdikleri sorulabilir). Zaten, -hukuk özünde ahlâktır- belirlemesi 
içeriğe ilişkin birbelirleme değildir ve bu saptama, hukuk "norm" olduğu için ya da 
sosyal bir norm oluşturduğu için yapılmaktadır88. 

Kısaca, hukuk ile ahlâk arasındaki bağlantı, içeriğe değil biçime ilişkin 
bulunmakladır ve hukuk' norm olduğu için değer yaratmaktadır89. Şu halde, pozitif 
hukuk düzenlerinin geçerliliği, bu düzenlerin herhangi bir ahlâk sistemine uygun olup 
olmadıkları sorunundan tümüyle bağımsızdır90. Öte yandan, kendi üstünde yer alan 
norma aykırı bir ast-norm geçerli olamaz ve hukuka aykırı konumdaki bu norm "yok 
hükmünde"dir91. Böylece normun geçersizliğiyle (öz niteliğini antropolojik olması 
gereken kavramıyla belirlediğimiz) "hukuk"a aykırılığı özdeşleştirilmiş olmaktadır. 

86Kelsen'in bu seçiminin temelinde, bağımsız bir hukuk bilimi kurmak ve bu bilimin "saflığı”nı 
güvence altına almak kaygısının yer aldığı bir kez daha vurgulanmalıdır. 
87KELSEN, Théorie pure du droit, s. 143; aynı konuda bkz. VIRALLY, La pensée juridique, s. 
VIII vd. 
88KELSEN, Théorie pure du droit, s. 89. 
89KELSEN, Théorie pure du droit, s. 89. 
90KELSEN, Théorie pure du droit, s. 91. Kelsen burada, rölativist bir değer kuramının, değerin 
ve adaletin yokluğunu savunmadığını ancak mutlak (absolu) değerlerden söz edilmesine karşı 
çıktığını ileri sürmekte, kısaca, bir değer rölativizmi yaklaşımını benimsediğini belirtmektedir. 
91KELSEN, Théorie pure du droit. s. 355 vd. 
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Kısaca Kelsen, eleştire geldiğimiz yaklaşımı uzantısında var olan her pozitif 
hukuk bütününün "hukuk" sayılacağı görüşünü benimsemektedir92. Değinildiği gibi 
Kelsen'e göre, normatif bir sosyal bilimin (hukuk) nesnesi konumundaki toplum; 
karşılıklı insan davranışlarının normatif düzenidir. Başka bir deyişle, davranışları; 
emirler, yetkiler ve izinlerle düzenlenmiş insanlar bir toplum oluşturmaktadırlar. Şu 
halde düzen ve toplum birbirinden farklı değil, bir ve aynı şeylerdir93. Öte yandan 
siyasal bir örgüt olan devlet, insan davranışlarını tek bir merkezden düzenlemektedir. 
Davranışları düzenleyen devlet öncelikle bir siyasal örgüttür; devletin siyasal bir örgüt 
olduğunun söylenmesiyle devletin zorlayıcı bir güce sahip olduğunun söylenmesi 
arasında hiç bir fark yoktur. Böylece devlet; merkezleşmiş bir zorlayıcılık gücüne sahip 
olduğu, hukuksal bir kişilik oluşturduğu ve zorlama gücünü kişiselleştirdiği için, 
hukuk-devlet ayrımına da gerek kalmamaktadır. Kısaca, toplum-düzen-devlet bir ve 
aynı şeylerdir94. 

1. Kelsen'in Yaklaşımının Sosyal Antropolojiyle Bağdaşmazlığı 

Kelsen, pozitif hukukun genel kuramını oluşturmayı amaçlamakta, ancak 
konuya ilişkin tüm çabasını çağdaş modern hukuk üzerinde odaklaştırmaktadır. 
Hukuku devletle özdeş gören Kelsen'in, devletin oluşumundan önceki hukuku yok 
saydığı95 bir başka deyişle hukuksal düşüncenin sürekliliğini göz ardı ettiği açıktır. 
Kısaca Kelsen, kendi yaklaşımının, pozitif hukukun genel kuramını oluşturduğunu 
savlamakta ve hukuku, mantıksal formel yapısı bakımından kavramak istemektedir96. 
Ancak bu tür bir çabanın, hukuk tarihinin keyfi olarak seçilmiş belirli bir döneminden 
yola çıkılarak başlatılması (modern çağ), sonuçları çok önemli iki büyük yanlışa yol 
açmaktadır. 

a. Hukuk, modern çağlardaki mantıksal formel yapısı içinde kavranmak 
istenirken, hukukun evrensel niteliğine ilişkin yapısı bir yana bırakılmakta 
(antropolojik olması gereken) ve hukuk önce norm ile, giderek devletle bir ve 
aynı şey sayılmaktadır; böylece hukukun; toplumda varlık kazanan değerlerin 
gerçekleştirilmesinin aracını oluşturduğu gerçekliği yadsınarak, değerlerin salt 

92J.M. Aubert'in belirttiği gibi, herhangi bir eylemin hukuka uygunluğu bir yana, ahlaka 
uygunluğu bile, bireyin dışındaki bir norma uygunluktan değil, insanı insan yapan içsel 
amaçsallığından kaynaklanmaktadır. Bkz. BATİFFOL, Problémes de bas..., s. 496 
93KELSEN, Théorie pure du droit, s. 119. 
94KELSEN. Théorie pure du droit, s. 417. Aynı konuda bkz. ARAL, Vecdi, Kelsen'in Saf 
HukukTeorisi'nin Metodu ve Değeri, İ.Ü.H.F.Y. No: 553, İstanbul 1978, s. 44; GÜRİZ, Hukuk 
Felsefesi, 3. 345. 
95KELSEN, Théorie pure du droit, s. 379. Kelsen'e göre her hukuk düzeni "devlet" olarak 
nitelendirilemez, ne devlet öncesi eski toplumların düzeni, ne uluslararası hukuk düzeni ne de 
devlet-üstü ya da devletiçi düzenler devletle özdeş sayılabilirler; çünkü devlet, görece 
merkezileşmiş bir hukuk düzenidir, bir başka deyişle devlet olmaksızın hukuktan da söz 
edilemez. Hemen belirtilmelidir ki, bu çalışmada Kelsen'in, hukukun genel niteliğine ilişkin 
görüşleri konu edinilmiş olduğu için özellikle Saf Hukuk Kuramının belirleyici ilkelerine 
değinilmiş. Kelsen'in anayasa ve devletler hukukuna ilişkin görüşleriyse (konumuzun dışında 
kaldığı için) incelenmemiştir. 
96ARAL, Saf Hukuk Teorisinin..., s. 2. 
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devlet tarafından yaratıldığı sonucuna ulaşılmaktadır (Değerlerin sözde 
"toplum" adına ama devlet tarafından yaratılacağı görüşünün en tanınmış 
savunucusu olarak Adolf Hitler gösterilebilir). 
  

b. Öte yandan, hukuka salt Kelsen yaklaşımıyla bakıldığında, "nerede toplum 
varsa orada hukuk vardır" belirlemesi dışlanmış olmakta ve sonuçta, hukuk 
tarihinin başlangıcıyla devletin oluşumu özdeşleştirilmektedir. Böylece 
Kelsen, hukukun devletle başladığı görüşünün en tipik temsilcisi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Yukarıda, Kelsen'in görüşlerinin, hukuk tarihinin; kendisi tarafından 
belirlenmiş bir döneminden yola koyulduğu belirtilmiştir. Kuşkusuz her bilimsel 
çalışma yalnızca belirli bir tarihsel dönemin araştırılmasını konu edinebilir; sözgelimi, 
hukuk tekniğindeki gelişim aşamalarına ilişkin bir araştırma, hukukun, tarihsel 
geçmişte varlık kazanmış herhangi bir dönemini çıkış noktası olarak ele alabilir97. 

Ne var ki Kelsen'in yaklaşımında bu alçakgönüllü amacın çok ötesine 
geçilmekte98 ve pozitif hukukun genel kuramının oluşturulduğu savıyla, hukuksal 
düşünce; tarihsel geçmişindeki konumundan olduğu kadar, yapısal özelliklerinden, ya 
da kısaca öz niteliğinden de kopartılmaktadır. Böylece, düşünürümüzün zaten 
"gerçekliğin dışı"nı konu edinen savlarındaki doğrular da, en iyimser bir görüşle; genel 
bir kuram oluşturmaktan çok, belirli bir hukuksal gelişmişlik düzeyine ilişkin bulunan 
bazı mantıksal doğruların belirlenmesi konumuna indirgenmiş olmaktadır. Aslında, 
Kelsen'in mantıksal çıkarımlarında olağanüstü tutarlı olduğu yadsınamaz. Ne var ki 
mantıksal doğruluk olgusal doğruluk birbirleriyle örtüşmemektedir. Başka bir deyişle, 
analitik önermelerden (kesin doğru ama içeriği boş önermeler) sentetik (olgusal alana 
ilişkin) sonuçlar çıkarılamamaktadır. Sözgelimi "eğer bütün insanlar ölümsüz ise, 
Socrates da insan ise Socrates ölümsüzdür" önermesi, mantıksal açıdan tümüyle 
doğrudur; ne var ki bu tür bir doğru bize olgusal alanın gerçekliklerine ilişkin hiç bir 
bilgi vermemektedir99. Çünkü mantığın ilkeleri, yalnızca düşüncenin yasaları 
konumundadır yoksa gerçekliğin değil. Kısaca Kelsen, gerçeklikten yola koyulmak 
yerine, "gerçekliğin anlamı" yaklaşımını temel almakta, başka bir deyişle, norm 
gerçeklikten bağımsız bir anlamdır belirlemesiyle analitik bir tanıma başvurmaktadır. 

97VIRALLY, La pensée juridique, s. XXXV 
98KELSEN, Théorie pure dudroit, s. 1. 
99Önermeler; "sentetik" ve "analitik" olarak ikiye ayrılabilir. Örneğin, ısınan metallerin 
genleşeceğine ilişkin önermeye dayanılarak demir yollarının yazın güneş altında genleşeceği 
önceden söylenebilir. Öndeyici olan bu tür önermelere sentetik yani olgusal içerikli önerme adı 
verilir. Ancak bu sentetik önermeler kuşkuya açıktır; başka bir deyişle, ısınmasına karşın 
genleşmeyen bir maden bulunursa önerme değişecektir. Buna karşılık yukarıdaki örnekte 
görüldüğü gibi, analitik önermeler olgusal alana ilişkin bilgi vermemekte ve bu nedenle de 
"boş" olarak nitelendirilmektedir, ama bu analitik önermelerin sunduğu "doğruluk" da 
apodiktikdir,  yani yanlışlanabilmeleri olanağı kesinlikle bulunmamaktadır. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. REICHENBACH, Hans, Bilimsel Felsefenin Doğuşu, Remzi Kitabevi. İstanbul 1981, s. 
20. 35 vd. 
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Oysa analitik tanımlardan ve analitik önermelerden, gerçek dünyanın doğrularına 
ilişkin sonuçlar kesinlikle çıkarılamamaktadır100. 

2. Kelsen Yaklaşımının "Kendiliğinden Şey" Gerçeğine Aykırılığı

Marbourg Okulunun izleyicisi Kelsen normları salt anlamlar olarak kavradığı 
için, normun ardında yer alan sosyal gerçekliği ve somut şekilde var olan maddesel-
tinsel gereksinimleri yok saymaktadır. Marbourg Okulunun savına göre (değinilmiş 
olduğu gibi), bir nesne salt belirli bir özelliği ele alınarak incelenebilir. Ancak böyle bir 
yaklaşımın benimsenmiş olması, nesnenin diğer özelliklerinin gerçeklik, alanında yer 
almadığını göstermez. Başka bir deyişle yöntem değişikliği yapılması sonucunda 
"kendiliğinden şey"101 varlığını yitirecek değildir. Anayasaların içerdikleri yetkilerin 
aşkın-mantıksal (logique-transcendentale)102 bakımdan açıklanması işlevini en parlak 
biçimde yerine getirmiş bulunan Kelsen yaklaşımının, varsayımlar alanından çıkılıp 
olgusal gerçeklikler alanına dönüldüğünde, bir başka deyişle, hukukun gerçek (ve 
antropolojik) niteliğinin saptanması söz konusu olduğunda tüm görkeminineden 
yitirdiğine önceki açıklamalarda (ve son olarak da analitik-sentetik önermeler 
aracılığıyla) değinilmiştir. 

Normativist-pozitivizmin kurucusu Kelsen'in, norm-doğa ilişkisizliği 
konusundaki görüşlerinin geçersizliğine değin olarak burada son bir örnek daha 
verilebilir: Değerlendirme yaptığımız her an kuşkusuz bir anlamla ya da bir değerle 
ilişki kuruyoruz. Ancak bir hukuk normuna yollama yaptığımızda bile, normun 
ötesinde yer alan gerçekliği, kısaca doğamızı ya da insan olduğumuz bilincini hep saklı 
tutuyoruz. Örneğin, fiziksel doğaları gereği, yaşamlarını ancak kendi çocuklarından bir 
bölümünü yiyerek sürdürme konumunda bulunan uzaylı bir toplum tasarlayalım ve bu 
toplumda çocuklarını yememenin, açlık aracılığıyla intihara teşebbüs suçunu 
oluşturduğunu varsayalım. Burada yasalara uygun davranan (çocukların yiyen) uzaylı, 
yollama ilkesine başvurmakta yani normun öngördüğü "iyi"ye yönelmekte, ancak bu 
ölçüt ise zorunlu olarak "uzaylının olması gerekenine" göre belirlenmiş bulunmaktadır. 

Uzaylının Ceza Yasasını yorumlayan insan düşüncesi, bu yaratıkların aslında 
çocuk katili olmadıklarını ve kendi olması gerekenlerine uygun davrandıklarını 
saptarken, doğrudan doğruya nedensellik ilişkilerinin belirlediği doğa farklılığını temel 
almaktadır. Kelsen'in doğumundan otuz yıl önce Avusturya'da Kelsen'in yurttaşı olan 
J.H. VonKirchmann şunları söylemektedir. "Biyoloji bilimi olmadan da çiçekler 
açmakta ve Pythagor teoremi Pythagor onu keşfetmezden önce de fiilen mevcut 
bulunmaktadır103. Ancak, pozitif yasaları konu edinmiş oldukları yani rastlantısal olanı 
bilim sandıkları için hukukçular, hastalıklarda yaşayan ve yalnızca çürümüş tahta yiyen 
kurtçuklar haline gelmişlerdir. Bilim, rastlantısal olanı konu edindiği için kendisi de 

100REICHENBACH, s. 35. 
101Aynı konuda bkz. ARAL, Kelsen'in Saf Hukuk Teorisinin Metodu ve Değeri, s. 19-20. 
102 KELSEN. Théorie pure du droit, s. 266. 
103KlRCHMANN, Julius Hermann, İlim Olmak Bakımından Hukukun Değersizliği, A.Ü. 
Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Enstitüsü Yayınları, Tercüme Serisi, 
Sayı. 3, (Çeviren; Coşkun Üçok), Ankara 1949, s. 8. 
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rastlantısal olmakta ve kanun koyucunun üç yeni düzeltici kelimesi, koca kütüphaneleri 
okkalık kağıt haline dönüştürmektedir104. Kısaca hukuk; hukukbiliminden sonsuza 
kadar öndedir105.  Bu belirlemeyi yapan Kirchmann, normları (tüm "mevzuatı") 
dışladığını ve salt gerçeklikler dünyasındaki hukuktan söz ettiğini özellikle 
vurgulamaktadır. 

3. Normativist-Pozitivizmin Somut Yaşam Üzerindeki Olumsuz Etkileri 

Daha önce açıklanmış olduğu gibi, önceleri hayvanlarınkine benzer bir cinsel 
yaşam sürdürmüş olan insanlık, bu olgusal durumun insana özgü bir toplumsal 
yaşamın sürdürülebilmesine maddesel ve tinsel bakımdan aykırılığını saptamış ve bir 
değerlendirme yaparak "olması gereken"ini belirlemiştir. Buna göre, toplumsal 
yaşamın gerekleriyle hiç bağdaşmayan ensest ilişkilerine artık son verilecektir. Ensest 
yasağı kuralının, kural koyma yaklaşımının ilk örneğini oluşturduğu söylenebilir. 
Böylece, yaşanan olgular (ensestin yasaklanmamış olduğu dönemlerdeki olgular), akıl, 
mantık, adalet, ahlak vb. süzgeçlerden geçirilmekte ve ardından -norm- 
konulmaktadır106. 

Kelsen'e göre, çok eski bir normun günümüzde de varlığını koruyabilmesi107; 
normun bir anlam konumunda bulunması nedeniyledir. Oysa, normun sürekliliğini 
sağlayan; normun anlam oluşturması değil, anlamı yaratmış olan maddesel tinsel 
gereksinimlerin canlılıklarını günümüzde de korumakta olmalarıdır. Kısaca Kelsen, 
gerçeklikten yola koyulmak yerine, gerçeklikten soyutladığı anlamı temel alırken, 
aslında analitik bir tanıma başvurmaktadır. Oysa tanımlardan ya da analitik 
önermelerden, olgusal dünyanın doğrularına ilişkin sonuçlar (görülmüş olduğu gibi) 
kesinlikle çıkarılamamaktadır; çünkü belirtilmiş olduğu gibi anlamın içerdiği mantık, 
yalnızca düşüncenin yasalarını ortaya koymaktadır, yoksa gerçekliğin değil. 

Öte yandan Kelsen, Tanrının emri yaklaşımını model alarak -temel norm- 
kavramını üretmektedir ancak bu analoji aracılığıyla Kelsen, evrensel değerlerin 
belirlenmesi tekelini -daha doğrusu değerli olmayanın değerli olarak gösterilebilmesi 
olanağını da,salt yetkili otoriteye bırakmış olmaktadır108. Gerçi Kelsen, temel norma 
yetkili otoritenin de boyun eğmek zorunda bulunduğunu söylemektedir ancak tarihsel 
olaylar, güç sahibinin bu temel norma, dilediği herhangi bir içeriği verebildiğini yani 
yetkili otoritenin benimsediği temel normun evrensel bir adalet eğilimine aykırı 
olabileceğini ortaya koymaktadır109. Özetle geçerliliğin sağlanmasıyla evrensel 
değerlerin gerçekleştirilmesi bir ve aynı şeyler değildir. 

104KlRCHMANN, İlim Olmak Bakımından, s. 18. 
105KlRCHMANN, İlim Olmak Bakımından, s. 17. 
106Ayrıntılı bilgi için bkz. CAN, Hukuk Sosyolojisinin..., s. 70 ve özellikle s. 73. 
107 KELSEN, Théorie pure du droit, s. 31 vd. 
108 KELSEN, Théorie pure du droit, s. 257. Profesör Villey'in belirttiği gibi; "Böylece Kelsen, 
hukukun asıl amacını ortadan kaldırmakta, tüm profesörleri "nötr bilginler”e dönüştürmeye 
yönelmekte ve kısaca; sorumluluk duygusundan uzak ve her önüne gelene hizmet sunmaya 
hazır ruhsuz beyinler yaratmaya çalışmaktadır. Bkz. VİLLEY, Philosophie du droit, I. s. 195. 
109Bilindiği gibi neo-Kantçı Kelsen, Kant'ın; nedensellik ilişkilerine bağlı doğal insan ile 
davranışlarını ahlâki emirler doğrultusunda düzenleyen akıl sahibi insan ayrımından yola 
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Kelsen'in, anayasal yetkilerin temelini açıklama amacıyla ileri sürdüğü çok 
tutarlı ama gerçeklik ötesi hukuksal açıklamaları karşısında şunlar söylenebilir: 

Bir ülkede yaşamakta olan tüm bireylerin, pozitif hukuk normlarına boyun 
eğmeleri, üniter bir devlet yapısının varlık koşuluysa (ki öyledir), bu zorunluluğun 
saptanmış olması ve bunun, devletin egemenliği kavramı bağlamında ele alınıp 
düzenlenmesi yeterlidir. Daha açık bir deyişle egemenlik kavramına ilişkin olarak, 
"devletin kural koyma yetkisi'ni açıklayabilecek -daha yeni bir görüş oluşturuluncaya 
kadar-, temel norm varsayımına başvurulmasının bile sakıncası olmayabilir Ancak, 
daha önce de belirtilmiş bulunduğu gibi, anayasal kuralların geçerliliğine ilişkin bir 
kamu hukuku sorunsalı, hukuk olarak adlandırılan alabildiğine karmaşık bir 
gerçeklikler bütününün açıklanabilmesinin, tek ve belirleyici aracı olarak gösterilemez. 
Çünkü "Hukuk", salt kural koyma yetkisinin kökenine ilişkin sorunlarla tükenmeyen 
ve üstelik bu sorunları da kapsayan çok daha kapsamlı bir oluşuma verilen addır. Öte 
yandan, Neo-Kantçı Kelsen ve izleyicileri, hukuk felsefesini bir açmazla karşı karşıya 
bıraktığını vurguladığımız Kant yaklaşımını bile aşmaktadırlar. Çünkü Kant; doğanın 
bir parçası konumundaki insan ile, davranışlarını emirler doğrultusunda düzenleyen 
akılcı insan ayrımını yaparak, olan-olması gereken karşıtlığını oluşturmuş 
bulunmaktadır. Ancak Kant bu ayrımı, salt kendi bilgi kuramıyla sınırlı tutmaktadır. 
Oysa Kelsen, Kant'ın ayrımını, hukuk bilgisini de içine alacak şekilde genişletmekte110 
ve onca eleştirdiğimiz Kant'ın bile ötesine geçmektedir. 

Özetle, hukuk biliminin bağımsızlığının ve saflığının sağlanması önyargısıyla, 
hukukun olmadığı gibi açıklanması, kuramsal bir yanlış oluşturmanın çok ötesine 
geçerek, çoğu kez insanların yaşamlarını da doğrudan etkilemektedir. Bir başka deyişle 
hukuk, fiilen yaşamakta olan insanların davranışlarını düzenlemekte ve somut olgularla 
iç içe yaşayan bireylerin yazgılarını yönlendirmektedir. Bu somut gerçekliğe, 
kavramsal ya da "aşkın-mantıksal" yaklaşım; gerçekliğin olduğundan farklı 
yorumlanarak düzenlenmesine yol açabilmektedir. Oysa, İnsan Hakları 
Bildirgeleri'nden hiç biri, anlamlardan ya da varsayımlardan yola çıkılarak yazılmamış, 
somut biçimde insanların gereksinim duydukları -çıplak haklar-; gerçekten de 
yaşanmış büyük acıların ve kıyımların ardından kaleme alınmışlardır. 

Buraya kadar özetlenmiş bulunan tüm bu özellikleri uzantısında Kelsenyen 
bakış açısı, gerçekler dünyasının soyuta indirgenmesi ve salt kavramlar düzeyinde akıl 
yürütülmesi yaklaşımının özgün modelini oluşturmakta ve bunun da ötesinde, çağdaş 
normatif hukukçulardan bir çoğunun esin kaynağı konumunda bulunmaktadır. Bugün 
ülkemiz hukukçularının önemli bir bölümünün normativist-pozitivist yaklaşımı 
benimsemiş oldukları söylenebilir. Aşağıdaki (bilinen) örnek, 1982 Anayasası'nı 

çıkarak, olan-olması gereken karşıtlığını oluşturmakta ve giderek özetlene gelen sonuçlara 
ulaşmaktadır. Oysa Kant, yapmış olduğu yukarıdaki ayrımın uygulanımını, kendi bilgi 
teorisiyle sınırlandırmaktadır (bilimin salt bilgiden oluştuğu ve iradeyle 
özdeşleştirilemeyeceğini öngördüğü için). Buna karşılık Kelsen ve okulu, Kant'ın söz konusu 
ayrımını, kuramsal hukuk bilgisine kadar genişletmektedirler. Bkz. FRIEDMANN, W. Théorie 
générale du droit, L.G.D.J., Paris 1965, s. 230 vd. 
110FRIEDMANN, W. Théorie générale du droit, L.G.D.J., Paris 1965, s. 230 vd. 
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hazırlamış uzman hukukçularımızın, Kelsen'in kritik idealizminden ne ölçüde 
etkilenmiş olduklarını gözler önüne sermektedir. 9 Kasım 1982 tarihinde yürürlüğe 
giren bu Anayasanın Başlangıcında yer alan ve sonraki bir aşamada değiştirilmiş 
bulunan "Ebedi Türk vatan ve milletinin bütünlüğüne ve kutsal Türk Devletinin 
varlığına..." belirlemeleri Kelsen'in kritik idealizmi uzantısında oluşturulmuş analitik 
önermelerin klasik örneği konumundadır. Oysa, söz konusu anayasanın 
hazırlanmasından yıllar önce ve "kelimesi kelimesine": "Kutsal olan kanun ve devlet 
değildir, kutsal olan hukuk ve adalettir" belirlemesini, ülkemiz hukukçuları çoktan dile 
getirmiş bulunmaktadırlar111. Öte yandan, çağdaş anayasalarda eşine rastlanmayan bu 
belirlemeler; ulaşılmak istenen amacın, gerçeklikler dünyasında değil de salt kuramlar 
ya da normlar düzeyinde gerçekleştirilmesine yönelmiş kısır çabayı da gözler önüne 
sermektedir; daha açık bir deyişle bu ifadeler, gerçeklikler dünyasını değiştirmek 
yerine, idealist kavramsallaştırmaları öncelemenin ve üstelik bununla da yetinmenin 
somut örneğini oluşturmaktadır. Kelsenyen bir normativizmin benimsenmiş bulunduğu 
ülkelerde, yasamanın, kendisine sunulmuş yetkileri nasıl algılayıp uyguladığı sorusu, 
anayasa hukukunu ilgilendiren kapsamlı bir araştırma konusu oluşturmakta ve ilgi 
alanımızın dışında kalmaktadır. 

Ancak yinelenmelidir ki, hukuk biliminin "hukukun yasalaştırılması" 
aşamasından önceki işlevinin tümüyle yadsınarak bu bilimin görevinin, yasamanın her 
nasılsa koymuş bulunduğu normların birbirleriyle ilişkilerinin incelenmesine 
özgülenmesi, hukuk bilimini olduğu kadar hukuk doktrinini ve giderek tüm 
hukukçuları; "yasaman etkinliğinin onaylayıcısı" konumuna indirgemekle eşanlam 
taşımaktadır112. 

Normativist yaklaşım biçimi, başka bir deyişle biçimsel hukuk anlayışı, 
yalnızca hukuk biliminin verilerinin değil, toplumun özlemlerinin ve dileklerinin de 
yok sayılması sonucunu doğurmaktadır. Hukukun zorlayıcılık öğesini, hukukun 
içerdiği değerin önüne geçiren normativist yaklaşım; korkutuculuğu ön plana 
çıkartarak "katılımcılık" yönelimini en alt düzeye indirmiş olmaktadır; çünkü 
normativizmin ileri sürdüğü gibi hukuk, "zorlama unsuruyla belirlenen normdur 
demek, hukuk devletin koyduğu normdur demekle aynı anlama gelmektedir113. 
Hukukun, özellikle zorlayıcılık öğesinin ön plana çıkartılarak, toplumun tüm 
özlemlerinin ve dileklerinin bir kenara atılması; hukuk ile, daha da kötüsü hukuk 
devleti ile demokrasinin birbirlerine karşıt konuma getirilmeleri sonucunu 
yaratmaktadır. Unutulmamalıdır ki devlet, soyut bir kavram olmayıp, iradelerini 
olumlu yönde olduğu kadar olumsuz yönde de kullanabilen bireylerden oluşmaktadır. 
Bu durum, varsayımsal bir az gelişmiş ülkenin varsayımsal yasama örnekleri 
aracılığıyla şöylece somutlaştırılabilir: 

Bilindiği gibi hukuk, genel kural koyar ve ayrıcalık yaratamaz. Ancak bu tür 
bir ilke-değer çiğnenerek, yalnızca tek bir kişinin yararı doğrultusunda yasa 

111ÇAĞIL, Orhan Münir, "Hukuk ve hukuk İlmine Giriş", İstanbul 1971, Üçüncü Tab'ın Önsözü 
ve Hürriyetin Değeri Hakkında Birkaç Söz, s. XXV. 
112Aynı konuda bkz. BATİFFOL, Problemes de base ..., s. 59 vd. 
113 Ayrıntılı bilgi için bkz. KEYMAN, Hukuka Giriş ve Metodoloji, s. 51. 
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çıkarılırsa... ya da, hiç bir uçağın inemeyeceği kadar yüksek dağlarla çevrili bir 
yerleşim birimine (oy kaygısıyla), hiç bir zaman kullanılmayacak modern bir hava 
alanı yapılmasını öngören bir yasa parlamentoda onaylanırsa... veya yürürlükteki 
yasalar tarafından suçlu görülerek cezalandırılmış olan hükümlüler, bu yasaların 
amaçlarına ve daha da önemlisi, toplumdaki adalet duygusuna aykırı biçimde ve bir af 
yasası gerekçe gösterilerek dışarı salınırlarsa ve daha da önemlisi, ulusun ve devletin 
çıkarlarına tümüyle aykırı bir uluslararası anlaşmanın onaylanmasını öngörürse, bu 
uygulamaların “hukuk" ile değil, olsa olsa Kelsen normativizmiyle bağdaştıkları ileri 
sürülebilir114. Bu tür ülkelerde eğer bir Anayasa Mahkemesi varsa bu mahkemenin, 
verilmiş örnekteki sapkınlıkların tümünü engelleyebileceği de düşünülemez çünkü "her 
denetim gibi yargısal denetimin de bir sınırı vardır ve hiç bir rejim kendi varlığını 
tehlikeye atmaksızın; kararları hükümet siyaseti ile sürekli ve bilinçli bir hiçimde 
çatışan bir yargı organını uzun süre hoşgörüyle karşılayamaz115. Böylece, yargı organı 
(anayasanın emirleri doğrultusunda hukukun gerçekleştirilmesini dolayısıyla da halkın 
mutluluğunun gerçekleştirilmesini, ne ölçüde başarıyla sağlamış olursa olsun) giderek 
kamudan sağladığı desteği yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı gibi, siyasal 
iktidar da kimi yapısal düzenlemeler aracılığıyla yargının yetkilerini sınırlama yollarını 
araştırmaya başlayacaktır116. Yapılmış olan tüm bu açıklamalar tek bir tümceyle 
özetlenecek olursa; biçimsel hukuk anlayışının, biçimsel demokrasilerin varlık 
kazanmalarına yol açtığı ve bu nitelikteki "demokrasi"(!) yönetimlerinin de amaçlarına 
pek uygun düştüğü belirtilebilir. 

Günümüzün, çağdaş demokratik ülkelerinde norm koyma yetkisinin, salt 
yasamana özgü ve eleştiri ötesi bir "ayrıcalık" oluşturduğuna ilişkin yaklaşımdan 
giderek uzaklaşıldığı belirtilebilir. Örneğin Fransa'da adli alanda reform 
gerçekleştirilmesi amacıyla bir yasa tasarısı hazırlanmış ancak bu çalışmanın hemen 
ardından, hiç bir "Hukuk Sosyolojisi laboratuvarı'nın görüşlerinden yararlanılmamış 
olduğu anlaşılmıştır; bunun üzerine yasalaştırma süreci geciktirilerek laboratuvar 
bilgilerinin ulaşması beklenmiştir. Bilgilerin gelmesinin ardından, önceden hazırlanmış 
olan tasarı büyük ölçüde değiştirilmiştir117. 

Buraya kadar yapılmış olan tüm eleştirilerimizin doğrudan Kelsen'in kuramsal 
yaklaşımına yöneltilmiş bulunduğu ve başlıbaşına bir araştırma konusunu oluşturan 
uygulama sorunlarının; (yasaların uygulanmamaları, uygulanmamalarının 
engellenmesi… vd.) alanımızın dışında bırakıldığı belirtilmelidir. 

114Kuşkusuz, verilmiş olan bu örnekler alabildiğince çoğaltılabilir ve yukarıda sayılmış 
alanlardan çok daha “vahim" başka olasılıklardan da söz edilebilir. Söz gelimi, yasalaştırma 
süreci aracılığıyla (tüzük, yönetmelik gibi, yasalardan daha az güçlü düzenlemelerden de 
yararlanılabilir) siyasal rejimin ana niteliklerinin değiştirilmek istenmesi ya da kimilerine çıkar 
sağlanması amacıyla, devlet hazinesinin talan edilmesi gibi. 
115Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz, ÜNSAL, Artun, Siyaset ve Anayasa Mahkemesi, 
A.Ü.S.B.F. Yayınları, No: 443, Ankara 1980, s. 26-34. 
116ÜNSAL, Siyaset ve Anayasa Mahkemesi, s. 28. 
117ARNAUD, André-Jean, "Une enquête sur l'état actuel de la sociologie juridique en France" 
trimestrielle de droit civil, LXX Année 1973 (Juillet Septembre), No: 3, s. 551. 
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Özet 

Yabancı yatırımlardan doğan uyuşmazlıkların çözümü, sömürge düzeninin eylemli 
olmayabilse dahi, en azından hukuksal bağlamda sona erdiği İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki 
“post-kolonyalist” dönemin en dikkat çekici gündem konularından birisidir. Bu meyanda ICSID 
gibi yabancı yatırımlara özgülenmiş uluslararası konvansiyonlar üzerinden kamu hukuku 
ağırlıklı görülebilen andlaşmalar kurgulanmış olduğu gibi, UNCITRAL gibi özel hukuka ilişkin 
konvansiyonların hem ticari hem yatırım tahkimine olanak sağlayan hukuksal düzlemleri de 
gözlenmektedir. Yine, uyuşmazlıkların çözümüne yönelik kurumsal temeli oluşturan hukuksal 
kaynağın “sözleşme” veya “uluslararası andlaşma” olmasına göre ayrıca bir değerlendirmeye 
gidilmesi de gerekecektir. 

Dolayısıyla, yatırım tahkiminin hem konu olarak, hem de kendisine zemin veren 
hukuksal andlaşmalar bağlamında gerek özel hukukun ve gerek kamu hukukunun yer 
edinebildiği bir karma niteliği içerdiği savlanabilir. Böylece, yatırım tahkimi konusunda ikili 
(düalist) bir yapının ortaya çıktığı söylenebilir. Bu yargının bir sonucu olarak, bu tür 
uluslararası andlaşmalar örgüsünde yatırım tahkiminin ne sadece özel hukuk, ne de münhasıran 
kamu hukuku bağlamında ele alınabilek bir kavram olmadığı vurgulanabilir. 

Giderek değinilirse, tahkime bağlı kılınan uyuşmazlıklarda verilen kararların birbiri 
üzerinde zorunlu bir hukuksal bağlayıcılığın sözkonusu olmamasına karşın, hakem heyetleri 
yine de önceki kararlardan yararlanabilmekte veya dikkate alabilmektedir. Böylece, sözgelimi 
özel hukuk tahtında çözüme bağlanan bir uyuşmazlık dolayısıyla daha çok belirginlik 
kazandırılan bir hukuksal kavram, kamu hukuku alanındaki işlemlere dayanan bir başka 
uyuşmazlıkta yönlendirici bir rol üstlenebilmektedir. Bunun doğal bir sonucu ise, örneğin hak 
ve nasafetle muamele ilkesinin işlendiği yahut ekonomik zarar kavramının ele alındığı bir SCC 
kararının daha sonraki ICSID uyuşmazlıklarında yönlendirici işlev gösterebilmesi yoluyla 
ortaya çıkabilmektedir. 

Özetle, yatırım tahkimi üzerinden özel hukuk - kamu hukuku sarkacını bütüncül bir 
yöntem eşliğinde irdelemek suretiyle öğretiye katkı sağlanabileceği değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yatırım Tahkimi, Ticari Tahkim, Özel Hukuk, Kamu Hukuku, ICSID, 
Ekonomik Zarar. 

* İşbu makale, 28 Şubat – 1 Mart, 2013 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Avrupa Özel
Hukukunun Uyumlaştırılması Kongresi’nde sunulan bildirinin yazıya geçirilmiş şeklidir. 
Çalışmanın İngilizcesi, yurtdışındaki bir yayınevi tarafından anılan Kongre’deki bildirilerin 
derlendiği bir kitap içindeki bölüm olarak yakın bir gelecekte ayrıca yayımlanacaktır. 
** Doçent; Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı. 
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Abstract 
 
Resolving international disputes arising from foreign investments have been one of the 

most challenging issues in the post-colonialist era which have come to an end in legal –if not in 
praxis- terms by the end of World War II. In this context, some international treaties with public 
law orientation like ICSID, which has been devoted solely to engineer an investment dispute 
settlement mechanism, have been structured, while at the same time other international fora like 
UNCITRAL has also been designed which is primarily based on private law features and deals 
with international disputes with both commercial and investment arbitration. Moreover, it 
should be underlined that a further analysis would be necessary, depending on whether the legal 
institutional design for resolving such dispute is authorised for hearing those disputes through a 
contract between the parties or by an international treaty. 

Therefore, it can be asserted that investment arbitration presents a hybrid nature, both 
in terms of its subject under discussion and also for the private and public law character creating 
its own establishment, that is, contract vs. treaty. As a result, it may be claimed that a dualist 
structure emerges under the investment arbitration regime. This may lead to the conclusion that 
the concept of international investment arbitration design can neither be taken solely in the 
context of private law, nor it can be fully comprehended within the boundaries of public law by 
its own. 

It further needs to be followed furthermore, in that, although arbitral awards for such 
disputes are neither subject to the stare decisis principle nor have a binding power on 
subsequent cases, arbitral tribunals still pay attention to the awards of other tribunals issued in 
like circumstances. Thus, a legal concept interpreted in a certain manner in a certain arbitral 
award under the principles of private law may easily have a decisive role or impact upon 
another dispute with public law character. One natural outcome of this feature, for example, is 
that an arbitral award by a SCC tribunal analysing the fair and equitable treatment principle or 
economic damage concept could provide a navigating role on the decision making process by a 
subsequent ICSID tribunal using the same principle or concept. 
In summary, the paper strives to provide a contribution to the jurisprudence by analysing in a 
holistic manner the public-private law pendulum in the context of investment arbitration. 
 
Key Words: Investment Arbitration, Commercial Arbitration, Public Law, Private Law, ICSID, 

Economic Damages. 
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Giriş 

Kişiler arasındaki uyuşmazlıkların kamusal yargılama düzenleri içinde 
yargıçlar yerine tarafların üzerinde anlaştıkları hakemler aracılığıyla çözüme 
kavuşturulmaları, tarihsel süreçte çok eski zamanlardan beri karşılaşılan 
uygulamalardır. Özellikle ticarete ilişkin uyuşmazlıkların kamusal nitelik içermediği 
anlayışıyla, bireylerin kendi aralarındaki uzlaşma düzenleri (hakemler ve dolayısıyla 
tahkim dizgeleri) uygulamasına gidilmesinde temel olarak itiraz edilen bir yön de 
bulunmamaktadır. Kamu düzenini ilgilendiren hususlar ortaya çıkmadığı sürece bir 
ticari uyuşmazlığın hakemler eliyle çözüme bağlanması ve bu kararın kamusal güç 
eliyle uygulanması ise bilindiği üzere tenfiz yoluyla mahkemeler üzerinden 
gerçekleştirilmekte, bu süreçte kamu düzenine ilişkin bir aykırı yön olmadığı sürece 
sorun görülmemektedir. Giderek ticari ilişkilerin dışındaki alanlarda dahi seçimlik 
uzlaşma mekanizmalarına yer verilerek daha etkin bir adalet anlayışına hizmet 
edileceği kabul görüyor durumdadır. Günümüzde uluslararası ticarete ilişkin 
uluslararası tahkim mercilerinin bu bağlamda işlev görmesinde temel olarak 
“ontolojik” bir sorun görülmediği söylenebilir. 

Öte yandan, uluslararası sermaye akışının yahut başka deyişle yabancı 
yatırımların devletle ekonomik ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarında, konu 
çetrefilleşmektedir. Yabancı yatırımların korunması sorununun, esas olarak İkinci 
Dünya Savaşı’nı izleyen dönemin sömürgeciliği hukuksal bakımdan kaldırmasıyla 
gündeme geldiği gözlenmektedir. Sömürge ülkelerindeki yatırımların korunması 
bakımından daha önceleri bir sorunla doğal olarak karşılaşılmazken, sonraki dönemde 
artık başgösteren belirsizlik, sermaye ihraç eden gelişmiş ülkeleri yatırımlarının 
korunmasına yönelik dizgeler kurgulamaya yönlendirmiştir. Bu bağlamda ilk kez 1959 
yılında Almanya ile Pakistan arasındaki ikili anlaşmayla, yatırımların karşıklı 
desteklenmesi ve korunmasına yönelik uluslararası andlaşmalar kurgusu yaşama 
geçirilmiş oldu. Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) andlaşmaları  
“Bilateral Investment Treaties BITs)”) süreci, özellikle piyasacı ekonomi anlayışının 
tek paradigma olarak egemenliğini küresel ölçekte kabul ettirdiği 1980 sonrasında 
dikkat çekici bir ivmeye kavuşmuştur. Nitekim, YKTK andlaşmalarının 3 bini aşan bir 
yüksek sayıya ulaşması, durumu açıkça ortaya koymaktadır. Bu andlaşmaların 
çoğunluğu, yabancı yatırımcılar ile yatırımların yapıldığı devletler arasında doğacak 
uyuşmazlıklarının konak ülke yargılıkları (mahkemeleri) yerine uluslararası tahkim 
kurgusu içinde çözümleneceğini öngörmektedir. Bunu kısaca yatırım tahkimi 
ifadesiyle kavramsallaştırdığımızı belirtelim. 

Bu noktada değinmek gerekir ki, yatırım tahkimi YKTK andlaşmalarından 
doğabileceği gibi, bu tür bir andlaşma olmaksızın, konak devlet ile yabancı yatırımcı 
arasındaki bir yatırım sözleşmesine de dayanabilmektedir. Dolayısıyla, ilkinde siyasal 
risklere karşı korunmanın, ikincisinde ise temel olarak ticari nitelikteki uyuşmazlıkların 
tahkim kapsamına alındığı söylenebilir (ancak bu durum mutlak değildir; zira, ilkinde 
şemsiye hükümler aracılığıyla ticari hususlar andlaşma uyuşmazlığına 
dönüştürülebilmekte, ikincisinde ise siyasal risklerin kapsanabilmesi olanağı 
bulunmaktadır).   
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Şu halde, yatırım tahkimine değinirken, burada siyasal risklerin içerdiği 
“kamusallık” ile birlikte ticari uyuşmazlıkların yer alabildiği bir “karma” yapının 
doğduğu gözlemlenebilir. Bu karma yapıyı daha da karmaşıklaştıran husus ise, 
bunların ICSID gibi yatırım tahkimine özgülenmiş bir kurumsal tahkim yerine bağlı 
kılınabildiği gibi, UNCITRAL yahut Stokholm Ticaret Odası (SCC) tahkimi gibi, 
uluslararası ticari uyuşmazlıkları görmek üzere kurgulanmış tahkim merkezlerine de 
götürülebilmesidir. Aşağıda, işte bu karma yapının özel-kamu hukuku bağlamında ne 
tür sorunlara yol verdiğine değiniyor olacağız. 

I. “Kamusallık” bağlamında yatırım tahkimi – ticari tahkim ayrımı ve 
farklı ölçütler gereksinimi 

Yatırım tahkiminde karşılaşılan uyuşmazlıklar, yabancı yatırımcılar ile konak 
ülkeler arasındaki ilişki bağlamında mutlaka devletlerin düzenleyici işlevi üzerinden 
ortaya çıkmıyor; bunu özellikle vurgulamak gerekir. Yabancı yatırımların teşviki ve 
korunmasına yönelik ikili veya çok taraflı andlaşmalarda sıklıkla yer verildiği görülen 
şemsiye hükümler üzerinden, yabancı yatırımcılar ile konak ülkeler arasındaki 
tamamen ticari nitelikteki sözleşmelerden kaynaklanan yine tamamen ticari nitelikteki 
uyuşmazlıklar, birdenbire uluslararası andlaşma uyuşmazlığına dönüşüvermektedir. 
Bu, ele alınması gereken bir veçhedir. Bir diğer boyuta bakılırsa, anılan andlaşmalar 
bağlamında, konak ülkelerin egemen gücü kullandıkları “düzenleyici” işlev dolayısıyla 
da uyuşmazlıklar belirebilmektedir ve yatırım tahkimine konu edilmektedir. İşte, 
yatırım tahkiminin kimi zaman münhasıran ticari nitelikteki bir uyuşmazlığı –
uluslararası ticari tahkim geleneğine uygun biçimde- çözmeye yeltendiği açıktır. Ne 
var ki, kimi zaman da, az önce değindiğimiz, konak ülkeleri düzenleyici işlevlerinin 
doğurduğu “kamu gücü kullanımı” kaynaklı sorunlar gündeme gelmektedir. Bunların 
giderek artan sayıda yatırım tahkimine konu edildiği öğretide vurgulanmaktadır.1 

Dolayısıyla, önümüzdeki soru, yatırım tahkiminin bu “kamu gücü kullanımı” 
konularında ne denli uygun bir uyuşmazlık çözüm yeri olduğuna yöneliktir. Ticari 
nitelikteki uyuşmazlıklara uygulanagelen “özel hukuk” alanında geliştirilmiş ölçütler, 
esaslar veya kabuller yahut yaklaşımlar, işbu “kamusal” nitelikteki uyuşmazlıklara ne 
denli uygulanabilir sayılacaktır? İşte, sorunumuzun odaklandığı yer burasıdır ve 
öğretide de değinildiği üzere, “bir çok ICSID hakem heyeti uluslararası tahkimin özel 
hukuk kökenlerinden geliştirilmiş değerlendirme ölçütlerini kullanmaya devam 
etmektedir.”2  Yine, öğretiye göre; 

“uluslararası tahkim heyetlerinin kamu hukuku tahtında daha uygun 
değerlendirme ölçütleri geliştirebilmeleri için, öncelikle uyuşmazlıkların kamusal 
niteliğini ortaya koyan sınırları iyice belirleyebilmeleri ve buna göre uyuşmazlıkta 
hangi hususa kamusal hukuk nitelikli seçimlik ölçütleri uygulayacaklarını 

1 Burke-White, William W. & von Staden, Andreas, Private Litigation in a Public Law Sphere: 
The Standard of Review in Investor- State Arbitrations", Scholarship at Penn Law, Paper 286, 
2009, s. 2 (http://lsr.nellco.org/upenn_wps/286) (E.T. 14 Şubat, 2013). 
2 İbid, s. 3. 

http://lsr.nellco.org/upenn_wps/286
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kararlaştırabilmeleri gerekmektedir. Böylece, düzenleyici veya idari nitelikteki 
hususlara kamu hukuku ölçütleri uygulanmalıdır; dahası, bunların içindeki bir grup 
alt kümeye –ki bunları “anayasal benzeri (“quasi constitutional”)” terimiyle ifade 
edebiliriz- bu seçimlik ölçütler evveliyetle uygulanmak gerekir.”3 

Şu halde, “uluslararası hakem heyetlerinin bu uyuşmazlıklarda kamu hukuku 
bağlamını gözden kaçırarak, devletlerin kamusal düzenleyici etkinliklerini yargılarken 
uygun seçimlik ölçütler kullanma açısından uyumlu bir öğreti geliştirmekte başarısız 
oldukları”4 söylenebilecektir. 

Yatırım tahkiminin, uluslararası ticarete ilişkin tahkimle aynı düşünsel 
kurgulama içerisinde algılanıyor olması, yatırım tahkimi olarak bilinen alanda ağırlığın 
ticari olmayan ilişkilere irtibat etmesi nedeniyle ciddi bir “uygunluk” sorunu 
doğurmaktadır. Ülkemizde bu hususa ilişkin irdelemelere yeterince gidilmediği 
söylenebilir. Dahası, 1999 yılındaki Anayasa değişiklikleri sürecinde konunun sanki 
münhasıran ticari ilişkilere irtibat eden bir husus gibi algılanmış olması ve özellikle 
ağırlıklı olarak özel hukuk alanından yaklaşılmış olunması herhalde yerinde 
görülemez. Zira, öğretiden bir görüş içerisinde dikkat çekici biçimde vurgulandığı 
üzere; 

“(ö)zel hukukçuların kamu hukuku yaklaşımlarını pek fazla anlamak 
istemeyişinden kaynaklanan sorunlar da var. Aksi varit (değil) pek, çünkü kamu 
hukukçuları zannediyorum ki özel hukuk(u) biraz daha fazla inceleme, onunla aşinalık 
kurma eğilimine sahiptirler de, özel hukukçular kamu hukukuna pek fazla iltifat 
etmezler diye düşünüyorum. Bir parça da zaman zaman ortaya çıkan yanlış anlayışlar, 
bazı meseleleri tam kavrayamama gibi durumlar bundan kaynaklanıyor bence.”5 

Dolayısıyla, konumuz bağlamında ayrıca değinmek gerekir ki, ülkemiz 
bakımından olduğu kadar, uluslararası tahkim uygulamalarına bakıldığında hakem 
heyetleri itibariyle aynı hususun geçerli olduğu ve uluslararası ticarete ilişkin olarak 
özel hukuk alanındaki değerlendirme ölçütlerinin yatırım tahkiminde uygulanmasının 
isabetsizliği savlanabilecektir.  

Yatırım tahkiminin kamu hukukuyla ilintisi ve bu bağlamda ticari 
uyuşmazlıklar için kurgulanmış uluslararası tahkime elverişli olmaması yönünde ciddi 
eleştiriler getirildiği biliniyor. Bu çalışmada buna ilişkin açıklamalara gitmeksizin, 
sadece bir kaç akademik yayına yollamada bulunmakla yetinilecektir.6 Keyfiyetin 
yatırım tahkimi bağlamında bir “meşruiyet krizi”ne yol açtığı değinilerine de, yine 

3 İbid, s. 9. 
4 İbid, s. 2. 
5Azrak, Ülkü; içinde İdari Sözleşmeler ve Uluslararası Tahkim Paneli, 16 Temmuz, 1999, TBB 
Yayını, s. 26. 
6 Örneğin, bkz. van Harten, Gus; Investment Treaty Arbitration and Public Law, Oxford 
University Press, New York, 2007; keza, bkz. Çal, Sedat, Uluslararası Yatırım Tahkimi ve 
Kamu Hukuku İlişkisi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009; Çal, Sedat, Uluslararası Yatırım 
Tahkimine Yönelik Kimi Eleştirilerin Değerlendirilmesi, AÜHFD, C. 57, Sy. 4, 2008, s.135-
190. 
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kısaca yollamada bulunmakla yetinelim.7 Yine ekleyelim ki, yatırım tahkimindeki 
giderek artan meşruluk sorunu, kısmen devletlerin kamu hukukuna giren etkinliklerini 
yargılayan hakem heyetlerinin değerlendirme ölçütlerindeki uygunsuzluktan ve 
seçtikleri ölçütlerin öğretisel kurgusunda açıklığın bulunmamasından 
kaynaklanmaktadır. Bu ölçütler uluslararası tahkimin özel hukuk kökeninden 
türetilmemelidir; aksine, karşılaştırmalı kamu hukuku bağlamındaki benzer durumlara 
dayandırılmalıdır, ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları bu konuda 
yol gösterici olabilir.8 

Yine, Kalderimis’e göre, uluslararası ticarete ilişkin küresel andlaşmalar 
kurgusu devletlere özel kişiler karşısında pek çok kamu gücü politikası kullanma 
olanağını sağlarken, yatırımlarda bu durum sözkonu edilmemekte, bu da yatırım 
konularında tahkim heyetlerinin “hukuk yaratması” gereksinimini doğuruyor 
görünmektedir. Oysa, yapılması gereken, YKTK  dizgesinde egemen gücün kamu 
siyaseti kullanımına yönelik olarak, kamusal mallar konularında uygun siyaset 
izleyebilecekleri ayrıksı alanların yaratılmasıdır.9 

II. Kamu - özel hukuk bağlamında hukuksal kavramların başkalaşımı

Özel hukuk tahtında belirginlik kazanmış kavramların kamu hukukunda 
dönüşüm yahut başkalaşım geçirebildiğine değinmek gerekir. Kamu hukuku, doğal 
olarak özel hukuk tahkimini de etkileyecektir; örneğin, uluslararası ticari tahkimde bir 
taraf devlet ise, buradaki tamamen ticari niteliği haiz ilişkide “zaruret hali” kavramı bir 
özel hukuk kavramı olarak kendi başına yalıtık kalmayacaktır. Yatırım tahkiminde 
geliştirilen “kamusal sorumluluklar yahut zorunluluklar” bağlamlı yorumlar, bu 
kavramın devletin ticari şapkasıyla belirdiği ticari uyuşmazlıklar tahtında da yatırım 
tahkimindeki “dönüşmüş” şekliyle uygulama alanı bulabilecektir. En azından kuramsal 
olarak böylesi bir olasılık düşünülebilir kanısındayım. Dolayısıyla, burada sözkonusu 
olan, sadece hak ve nasafetle muamele gibi “ilkelerin” yatırım tahkiminde bir şekilde 
yorumlanması anlamında bir etkileşim değildir; bunlara ek olarak, terimlerin veya 
kavramların da ilkelerle birlikte etkileşimli kullanım olasılığı vardır. 

7 Bkz. Burke-White, William W.; The Argentina Financial Crisis:State Liability Under BITs 
and the Legitimacy of the ICSID System, Asian Journal of WTO & International Health Law 
and Policy, C. 3, Sy. 1, Mart 2008; Franc, Susan D.; The Legitimacy Crisis in Investment 
Treaty Arbitration: Privatizing International Law Through Inconsistent Decisions, Fordham 
Law Review, Vol. 73, 2005; Walde, Thomas / Sabahi, Borzu; “Compensation, Damages, and 
Valuation in International Investment Law”, C. 4, Sy. 6, Kasım 2007. 
8 Bkz. Burke-White & von Staden; Private Litigation in a Public Law Sphere: The Standard of 
Review in Investor- State Arbitrations, op. cit., s. 3. 
9 Bkz. Kalderimis, Daniel; Investment Treaties and Public Goods, AIELN Conference, 3 
Ağustos 2009’da sunulan bildiri (http://aieln1.web.fc2.com/Kalderimis_panel3.pdf) (E.T. 14 
Şubat, 2013). 

http://aieln1.web.fc2.com/Kalderimis_panel3.pdf
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Bir görüşe göre, Alman öğretisinde kabul gördüğü üzere10, bir özel hukuk 

kurumu olan “sözleşme”, idare hukukuna yabancı bir kavramdır ve sözleşme 
kavramının eşitler arası ilişkileri gerektirmesi dolayısıyla, idarenin üstün yetkiler 
kullanabilmesi gereği karşısında, idare hukukunda sözleşmeden söz edilemez. Fransız 
öğretisinden Duguit de aynı görüşü paylaşmaktadır. Ancak, zaman içerisindeki 
gelişmelerin bu görüşü teyid etmediği ve kamu hizmetlerinde görülen artışların 
etkisiyle sözleşme kurumunun idare hukukunda cevaz görmeye başladığı; ancak, diğer 
kimi kurumlar gibi, özel hukuktaki kavramların idare hukukuna geçiş yaparken 
mahiyetini değiştirerek kamu hizmetlerinin ve idare hukukunun bünyesine uygun 
bir hal aldığı görüşü savunulmaktadır.11 

Örneğin, kamu hizmeti olarak nitelendirilen kimi hizmet alanlarında özel 
girişimin bu türden hizmetleri yürütmesi durumunda, hizmetten alınan bedelin ne denli 
özel hukuk karakterini koruyacağı hususu yeterince kuşkulu sayılabilir. Bu duruma bir 
“metafor”12 kullanarak açıklık getirmeye çalışalım. Bilindiği üzere, Anadolu’da yerel 
görenek ve gelenekler çerçevesinde, mutlu günlerde veya toplumu kaynaştıran acı 
olaylar karşısında insanlarımız biraraya gelir, bu meyanda yemek veya tatlı ikramları 
da yapılır. Buradaki toplanmalarda sunulan ikramlara yaklaşım, doğal olarak 
“degüstatif” bir saik içermez. Başlıca amaç, deyim yerindeyse “tazakkum etmek” değil, 
mutlu veya acı bir günü dostlarla birlikte paylaşmak, bir deyişle “kıvançta ve tasada 
ortak olmak”tır. Sunulan ikramlar, sadece bir yan unsur mahiyetinde –ancak- 
değerlendirilebilir. Başka bir deyişle, bu türden toplantılarda sunulan ikramlar, 
bahsekonu toplumsal olayların içerisinde bir “amaç” değildir ve esasen “araç” işlevini 
görmektedir. 

İşte, bu “metafor”a benzer biçimde, kamu hizmetlerindeki bedel konusu da, 
verilen hizmet veya bu bağlamda oluşturulan ilişki çerçevesinde asıl olarak amaçlanan 
unsur değildir; münhasıran bu etkinliğin “fer’i” nitelikteki bir ögesi olarak belirir. 
Öğretiden bir görüşteki ifadeyle; 

“... iktisadi nitelikli kamu hizmetlerinin karlılık ve verimlilik esaslarına göre 
yürütülmesi esas olduğundan, bu hizmetler karşılığı olarak hizmetten 
yararlananlardan alınan paraların kar elde etme amacına yönelik bir fiyat olduğu 
söylenebilir. Ancak gene de kamu hizmetlerinin nesnellik ve eşitlik ilkelerinden tam 
olarak ayrılmamak ve bu hizmetlerden yararlananların da ödeme güçlerini gözönünde 
tutarak bu fiyatı belirlemek gerekir. Zira, her ne kadar bu hizmetlerin karlılık ve 

10 Aynı yönde bkz. Azrak, İdari Sözleşmeler ve Uluslararası Tahkim Paneli, op. cit., s. 32. 
11 Bkz. Onar, Sıddık Sami; İdare Hukukunun Umumi Esasları, C. 1, 3. Bası, İsmail Akgün 
Matbaası, İstanbul, 1966, s. 1591. 
12 “Metaforlar sayesinde genel bir dünya görüşü ya da anlayış ifade edilir. (...) (D)ilbilimci 
George Lakoff ve filozof Mark Johnson “metaforun özü bir şeyi bir başka şey üzerinden 
anlamak ve  deneyimlemektir” derler. (...) (M)etafor sadece süslü bir eklenti değildir. Aksine 
dünyayı temel olarak anlama ve anladığımızı başkalarına iletme biçimimizdir. (...) Bu 
metaforlar anlayışımızı ve eylemlerimizi etkilerler. (...) Metaforlar aynı zamanda bilim için de 
esastır çünkü halihazırda aşina olduğumuz bir şeyin terimlerini kullanmadan yeni bir şey 
betimlemenin yolu yoktur” (bkz. Nelson, Julie; Hayatımızdaki Ekonomi, (Çev. Didem Kizen), 
YKY, İstanbul, 2011, s. 49, 50). 
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verimlilik esaslarına göre yürütülmesi öngörülmekte ise de, asıl amaç kar elde etmek 
değil ve fakat toplumsal gereksinimleri gidermek suretiyle kamu yararını sağlamak 
olmalıdır. Kar olsa olsa, esas itibariyle kamu yararını gerçekleştirmeye yönelik bu 
faaliyetlerin bir sonucu olabilir.”13 

Dolayısıyla, bir kamu hizmetinin görülmesinde özel girişime yer verildiği 
takdirde, idare ile özel girişimci arasındaki sözleşmenin veya ruhsatın etrafında 
doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, etkin bir işlev görebilecektir. Zira, asıl 
amaç, “kâr” elde etmek değil, bir kamusal hizmetin görülmesini temin etmektir. 
Kazanç, –hemen yukarıdaki paragrafta da değinildiği üzere- ancak bir sonuç olarak 
ortaya çıkabilir.14 

Tarafları özel kişiler olan, yahut bir tarafı idare olsa dahi konusu kamusal 
nitelik içermeyen, tamamen ticari nitelik taşıyan (devletin kırtasiye malzemesi alımına 
yönelik sözleşme gibi) durumlarda, iki tarafın hak ve yükümlülüklerini belirleyen 
başlıca unsur “ticari ortam” iken, kamu hizmetlerinin görülmesine ilişkin sözleşmeler 
–benzetmemizden ödünç alarak yer verirsek- “düğün veya cenaze evinde yenilen 
yemek” bağlamında ele alınabilir.15 Yani, amaç, ortam, kısaca her şey farklı bir 
zeminde cereyan eder. Aslolan, ziyarete gelenlerin “tâkatsiz kalmamaları” veya bir 
başka deyişle “girişimleri” nedeniyle bir de üstüne “zulüm görmemeleri”; özetle ve 
kısaca, belirli ölçüde bir asgari ikramın sunulmasıdır. 

Kamu hizmetlerindeki bedel de buna benzetilebilir; aslî amaç, girişimcinin 
“tâkatsiz kalmasını” önlemektir. Ancak, “mükellef bir ziyafet” de bu ortamın amaçsal 
çerçevesi içerisinde yer almaz. “Etkinliğin” toplumsal boyutu, girişimciyi de kapsamak 
durumundadır. 

Şimdi, bu varsayımsal metafordan nasıl sonuç çıkarabileceğimize dair bir 
örnek vererek, konuyu daha anlaşılır kılmaya çalışalım: Bilindiği üzere, yüksek nüfuslu 
kentlerimizin çoğunda yerel ulaştırma alanında etkinlik gösteren özel halk otobüsleri 
işlev görmektedir. Danıştay’ın bir kararına göre16, yaşlılar, gaziler, öğrenciler gibi kimi 
toplum katmanları, belediyece işletilen otobüslerde olduğu gibi özel halk 
otobüslerinden de –toplumsal dayanışma saikiyle- indirimli tarife karşılığında 
yararlanacaklardır. Bu karar, kuşkusuz belediyeden ruhsat alarak yatırıma girişen ve 
hizmeti sunan özel halk otobüs sahipleri bakımından gelirlerin azalması sonucunu 

13Günday, Metin; İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, 8. Baskı, Ankara, 2003, s. 302. 
14Giritli, İsmet / Bilgen, Pertev / Akgüner, Tayfun; İdare Hukuku, 2. Basım, Der Yayınları, 
İstanbul, 2006, s. 851. 
15Nitekim, Anadolu’nun pek çok köşesinde çok zarif bir uygulamaya rastlanır. Buna göre, 
herhangi bir kamusal zorlama olmaksızın, tamamen toplumsal dayanışma saikiyle, yerel otobüs 
şirketleri tüm cenaze törenlerine bedelsiz taşıma hizmeti verir. Bu güzel gelenek, yöre halkına 
müşteri sıfatıyla verilen hizmetin, bir tür “evrensel hizmet” yükümlülüğü şeklindeki gönüllü 
uygulamasını temsil ediyor denilebilir. 
16Bkz. Danıştay 10. Dairesi’nin 25 Haziran, 1997 tarih ve E. 1997/160, K. 1997/2583 sayılı 
kararı, Danıştay Dergisi, Sy. 95, s. 641 vd. 
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doğuracaktır. Belediyenin normal taşıma tarifesinde artışa giderek, indirimli tarife 
dolayısıyla ortaya çıkan gelir kaybını telafi etmeye çalışması düşünülebilecektir. Yine, 
örneğin son günlerde basına yansıdığı üzere, şehirlerarası taşımacıkta belli gruptaki 
kişilere bedelsiz yolculuk hakkı tanınması gibi bir zorunluluk getirilirse, taşımacılık 
yapan “yabancı” girişimcilerin bundan doğacak zararlarının hukuksal koruma 
kapsamına girmesi soru işareti doğurabilecektir. Giderek kamu hizmeti yahut yeni 
seçimlik adlandırmayla “evrensel hizmet yükümlülükleri” niteliğindeki uygulamalarda 
sorunların doğabileceği hususu düşünülmek gerekir. 

Ancak, buradaki temel sorun, zararın nasıl hesaplanacağında yatmaktadır. 
İndirim tutarı kadar artış yapılarak girişimcinin beklenen gelir düzeyi mi, yoksa indirim 
tutarı dolayısıyla girişimcinin taşıma birim maliyetinden eksik kalan tutarın 
karşılanması –ve belki bir miktar bunun üzerine çıkılması- mı esas alınacaktır? Buna 
verilecek yanıt, tamamen ticari nitelikteki bir ilişkide kuşkusuz birincisidir. Ancak, 
kamusal boyut içeren bir ilişkide, bir başka deyişle kamu hizmetlerinde, esas olanın 
faaliyetin “kamusal rengi” olduğu ve dolayısıyla, beklenen gelirin karşılanması veya 
“kâr” odaklı bir hizmet anlayışının bu alanda geçerli olmadığı hususu, olası savlar 
arasında değerlendirilebilir kanısındayım. İşte bu durum, bizi yukarıda yer verdiğimiz 
metafor ile örtüşen bir konuma getirebilecektir.  

Bu analize geçerlik tanınabildiği ölçüde, konu, yatırım tahkimi boyutunda da 
gündeme gelebilecektir. Bu anlamda, sözgelimi, uluslararası ticari tahkimin 
münhasıran ticari nitelikteki ilişkiyi görmesine karşın, yatırım tahkiminde devletin 
kamusal boyut içeren eylemlerinin dava konusunu teşkil etmesi, bu husustaki 
kararlarda farklı yargılara yer verme gereğini doğurabilecektir. Sözgelimi, genel 
ekonomik kriz nedeniyle devletin aldığı ekonomik önlemler paketinden zarar gören 
yabancı yatırımcı bakımından, zararın belirlenmesinde özel ticari ilişkilere kıyasla daha 
farklı kamusal ölçütlerin uygulanması gündeme gelebilir. Nitekim, geçtiğimiz yıllarda 
Arjantin’in ekonomik bunalım nedeniyle kimi kamu hizmeti alanlarındaki tarifeleri 
döviz yerine yerel para cinsinden sabitlemesi, çok sayıda yatırım tahkimi davalarına 
yol açmıştır.17 

Bu yönde bir başka örnek daha verelim: Endonezya’da ekonomik kriz 
nedeniyle elektrik talebinin düşmesi sonucunda yabancı yatırımcının elektrik üretim 
santralinden 30 yıl boyunca elektrik almayı yükümlenen kamu elektrik şirketi, ikinci 
yıldan sonra artık bu sözleşmede öngörülen elektrik miktarını alamayacağını 
bildirmiştir. Sözleşmeye göre, bir kısmı ilave üniteler kurmak şeklinde, daha 
gerçekleştirilecek kapasite artırım yatırımları da bulunmaktadır.18 Bu durumda, sadece 
sözleşme hükümlerine bakılacak ve olay sadece ticari sözleşme yahut ticari ilişki 
boyutunda değerlendirilecek olursa, yatırımcının tüm “gerçekleşmiş” ve sözleşmeye 
göre yapılacak yatırımlar dolayısıyla “beklenen” kârının tazmini gerekebilecektir. 

17 Bkz. Spears, Suzanne A.; The Quest for Policy Space in a New Generation of International 
Investment Agreements, Journal of International Economic Law (JIEL), Vol. 13(4),  2010, s. 
1043. 
18Bkz. Marrella, Fabrizio / Marboe, Irmgard; “Efficient Breach” and Economic Analysis of 
International Investment Law, TDM - Provisional Issue, Mart 2007, s. 7, 8. 
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Nitekim, tahkim heyeti aynen bu şekilde konuyu karara bağlamakta tereddüt 
göstermemiştir. Ancak, öğretide bu tür durumlarda en azından yapılacak yatırımlar 
bakımından konunun beklenen gelir ve kâr kaybı ölçülerine göre değil, 
gerçekleştirilmiş harcamalardan ötürü üstlenilmiş durumdaki maliyetler ölçeğinde 
kurgulanması gerektiği de savunulmaktadır.19 

Yine, örneğin sorumluluk kavramı bakımından özel hukuk ile kamu hukuku 
arasında farklı ölçütlerin uygulanabildiği görülmektedir. Buna göre, sağlık hizmetleri 
itibariyle özel hastanelerde özel hukuk tahtında hafif kusurlardan dolayı sorumluluk 
ilkesi geçerliyken, kamu hastanelerinde idarenin sorumlu tutulabilmesi için ağır 
kusurun varlığı aranmaktadır.20  

Hukuksal kavramların başkalaşım veya dönüşümüne son bir örnek daha 
verelim. Sözgelimi, bir YKTK andlaşmasında yer alan zorunlu (“necessary”) terimi 
kamu hukuku tahtında mı, özel hukuk tahtında mı ele alınarak yorumlanacaktır? 
Öğretideki bir görüşe göre, “bu terimi tarafların çelişen hak ve çıkarlarını 
dengeleyecek biçimde kamu hukuku tahtındaki değerlendirme ölçütleri itibariyle ele 
alarak yorumlamak gerekir.”21 

SONUÇ 
Yatırım tahkimi bağlamında özel hukuk kendi başına tüm sorunlara yanıtlar 

getirecek bir etkinlik noktasından uzak kalmaktadır. Bu tahkim türünde uyuşmazlık 
konuları giderek artan oranda kamu hukuku alanıyla ilintili hususları içermektedir ve 
dolayısıyla kamu hukuku kökenli sorunlara münhasıran özel hukuk kavram ve 
terimleriyle çözümler getirebilmek olanağı bulunmamaktadır. Bu bakımdan, dengeli 
bir özel/kamu hukuku ilişkisini bütüncül bir bakış açısını dikkate alarak kurgulamak 
gereksinimi ortadadır.  

19 Bkz. İbid., s. 9-11. 
20 Gözler, Kemal / Gürsel, Kaplan; İdare Hukukuna Giriş, 16. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 
2012, s. 308. Bu yönde iki yargı kararı için bkz. Danıştay 10. Dairesi’nin 6 Ekim, 1982 tarih ve 
E. 1982/1959, K. 1982/2613 ile 3 Mayıs, 1995 tarih ve E. 1995/2379, K. 1994/3258 sayılı 
kararları. 
21 Burke-White & von Staden; Private Litigation in a Public Law Sphere: The Standard of 
Review in Investor- State Arbitrations, op. cit., s. 11. 
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“AUT DEDERE AUT PUNİRE” İLKESİ ÜZERİNE 
ON THE PRINCIPLE OF “AUT DEDERE AUT PUNIRE” 

İdil Su EKMEKÇİ* 

ÖZET 

Bu makalede 17. yüzyılın ünlü Hollandalı düşünürü ve uluslararası hukukun da 
kurucusu olan Hugo Grotius’un formüle ettiği “Aut Dedere Aut Punire” (iade et veya 
cezalandır) ilkesi konu edinilmiştir. Ayrıca çeşitli uluslararası çok taraflı sözleşmelerin anılan 
ilke ile ilgili maddelerine değinilmiştir. Bunun dışında, ilkenin yaratıcısı Grotius’un “De Iure 
Belli Ac Pacis” (Savaş ve Barış Hukuku) adlı eserinde, anılan ilke ile ilgili olan kısımlar 
işlenilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Aut Dedere Aut Punire, iade, Grotius, SİDAS, Montreal, La Haye. 

ABSTRACT 

In this article, renowned Netherlander thinker of 17th century and the founder of the 
international law Hugo Grotius who’s been formulated that the principle of “Aut Dedere Aut 
Punire” (reinstate or penalize) have been subjected. In addition, to the different international 
multilateral agreements that’s giving place to, and have been, touched on the articles which’s 
being thought concerning with the principle. Moreover, creator of the principle at Grotius’s 
work named “De lure Belli ac Pacis” (War and Peace Law) concerning whit the principle 
which’s mentioned the parts have been worked up. 

Key Words: Aut Dedere Aut Punire, return, Grotius, SİDAS, Montreal, La Haye. 

1. Giriş

Öncelikle ifade etmek gerekir ki bu ilke, “evrensel yetki” (adalet) ilkesinin 
kaynağını oluşturmaktadır. Evrensellik ilkesinin uygulama koşullarından biri olan, 
suçluların geri verilmesi antlaşmasının bulunmaması veya geri verilme isteminin suçun 
işlendiği ülkenin veya failin uyruğunda bulunduğu devletin hükümeti tarafından kabul 
edilmemiş olması koşulu, uluslararası bir kural olan “iade et veya cezalandır”, diğer bir 
deyişle “Ya yargıla ya iade et” ilkesinin bir ifadesidir. 

Dilimizdeki bir diğer ifadesiyle “İster iade et; ister cezalandır” anlamına gelen 
“Aut dedere aut punire” ilkesi, 17. yy.’ın ünlü Hollandalı düşünürü olan Hugo 
Grotius’a aittir. Gerçekten de Grotius’a göre insanlardan oluşan bir dünya vardır 

* Av. İstanbul Barosu; TC. İstanbul Kültür Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Öğrencisi.
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(Societas generis humani); suç, kendini düzenleyen doğal hukukun bir ihlali 
olduğundan bütün insanlığa karşı işlenmiş sayılır. İnsanlığa karşı işlenmiş suçu 
cezalandırmak da bütün insanlığa düşer. Bu nedenle her devlet, ülkesindeki suç işleyen 
şahsı ya suçun işlendiği devlete geri vermeli ya da yargılayıp cezalandırmalıdır. Bu 
görüş çerçevesinde sözü edilen suçlar, her ülke açısından suç sayılan cürümlerdir 
(Delits de Droit Commun); siyasal suçlar buna dâhil değildir.1 

2. De lure Belli ac Pacis’te İlkeye Yönelik Açıklamalar 

 Devletler hukukunun kurucusu olarak kabul edilen Grotius, 1625 yılında “De 
lure Belli ac Pacis” (Savaş ve Barış Hukuku) adlı eserini yayımlamıştır. Grotius’a göre 
devletler hukukunu devletler yaratmaz; o, geleneksel uygulamalardan ve 
devletlerarasındaki antlaşmalardan doğar. İlke ile ilgili uluslararası sözleşmelere ve 
mevzuatımızdaki düzenlemelere değinmeden evvel, “Aut Dedere Aut Punire” ilkesinin 
yaratıcısı olan Grotius’un, sözünü ettiğimiz eserinde, anılan ilke ile ilgili bölümlere yer 
vereceğiz. Grotius eserinde, “Cezaların Bölüşülmesi” ana başlığı altında yer alan 
III numaralı alt başlıkta şu ifadeye yer vermiştir: “Bir başka yerde suç işlemiş olanlara 
sığınacak yer sağlayan bir toplum ya da bu toplumun yöneticileri sorumlu olurlar”. Bu 
başlık altında Grotius suçun, hangi yol ile olduğu fark etmeksizin bütün insanlığı 
etkileyecek nitelikte olması halinde, yetkili kişilere bağışlama konusunda geniş bir özel 
yetkinin tanınmamış olduğunu belirtir. İşte bu noktada bu suçların başkaca devletler 
tarafından da kovuşturulabilineceğini belirtir. Ayrıca bir başka devletin cezalandırma 
girişimine de diğer devletin engel olmaması gerekir. Grotius, konuyu şu cümleler ile 
ifade eder: “ (2) Şu var ki, suç, şu ya da bu yoldan, bütün insan toplumunu etkileyecek 
nitelikte ise, devletlere ve hükümdarlara, suçu cezalandırma ya da bağışlama 
konusunda böylesine geniş kapsamlı özel bir hak da tanınmış değildir; bu suçları 
başka halklar ve hükümdarlar da kovuşturabilirler; tıpkı, her devlette birtakım suçlara 
karşı dava açma yolunun yasalarca herkese tanınmış olması gibi. Böyle olunca, başka 
devletlere ya da hükümdarlara, onur ve güvenlik gibi nedenlerle, cezalandırma hakkı 
öncelikle tanınmış sayılmalıdır. Bu yüzden, bir devlet ya da bu devletin hükümdarı, 
ülkesine sığınmış böyle bir suçlunun başka bir devletçe cezalandırılmasına engel 
çıkarmamalıdır.”2   

 Grotius, bir sonraki alt başlıkta şu ifadeye yer vermiştir: “Bir toplum ya da bu 
toplumun yöneticileri, böyle bir suçluyu kendileri cezalandırmazlarsa ya da 
vermezlerse, sorumlu olurlar…”  Bu başlığın altında:3 

“1) Ancak, hiçbir devlet, bir başka devlete, cezalandırmak istediği suçluyu 
kovuşturmak üzere, kendi ülkesine silahlı adamlar göndermesine izin vermemektedir; 

1 Durmuş TEZCAN/ Mustafa Ruhan ERDEM/ R.Murat ÖNOK, Uluslararası Ceza Hukuku, 
Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009, s.148. 
2 Hugo Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, çev. Seha L. MERAY, Say Yayınları, İstanbul 2011, 
s.190. 
3 Bu başlık altındaki maddeler kanımızca daha etkili ve anlaşılabilir. Konunun odak noktası 
olması açısından başlık altındaki maddeleri aynen aktarmanın okuyucu açısından yararlı 
olacağını düşünüyoruz. 
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kaldı ki, böyle bir yol da pek olumlu sonuç yaratacak nitelikte değildir. Böyle olunca, 
ülkesinde suçlu bir kimse bulan devletin iki şeyden birini yapması gerekir: Ya 
ülkesinde suçluyu bulan devletin, öteki devletin başvurması üzerine, suçluyu 
cezalandırması ya da isteyen devlete, dilediği gibi cezalandırması için suçluyu 
vermesi. 

2) Suçlunun geri verilmesinin tarihte birçok örnekleri vardır. […]

3) Bütün bu örnekler şu anlamda yorumlanmalıdır: Bir halk ya da bir kral,
bir suçluyu, ne olursa olsun geri vermek zorunda değildir; suçluyu, söylediğimiz gibi, 
ya geri vermekle ya da kendisi cezalandırmakla yükümlüdür. […] 

7) Burada şu sorun da ortaya çıkmaktadır: Kendi devletince geri verilmiş
kimseler, başka devletlerce kabul edilmezlerse, bu gibi kimseler kendi devletlerinin 
uyruğu kalmakta mıdırlar? […] 

Bizce, bir uyruğunu ceza görmesi için başkasına veren devlet, bu kimseyi 
diledikleri gibi cezalandırmaları için böyle yapmaktadırlar; o kadar. Böyle bir verme, 
ne olmayan bir hak yaratır, ne de bir hakkı yok eder; yalnız, yabancı devletin, 
cezalandırma hakkını engelleyen bir güçlüğü ortadan kaldırır. Böyle olunca, yabancı 
devlet kendisine tanınan bu hakkı kullanmak istemezse, verilmiş kimseyi kendi devleti, 
nasıl dilerse, ister cezalandırır, isterse […] cezalandırmaz; gerçekten, her iki biçimde 
de davranılacak birçok suç söz konusudur. 

8) Geri verme konusunda söylediklerimiz, yalnız suçlu olarak yakalanmış
sürekli uyruklar için değil, bir suç işledikten sonra, sığınma amacıyla bir başka ülkeye 
kaçmış olanlar için de göz önünde tutulmalıdır. 

V. [Kimler geri verilebilir?] 

[…] 

5) Çağımıza yakın zamanlarda, Avrupa ülkelerinin çoğunluğunda, bir başka
devlet ülkesine kaçmış suçlunun cezalandırılmasını isteme hakkı, yalnız, devlet 
düzenine karşı işlenmiş suçlarla, son derece ağır suçlar için söz konusu olmaktadır. Bu 
kadar ağır olmayan suçlara, bir antlaşma ile başka türlü öngörülmemişse, her iki 
tarafça da göz yumulmaktadır. Bununla birlikte, şunu da kabul etmemiz 
gerekmektedir: Soyguncularla deniz-haydutları herkesi korkudan titretecek kadar 
güçlenmişler ise, bunlara sığınma ve cezasız kalma yolunu tanımak da suç sayılmaz; 
bu gibi kimseleri doğru yola getirmek için yapılacak başka bir şey kalmamışsa, cezayla 
karşılaşmayacaklarına güven duymaları, böylece bir çıkar yol olarak denenmiş 
olmaktadır; bu ise, bütün insanlığın yararınadır; her halk ya da hükümdar bu yolu 
deneyebilir.”4 

4 Hugo Grotius, s.191,192. 
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3. Aut Dedere Aut Punire İlkesi 

 “Ya yargıla ya iade et” anlamına gelen bu ilkeye göre, bir devletin ülkesinde 
bulunan bir sanık ya işlediği suçtan dolayı bulunduğu ülke tarafından yargılanmalıdır 
ya da kendisini talep eden devlete iade edilerek yargılanması sağlanmalıdır.5 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1984 tarih ve 39/46 sayılı 
Kararıyla kabul ettiği İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü 
Muamele veya Cezaya Karşı BM Sözleşmesi’nin 5/2. ve 7/1. maddelerinde, “ya geri 
ver ya cezalandır” ilkesi kabul edilmiştir.6 Çalışmamızın devamında anılan sözleşme 
ayrıntılı şekilde ele alınacaktır. 

 Geri verme AİHM uygulamasında da ilginç kararlara konu olmuştur. Örneğin 
AİHM‘nin “Soering/Birleşik Krallık”7 kararı, geri vermeye konu ölüm cezası 
bakımından oldukça önemli bir karardır. AİHM, ölüm cezasının kendisinin, ikinci veya 
üçüncü maddeye aykırılık oluşturmamasına karşılık, olaydaki koşullar altında 
gerçekleşecek bir iadenin Soering’i “ölüm bekleyişi olgusu” ile karşı karşıya 
bırakacağından ve bu durumun Soering’te yol açacağı ağır psikolojik etkilerin insanlık 
dışı muamele teşkil edeceğinden, iadenin gerçekleşmesinin AİHS’nin üçüncü 
maddesine aykırılık oluşturduğuna karar vermiştir.8  

 AİHM’e göre, bir kimsenin gönderildiği devlette, m.3’e aykırı muameleyle 
karşılaşma hususunda ciddi tehdit altında bulunduğunu gösteren önemli sebepler varsa, 
buna rağmen kişiyi o ülkeye göndermek m.3’e aykırılık teşkil edecektir. Mahkemeye 
göre “ölüm koridoru” olgusu gibi hususların sözünün edildiği durumlarda gerçek bir 
riskin varlığı ve bu riskin öngörülebilir olduğu hallerde, kötü muamelenin varlığından 
söz edilecektir. İşte bu durum da böylelikle, iadenin bir istisnasını oluşturacaktır. 

5 O’Connell, s. 338; Broomhall, s. 107; Ademola Abass, “The International Criminal Court and 
Universal Jurisdiction”, International Criminal Law Review, Vol. 6, N. 3, s. 353 vd; Bantekas - 
Nash, s. 91. (Aktaran: Devrim AYDIN, Ceza Kanunların Yer Yönünden Uygulanması, TBBD, 
dipnot no:37, s.142.) İET: 21.04.2013 
6 Durmuş TEZCAN/ Mustafa Ruhan ERDEM/ R.Murat ÖNOK, Uluslararası Ceza Hukuku, 
s.290. 
7 Alman vatandaşı olan Soering, kız arkadaşının anne ve babasını Virginia’da öldürür. ABD, 
İngiltere ile olan 1870 tarihli geri verme antlaşmasına dayanarak Soering’in geri verilmesini 
talep eder, İngiliz hükûmeti ise Soering’in geri verilmesi halinde en azından ölüm cezasının 
infaz edilmeyeceği yönünde teminat verilmesini ister, ABD bu yönde bir teminat vermekten 
kaçınır. 3/8/1988 tarihinde İngiltere İçişleri Bakanı Soering’in geri verilmesini emreder. 
Soering’in Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na müracaatı ve geçici önlem kararı alması 
sonucu ABD’ne geri verilmesi durdurulur. AİHM ise önüne gelen başvuruda teminat alınmadan 
geri verilmesinin AİHS madde 3’ün ihlaline sebep olacağına karar verir. Bkz.Faruk TURHAN, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Suçluların İadesinde Ölüm Cezası ve Avrupa İnsan 
Hakları Divanının Soering Kararı, s.85. (Aktaran: Ahmet ULUTAŞ, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi Işığında Suçluların Geri Verilmesi, TBBD, Ankara Ekim 2012, dipnot no:30, s.35.) 
İET:21.04.2013 
8 Durmuş TEZCAN/ Mustafa Ruhan ERDEM/ Oğuz SANCAKDAR/R.Murat ÖNOK, İnsan 
Hakları El Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2011, s.157, 158. 
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4. Uluslararası Sözleşmelerde “Aut Dedere Aut Punire” İlkesinin
Görünümü 

Yukarıda Grotius’un ortaya koyduğu aut dedere aut punire ilkesi ile ilgili 
yapılan açıklamalardan sonra, bu ilkenin yer aldığı çeşitli uluslararası sözleşmelere 
değinilecektir. 

a. Uçakların Kanundışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında
Sözleşme (1970 La Haye Sözleşmesi) 

La Haye Sözleşmesi, “Aut Dedere Aut Punire” ilkesini düzenleyen uluslararası 
sözleşmelerden biridir. 16 Aralık 1970 tarihli La Haye Sözleşmesi, Türkiye tarafından 
30.11.1972 tarihinde kabul edilmiş ve 07.12.1972 tarihli Resmi Gazete’de9 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İmzalanmış olan “Uçakların Kanundışı Yollarla Ele 
Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşme’nin”10 1. maddesine bakacak olursak, 
bu maddede sözleşmenin diğer bölümlerinde “suç” olarak adlandırılan fiillerden ne 
anlaşılması gerektiği düzenlenmiştir. Bu maddeye göre uçuş halindeki bir uçakta 
bulunan herhangi bir şahıs, kanundışı olarak, zorla, tehditle veya herhangi bir korkutma 
yoluyla uçağa el koyar veya kontrolünü ele geçirirse ya da bunlara teşebbüs eder veya 
böyle bir harekette bulunan veya teşebbüs eden bir şahısla suç ortağı olursa, suç işlemiş 
sayılır.  

“Aut Dedere Aut Punire” ilkesi ile ilgili olarak La Haye sözleşmesinin 7. 
maddesinde, “Suçlu olduğu iddia edilen şahıs topraklarında bulunan Akit Devlet, bu 
şahsı iade etmezse, istisnasız ve suç kendi arazisinde işlensin veya işlenmesin, vak’ayı 
takibat maksadı ile yetkili makamlarına havale etmeye mecburdur. Bu makamlar, o 
devletin kanunlarına göre ciddi mahiyette sayılan adi suçlarda olduğu şekilde karar 
vereceklerdir” denilmek suretiyle iade prosedürü düzenlenmiştir. 

Anılan sözleşmenin 8. maddesinin ilk cümlesinde ise, iade ile ilgili olarak tıpkı 
aşağıda değineceğimiz Montreal Sözleşmesi’nde ifade edildiği gibi, “Suç, akit 
devletler arasında, mevcut iadei mücrimin anlaşmalarında iadesi mümkün bir suç 
olarak sayılacaktır” denilmektedir. Aynı şekilde yine Montreal Sözleşmesi de, 
suçluların iadesini antlaşmaya bağlayan bir Akit Devleti, antlaşmaya taraf olmayan 
diğer Akit Devletten iade talebi alması durumunda, söz konusu bu sözleşmeyi hukukî 
dayanak olarak kabul edip etmemekte serbest bırakmış ve bununla ilgili olarak “[2]… 
eğer isterse bu sözleşmeyi suçla ilgili olarak iadenin kanunî mesnedi sayabilir” 
ifadesine yer vermiştir. Suçlunun iadesini antlaşmaya bağlamayan Akit Devletler ise 
kendi aralarında, talepte bulunulan devletin hukukunda belirtilen hükümlere bağlı 
olarak bu suçu iadesi mümkün bir suç olarak tanıyacaklardır. Akit Devletler ise, iade 
maksadı ile bu suçların her birinin yalnızca suçun vukuu bulduğu yerde değil, bu 

9 RG: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/143 
84.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/14384.pdf
10 Sözleşme metni için bkz. http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/ 
kanuntbmmc056/kanuntbmmc056/kanuntbmmc05601634.pdf  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/143%2084.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/14384.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/143%2084.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/14384.pdf
http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/%20kanuntbmmc056/kanuntbmmc056/kanuntbmmc05601634.pdf
http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/%20kanuntbmmc056/kanuntbmmc056/kanuntbmmc05601634.pdf
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sözleşmenin 4. maddesinin 1. paragrafı uyarınca kendi yargı yetkisini uygulaması talep 
edilen devletlerin topraklarında da işlenmiş bir suç olarak kabul edeceklerdir.  

b. Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin 
Önlenmesine İlişkin Sözleşme (1971 Montreal Sözleşmesi) 

 Sivil havacılığın güvenliğine karşı kanun dışı eylemlerin can ve mal emniyetini 
tehlikeye düşürdüğü düşüncesiyle uluslararası alanda can ve mal emniyetini sağlamaya 
yönelik düzenlenen “Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin 
Önlenmesine İlişkin Sözleşme”11, hukukumuzda 29.11.1975 tarihli Resmi Gazete 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.12 Sözleşmenin 1. maddesinde bentler halinde sayılan 
suçlara bakacak olursak bu maddede, sözleşmenin diğer bölümlerinde yalnızca “suç” 
olarak ifade edilen fiillerden ne anlaşılması gerektiği tek tek tanımlanmıştır 

 Anılan sözleşmenin 1. maddesinde ‘herhangi bir şahsın kanuna aykırı ve 
kasten; uçuş halindeki bir uçakta bulunan şahsa karşı uçağın emniyetini tehlikeye 
düşürecek muhtemel bir şiddet hareketinde bulunması, servisteki bir uçağı tahrip 
etmesi veya uçamayacak hale getirmesi ya da uçuş emniyetini tehlikeye düşürecek 
şekilde hasara uğratması; yine bu neticeleri meydana getirecek şekilde cihaz veya 
maddeyi herhangi bir şekilde uçağa koyması ya da koydurtması, hava seyrüsefer 
kolaylıklarını tahrip etmesi, hasara uğratması veya işletilmelerine müdahale etmesi ve 
bu fiiller uçağın emniyetini tehlikeye düşürebilecek nitelikteyse, yanlış bilgiler vermek 
suretiyle tehlikeye sebep olması ve tüm bu sayılan suçlardan herhangi birini işlemeye 
teşebbüs etmesi veya bu suçlardan yine herhangi birini işleyen/ işlemeye teşebbüs eden 
şahsın suç ortağı olması hallerinde, suç işlemiş olur’ denilmektedir. 

 Sözleşmenin 7. maddesinde ise, “Sanığın, ülkesinde yakalandığı Akit Devlet, 
eğer onu iade etmezse, herhangi bir istisna tanımadan ve suç kendi ülkesinde işlenmiş 
olsun veya olmasın, olayı ceza kovuşturması yapılması maksadıyla yetkili makamlarına 
intikal ettirmek zorunda olacaktır. Bu makamlar kararlarını, o devletin hukukuna göre 
ciddi nitelikteki herhangi bir adî suç için öngörülen usuller uyarınca vereceklerdir” 
denilmek suretiyle “Aut Dedere Aut Punire” ilkesini temel alan düzenlemeye yer 
verildiği görülmektedir. 

 Ayrıca 8. maddede, 1. maddede suç olarak tanımlanmış olan fiillerin, 
suçluların iadesine dair her hangi bir antlaşma kapsamında düzenlenen iadeyi 
gerektiren suçlar arasında yer aldığı belirtilmiştir. Yine tekrar etmek gerekirse 
suçluların iadesini bir antlaşmaya bağlayan akit devlet, antlaşmaya taraf olmayan diğer 
akit devletten iade talebi alırsa, söz konusu bu sözleşmeyi hukukî dayanak olarak kabul 
edip etmemekte serbesttir. Suçlunun iadesini bir antlaşmaya bağlamayan devletler ise 
kendi aralarında, talepte bulunulan devletin hukukunda belirtilen şartlara bağlı olarak 
bu suçları, iadeyi gerektiren suçlar olarak kabul edeceklerdir. Bu suçların her biri 

11 Sözleşme metni için bkz. http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/sozlesmeler/diger/bm_sivil_ 
havacilik.pdf  
12 RG. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/15 
427.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/15427.pdf  
 

                                                 

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/sozlesmeler/diger/bm_sivil_%20havacilik.pdf
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/sozlesmeler/diger/bm_sivil_%20havacilik.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/15%20427.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/15427.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/15%20427.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/15427.pdf
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yalnızca suçun vukuu bulduğu yerde değil, bu sözleşmenin 5. maddesinin 1. 
paragrafında  (b), (c) ve (d) fıkralarına göre yargı yeri tesis etmesi gereken devletlerin 
ülkelerinde işlenmiş gibi işlem görecektir. 

c. İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele veya 
Cezaya Karşı Sözleşme 

 Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1984 tarih ve 39/46 
Sayılı Kararıyla kabul edilip imza, onay ve katılıma açılmıştır. Sözleşme 27. maddeye 
uygun olarak 26 Haziran 1987 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sözleşmeyi 25 
Ocak 1988 tarihinde imzalamış ve 21 Nisan 1988 tarihinde bir beyan ve bir ihtirazı 
kayıtla onaylamıştır.13 3441 Sayılı Onay Kanunu 29 Nisan 1988 gün ve 19799 Sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 14 

 Aut Dedere Aut Punire ilkesi anılan sözleşmenin 3/1., 5/2. ve 7./1. 
maddelerinde düzenlenmiştir. Sözleşmenin m.5/2 hükmüne göre “Aynı şekilde her 
Taraf Devlet, itham olunan şahsın kendi yetkisi altındaki ülkelerde bulunması ve bu 
şahsi 8. maddeye uygun olarak bu maddenin 1. paragrafında zikredilen Devletlerden 
herhangi birisine iade etmediği takdirde kendi yetkisini tesis etmek için lüzumlu 
olabilecek tedbirleri alacaktır.” Yine m.7/1’ de ilke ile ilgili olarak şu ifadelere yer 
verilmiştir: “Yetkisi altındaki ilkelerde 4. maddede zikredilen herhangi bir suçu 
işlediği iddia olunan bir şahsın bulunduğu Taraf Devlet, 5. maddedeki halleri teemmül 
ettikten sonra, sanığı iade etmediği takdirde, kovuşturma amacıyla dosyayı yetkili 
mercilerine intikal ettirecektir.” 

3/1. maddesine göre ise: “Hiçbir Taraf Devlet bir şahsı, işkenceye tabi 
tutulacağı tehlikesinde olduğuna dair esaslı sebeplerin bulunduğu kanaatini uyandıran 
başka devlete geri göndermeyecek, sınır dışı etmeyecek veya iade etmeyecektir.” 

d. Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi (SİDAS) 

“Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi (European Convention on 
Extradition), 26.11.1959 gün ve 10365 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir. 
Sözleşmeye taraf olan ülkeler; Arnavutluk, Azerbaycan, Avusturya, Andora, Bosna 
Hersek, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, 
Ermenistan, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, 
İrlanda, İtalya, Lihtenstein, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Moldova, Monako, 
Makedonya, Hollanda, Karadağ, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, San 
Marino, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Rusya, İsviçre, Ukrayna, İsrail, Kıbrıs 
Rum Kesimi, İngiltere, Güney Afrika Cumhuriyeti,, Güney Kore,  ve Türkiye’dir.15  

13 Söz konusu beyan ve ihtirazi kayıt için ve ayrıca sözleşme metni için bkz. 
http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/37-51.pdf 
14RG: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/197 
99.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/19799.pdf  
15 Ahmet ULUTAŞ, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Suçluların Geri Verilmesi, 
TBBD, Ankara Ekim 2012, , dipnot no:105, s.61. İET:20.02.2014, http://tbbyayinlari. 
barobirlik.org.tr/TBBBooks/ 437-a.pdf 
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SİDAS’ın 6. maddesinde “Tebaanın İadesi” başlığı altıdaki 1. fıkranın “a” 

bendinde; “Her Akit Taraf tebaasını iade etmemek hakkını haiz olacaktır” 
denilmektedir.  6. maddede, kendisinden iade talep edilen devletin, vatandaşını iade 
etmeyebileceği, ancak bu durumda, eğer iade talebinde bulunan devlet isterse, bu 
vatandaşının yargılanması için bu talebi yetkili adlî makamlarına iletmekle yükümlü 
olduğu, ancak, böyle bir yargılamanın söz konusu yetkili adlî makamlarca mevzuatları 
açısından uygun bulunması halinde yapılabileceği, bunu teminen de, iade talebinde 
bulunan devletin konuya ilişkin tüm soruşturma evrakını ve delilleri hiçbir ücret talep 
etmeksizin diğer (iade talebinde bulunulan) devlete iletmek zorunda olduğu 
açıklanmaktadır.16 

5. Roma Statüsü ve Uluslararası Ceza Divanı’nda Geri Verme Kurumu 

 Roma Statüsü, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni17 kuran uluslararası 
antlaşmaya verilen addır. Uluslararası hukuk literatüründe devletlerin imzaladıkları 
yeni bir hukuk kurumu oluşturan uluslararası antlaşmalara “statü” adı verilir. 15 
Haziran 1998 – 17 Temmuz 1998 tarihleri arasında 160 devletin katılımıyla toplanan 
Birleşmiş Milletler Konferansı sonucunda imzaya açılan “Uluslararası Ceza 
Mahkemesi Kurucu Statüsü”18, 1998 yılında kabul edilmiş ve bu kurucu antlaşma 1 
Temmuz 2002 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Uluslararası Ceza Mahkemesi de 
böylelikle göreve başlamıştır.  

Türkiye Roma Statüsü’ne taraf olmamıştır. Söz konusu statüye çekimser oy 
vermekle birlikte taraf olma yolunda da birtakım çalışmalar yapmıştır. Anayasa 
m.38/son ve TCK m.18/2’deki düzenlemeler, bir vatandaşın yargılanmak üzere 
Uluslararası Ceza Divanı’na (International Criminal Court) teslim edilmesini mümkün 
kılmak üzere getirilen düzenlemelerdir. Bunun yanı sıra hukukumuzda 5237 sayılı 
TCK’da m.76 “soykırım suçu”na ve m.77 “insanlığa karşı suçlara” da yer verilmiştir. 

Uluslararası Ceza Divanı, yetki olarak Uluslararası Adalet Divanı gibi “genel” 
yetkili değil, “özel” yetkili bir mahkemedir. Çünkü sadece kurucu antlaşması olan 
Roma Statüsü’nde öngörülen belirli suçları yargılamakla yetkilidir. Bunun yanı sıra 

16 Cenk Alp DURAK, Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi, Ankara Barosu Dergisi 
1999-4, s.52. İET:22.04.2013 
17  Temmuz 1998’de İtalya-Roma’da toplanan bir Birleşmiş Milletler diplomatik konferansının 
sonunda UCM’yi kuran Roma Statüsü, yalnızca 7 ret oyuna karşılık 21 çekimser ve 120 kabul 
oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Roma Statüsü suçları, mahkemenin yapısını ve nasıl 
çalışacağını, devletlerin mahkeme ile işbirliği için ne yapmaları gerektiğini tanımlayan en 
temel hukuk belgesidir. Roma Statüsü’nde, mahkemenin 60 devlet tarafından onaylanması 
şartıyla hayat bulacağını belirtiyordu. Uluslararası Hukukta, bir devletin bir uluslararası 
antlaşmayı imzalaması yetmez, imzalanmış metnin o devletin ilgili mercileri tarafından (kimi 
devletlerde parlamento, kimi devletlerde kraliyet/başkanlık makamı, kimi devletlerde ikisi 
birden) onaylanması da gerekir. (Günal KURŞUN, “101 Soruda Uluslararası Ceza Mahkemesi, 
İnsan Hakları Gündemi Derneği”, Ankara 2011, s.7.) İET: 04.05.2013. 
18 Uygulamada kısaca Roma Statüsü olarak adlandırılmaktadır. Bkz. Günal KURŞUN, “101 
Soruda Uluslararası Ceza Mahkemesi, İnsan Hakları Gündemi Derneği”, Ankara 2011, s.6. 
İET: 04.05.2013. 
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“sürekli” bir kuruluşa sahiptir. Diğer uluslararası mahkemelere göre ayırt edici en 
önemli özelliği ise, devletlerarası uyuşmazlıkları değil, gerçek kişileri yargılaması ve 
yaptığı bu ceza yargılaması sonucuna göre de gerekli gördüğü takdirde taraf 
devletlerden birinde gerçek kişileri oyçokluğu ile alacağı bir karar ile hapis cezasına 
mahkûm edebilmesidir. Ayrıca Uluslararası Ceza Divanı, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi gibi şikâyetleri incelemekle yetkili bir mahkeme değil, yargılama 
yapmakla yetkili bir mahkemedir.  

Uluslararası Ceza Divanı, yargılama yetkisi bakımından ulusal yargının yerini 
alamaz. Ulusal yargıya göre ikinci yetkiye sahip olup tamamlayıcı bir niteliğe sahiptir. 
Yani etkin şekilde yürütülen ulusal yargılama varsa bu, Uluslararası Ceza Divanı’nın 
devreye girmesini engeller. Uluslararası Ceza Divanı’nın yargılama yetkisinin doğması 
için birtakım koşulların varlığı aranır. İşlenen ve suç oluşturduğu iddia edilen fiil, ya 
Statü’ye taraf bir ülkede işlenmeli (m.12/2-a) ya da Statü’ye taraf bir ülke vatandaşı 
tarafından (m.12/2-b) işlenmelidir. Ancak farklı bir durum daha vardır ki o da, Roma 
Statüsü’nde öngörülen suçlardan birini işleyen gerçek kişinin uyruğunda olduğu devlet 
ya da söz konusu fiilin işlendiği devlet Statü’ye taraf değilse yine de söz konusu somut 
olay için Uluslararası Ceza Divanı’nın yargılama yetkisini kabul etmesi halinde yine 
Divanın yetkili olabileceğidir. Yani Türkiye her ne kadar Roma Statüsü’ne taraf 
olmasa da, bir Türk vatandaşı Statü’ye taraf bir ülkede bir suç işlemişse, pekala 
Uluslararası Ceza Divanı’nca yargılanabilecektir. Bu konudaki açıklamalara, ilkenin 
mevzuatımızdaki işleyişine yer verilerek tekrar değinilecektir. 

6. İç Hukukumuzda Roma Statüsü’nün Etkisi ve Geri Verme Kurumuna
Yönelik Düzenlemeler 

Türk hukuku bakımından, Roma Statüsü ile ilgili iç hukuk düzenlemelerinin en 
başta geleni, 7/5/2004 tarihli ve 5170 Sayılı Kanunun 5/3. maddesiyle, Anayasanın 
38/son maddesine eklenen hükümdür. Anılan hükümde “Uluslararası Ceza Divanına 
taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle 
yabancı bir ülkeye verilemez” denilmektedir. Anayasanın 38/son maddesine eklenen 
hükmün aynısı, 5237 sayılı TCK’nın 18/2. maddesine de eklenmiştir. TCK madde 
18’in gerekçesinde; “Anayasa’da hüküm altına alındığı üzere, vatandaş kural olarak 
iade edilemez. Ancak, Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği 
yükümlülükler dolayısıyla vatandaş da yargılanmak veya mahkûm olduğu cezası infaz 
edilmek üzere yabancı bir devlete teslim edilebilecektir” denilmektedir. Gerek 
Anayasa’da gerekse TCK’da genel kural, vatandaşın başka bir devlete geri 
verilmesinin mümkün olmadığıdır. Ancak UCM Statüsüne taraf olmanın gerektirdiği 
yükümlülükler istisna olarak belirlenmiştir.19 

Türkiye Roma Statüsü’ne taraf değildir ancak Türkiye’nin Statüye taraf olması 
ve bir Türk vatandaşının statüde öngörülen suçları işlemesi halinde, tamamlayıcılık 
ilkesi gereği yargılama yetkisi öncelikle Türk mahkemelerinindir. Türkiye’nin Statüye 
taraf olması durumunda uluslararası hukuka göre üstlendiği yükümlülüğün bir gereği 

19 BAYILLIOĞLU, s.75 (Aktaran: Ahmet ULUTAŞ, s.70) İET:21.04.2013 
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olarak UCM’nin yargı yetkisini kabul etmiş olacaktır.20 Ancak UCM’nin yargı 
yetkisini kullanabilmesi için fiilin Statüye taraf bir devletin ülkesinde veya taraf 
devletin vatandaşı tarafından işlenmesi gerektiği kuralının bir sonucu olarak; yukarıda 
da ifade edildiği üzere Statüye taraf olmayan bir devletin vatandaşı da şayet fiil taraf 
bir devletin ülkesinde işlenmişse UCM önünde yargılanabilecektir. Dolayısıyla 
Türkiye, statüye taraf olmasa da, bir Türk vatandaşı, statü kapsamında yer alan bir fiili 
statüye taraf bir devletin ülkesinde işlemişse UCM tarafından yargılanabilecektir. Hatta 
söz konusu devlet statüye taraf olmamakla birlikte, somut bir durum için UCM’nin 
yargı yetkisini kabul etmişse, Türk vatandaşı yine yargılanabilecektir.21 Statünün 13/b 
maddesine göre; devletlerin yanı sıra Güvenlik Konseyi’nin de UCM’yi harekete 
geçirme yetkisi bulunmaktadır. BM Antlaşmasının 7. bölümü uyarınca hareket eden 
Güvenlik Konseyi, Statüde yer alan suçların işlendiği bir durumu savcıya bildirerek 
UCM’nin yargı yetkisini kullanmasını sağlayabilecektir. Bu durumda Statünün 12/2. 
maddesinde yer alan şartların gerçekleşmesi ise gerekmemektedir.22 Zira bu halde BM 
Şartının 25. maddesi uyarınca UCM’nin yargı yetkisi Roma Statüsüne taraf olmalarına 
bakılmaksızın BM’ye üye tüm devletler üzerinde geçerlidir. Buna bağlı olarak tüm 
devletler soruşturma ve kovuşturmanın yürütülmesinde UCM ile işbirliği yapmak 
zorundadırlar.23 Doktrinde Güvenlik Konseyi bildirimi üzerine harekete geçen UCM 
açısından Statünün 17. maddesinde yer alan tamamlayıcılık ilkesinin devreye girip 
girmeyeceği tartışılmış ve bu halde de tamamlayıcılık ilkesinin geçerli olduğu görüşü 
dile getirilmiştir.24 

7. Geri Verilmezlik İlkesinin Yarattığı Sakıncaları Önleme Niteliği 

 “Ya yargıla ya iade et” ilkesi, vatandaşın geri verilmezliği ilkesinin yaratacağı 
sakıncaların önüne geçmekte etkili bir ilkedir. Geri verilmezlik ilkesinde kişi, geri 
verilmekten kurtulmaktadır. Suçluların cezasız kalmalarının önüne geçmek için 
devletler, bir takım önlemler alma yoluna gitmişlerdir. En önemlisi ise, “ya yargıla ya 
iade et” ilkesi olmuştur. Böylelikle devletlerin egemenlik alanlarıyla sınırlı olan yargı 
yetkilerine bir istisna getirilmekte ve geri verilmeyen kişinin yargılanması mümkün 
kılınmaktadır. Bu ilkeye göre; vatandaşını geri vermeyen devlet, talep eden devletten 
adli yardım talebiyle atılı suça ilişkin bilgi ve belgeleri isteyerek ilgili kişinin kendi 
mahkemelerinde yargılanmasını sağlamayı güvence altına almaktadır. Böylelikle, bir 
taraftan vatandaşın geri verilmezliği ilkesinin sakıncaları bir ölçüde giderilmekte, diğer 
taraftan da işlenen suçun cezasız kalmayacağı mesajı verilerek ceza adaletinin 
amaçlarından birisi olan caydırıcılık etkisi sağlanmış olmaktadır. Ancak, geri 

20 Ahmet ULUTAŞ, s.71. (İET:21.04.2013) 
21 TEZCAN/ ERDEM/ ÖNOK, Uluslararası Ceza Hukuku, s.387. 
22 Ülkü HALATÇI, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Yargı Yetkisini Kullanabilmesinin 
Önkoşulları, Uluslararası Hukuk ve Politika, Yıl: 1, Sayı: 3, 2005, s.72; (Aktaran: Ahmet 
ULUTAŞ,s.71.) İET:21.04.2013 
23 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK, Uluslararası Ceza Hukuku,  s.395.  (Aktaran: Ahmet 
ULUTAŞ,s.71.) İET:21.04.2013 
24 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK, Uluslararası Ceza Hukuku, s.402. (Aktaran: Ahmet 
ULUTAŞ,s.71.) İET:21.04.2013 
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vermeyen devletin vatandaşını yargılaması yönünde devleti bağlayıcı genel bir 
uluslararası hukuk yükümlülüğü mevcut değildir.25 

8. Sonuç

17. yüzyılın ünlü Hollandalı düşünürü ve uluslararası hukukun kurucusu olan
Hugo Grotius’un formüle ettiği “Aut Dedere Aut Punire” (iade et veya cezalandır) 
ilkesi ile, yukarıda ifade edildiği üzere, bir devletin ülkesinde bulunan sanık için taraf 
devletlere iki yol sunulmuştur. Buna göre sanık ya işlediği suçtan dolayı bulunduğu 
ülke tarafından yargılanacak ya da kendisini talep eden devlete iade edilerek 
yargılanması sağlanacak. Yukarıda incelenen uluslararası sözleşmelere bakıldığında 
“Aut dedere aut punire” ilkesinin önemle işlendiğini görebiliyoruz. 

Daha önceki anlatımlarda da ifade edildiği gibi Türkiye Roma Statüsü’ne taraf 
bir ülke olmamıştır. Statüye taraf olmadığından UCM’yi kuran bu uluslararası 
antlaşmanın da Türkiye açısından bir bağlayıcılığı söz konusu olmamaktadır. Ancak 
taraf olma yolunda da birtakım çalışmalar yapmıştır. TCK m.18 ve Anayasa m.38 
uyarınca, Türk vatandaşlarının ülkemizden başka ülkelere iadesi mümkün değildir ve 
ayrıca SİDAS m.6 da bu hususa bir dayanak oluşturur. 

Anayasa m.90’a göre de usulüne uygun yürürlüğe konulmuş milletlerarası 
antlaşmalar kanun hükmündedir. Bu sebepten, suçluların iadesine dönük 
gerçekleştirilen çok taraflı veya ikili antlaşmalar da kanun hükmündedir ve dolayısıyla 
iç hukukumuzun da bir parçasıdır. Örneğin Türkiye, Suçluların İadesine Dair Avrupa 
Sözleşmesi’ne taraf bir ülkedir. Ancak yine de suçluların iadesi konusunda 
mevzuatımızda ayrıntılı bir düzenleme mevcut değildir. Bu nedenle de Türkiye’ye 
yapılan iade talepleri, taraf olduğumuz çok taraflı veya ikili uluslararası antlaşmalara, 
mevzuatımızdaki genel esaslara ve karşılıklılık ilkesi temeline dayanarak 
gerçekleştirilmektedir.  

Grotius, “De lure Belli ac Pacis” adlı eserinde yönetici güçlerin bir suçluyu 
geri vermek zorunda olmadığını söylüyor. Fakat bununla birlikte de geri verilmeyen 
suçlunun yargılanması gerektiğini ve bu cezalandırmanın da bir yükümlülük olduğunu 
belirtiyor. 

Grotius’un adı geçen eserinde söz konusu ilkeye yönelik olarak yer verdiği ve 
yukarıda aynen aktarılan ifadeleri toparlamak gerekirse, yetkililer bir suçluyu geri 
vermek zorunda değillerdir. Fakat zorunda oldukları şey, ya suçluyu geri vermek ya da 
cezalandırmak yönünde bir davranış içerisine girmektir. Geri vermeye tâbi olanlar 
yalnızca bir başka devlet ülkesine kaçmış suçlular değil, aynı zamanda bir başka 
ülkeye sığınmış olan insanlar için de geçerlidir. 

25 RACSMANY, A New Passport to Impunity? Non-Extradition of Naturalized Citizens versus 
Criminal Justice, s.772. (Aktaran: Ahmet ULUTAŞ, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında 
Suçluların Geri Verilmesi, TBBD, Ankara Ekim 2012, , dipnot no:29, s.122,123.) 
İET:21.04.2013 
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Giriş 

6526 sayılı kanunla1 Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Ceza 
Muhakemesi Kanunu’nda önemli değişikliklere gidilmiştir. TMK m.10 kapsamında 
görev yapan özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve bu mahkemelerde görülen 
soruşturma ve kovuşturmaların yetkili ağır ceza mahkemelerine ve Cumhuriyet 
başsavcılıklarına devredilmesi, TCK m. 135, 136 ve 138’de öngörülen suçlar karşılığı 
cezaların ağırlaştırılması bu değişiklikler arasında sayılabilir. Bunlar yanında ayrıca 
CMK’da yer alan koruma tedbirlerine ilişkin olarak da çok önemli değişiklikler 
yapılmıştır. Bu değişiklikler esas itibariyle bu tedbirlere başvurulabilmesi için aranan 
koşulların ağırlaştırılmasına ve bu bağlamda kuvvetli suç şüphesinin somut delillere 
dayandırılması zorunluluğu getirilmesine ilişkindir.  

Biz bu makalede, 6526 sayılı kanun kapsamında, iletişimin denetlenmesi 
koruma tedbiri açısından yapılan değişiklikleri ele alıp değerlendirmeye çalışacağız. 

I. Tedbirin Uygulanma Koşullarına Yönelik Değişiklikler 

CMK m. 135’e göre iletişimin denetlenmesi tedbirine başvurabilmek için bazı 
maddi ve biçimsel koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir2. Bu koruma tedbirinin, 
niteliği gereği kişilerin özel yaşamlarına ve haberleşme özgürlüklerine ağır müdahale 
oluşturması nedeniyle, tedbire belirli koşullar altında ve son çare olarak başvurulabilir. 
6526 sayılı kanun, bu koruma tedbirine başvurulabilmesi için aranan koşullarda birçok 
yönden değişikliğe gitmiştir. Bu değişikliklerden bazısı, bir kısmı tedbirin 
uygulanabilmesi için gerekli olan maddi koşullara ilişkin iken, bir kısmı da biçimsel 
koşullarla ilgilidir.  

* Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
** Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 
1 Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, 06.03.2014 T. ve 28933 Mük. S. RG 
2 Bkz. Centel/Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. Baskı, İstanbul 2012, s. 398 vd.; 
Özbek/Kanbur/Doğan ve diğerleri, Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2012, s. 414; 
Ünver/Hakeri, Ceza Muhakemesi Hukuku I, Ankara 2013, s. 566 vd.; Şen, Türk Hukukunda 
Telefon Dinleme Gizli Soruşturmacı X Muhbir, 3. Baskı, Ankara 2013, s. 90 vd.; 
Öztürk/Tezcan/Erdem ve diğerleri, Ceza Muhakemesi Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2012, s. 506 
vd. 
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1.Maddi Koşullardaki Değişiklikler 

A- Somut Delile Dayanan Kuvvetli Suç Şüphesi 

CMK m. 135/1’de “bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, 
suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde 
edilmesi imkânının bulunmaması durumunda…” telekomünikasyon yoluyla yapılan 
iletişimin tespit edilebileceği, dinlenebileceği, kayda alınabileceği ve sinyal bilgilerinin 
değerlendirilebileceğine yer verilmiş idi. Buna karşılık 6526 sayılı kanun 
değişikliğinden sonra madde “bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve 
kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe 
sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması 
durumunda…” biçimine gelmiştir. 

Değişiklikten önce “suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphenin bulunması”, 
tedbire karar verilebilmesi için gerekli görülmekteydi. Tedbire başvurmak için kuvvetli 
şüphenin aranmasının gerekli görülmesi, bu tedbire keyfi olarak başvurulmasını 
engelleme amacına yönelikti3. Ne var ki, bu koşul, uygulamada tedbire başvurulması 
için sınırlayıcı bir işlev yerine getirmemiş, ortada şüpheyi dayanak oluşturan herhangi 
bir delil olmadığı halde, soruşturmaya ilk baştan itibaren iletişimin denetlenmesi 
tedbiriyle başlanabilmiş4; bu durum zaman içinde iletişimin denetlenmesini, rutin bir 
soruşturma tedbirine dönüştürmüştür. İşte bu değişiklikle suç işlendiğine ilişkin 
bulunması gereken kuvvetli şüphenin “somut delillere dayanması” zorunluluğunun 
getirilmiş olması, tedbir yoluyla kişilerin özel yaşamlarına ve haberleşme 
özgürlüklerine keyfi olarak müdahale edilmesini önleme amacını gütmektedir. Ne var 
ki, bu değişikliğin uygulamayı yönlendirici gücünün fazla abartılmaması gerektiği 
düşüncesindeyiz. Şüphe ancak delillerle tanımlanabileceğine göre, önceki düzenlemede 
de şüphenin somut delillere dayanması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktaydı5. 
Getirilen düzenleme, önceki düzenlemede somut delil olmadan da iletişimin 
denetlenmesi kararı verilmesine olanak tanındığı ve bu nedenle sorunun sanki 
uygulamada değil, kanunda olduğu biçiminde yanlış bir algıya yol açmaktadır. Sonuçta 
somut delil olup olmadığı, varsa bunun hangi yoğunlukta bir şüphe uyandırdığı, tedbire 
karar verecek olan mahkemenin değerlendirmesine giren bir konudur. Kısaca salt 
CMK m. 135/1’e “somut delillere dayanan” ibaresinin eklenmesinin tek başına 
tedbirin uygulama alanını sınırlandırma konusunda yeterli olmayacağı söylenmelidir. 

B- Kuvvetli Şüpheyi Haklı Kılan Somut Delillerin Mevcut Olması 
Koşulunun “Başka Yolla Delil Elde Etme Olanağının Bulunmaması” 
Koşulu ile Bağdaşabilirliği 

CMK m.135’in uygulanabilmesi için aranan “somut delillere dayanan kuvvetli 
şüphenin mevcut olması” koşulu, bu tedbire son çare olarak başvurulabilmesi (“başka 
yolla delil etme olanağının bulunmaması”) koşuluyla çelişmektedir. Değişiklikten 

3 Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi Kanunu I, İstanbul 2013, s. 1351 
4 Ünver/Hakeri, Ceza Muhakemesi I, s. 573 
5 Bkz. Centel/Zafer, Ceza Muhakemesi, s. 399; Özbek ve diğerleri, Ceza Muhakemesi, s. 416; 
Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 1352; Şen, Telefon Dinleme, s. 106 
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sonra da CMK m.135, bu tedbire başvurulabilmesi için, yapılmakta olan soruşturma 
veya kovuşturma kapsamında başka yollarla delil elde etme olanağının bulunmamasını 
aramaktadır. İletişimin denetlenmesi tedbirinin bireylerin özel yaşamına ve haberleşme 
özgürlüğüne ağır müdahale oluşturduğu gerçeği, tedbire başvurulabilmesinin son çare 
olması koşulu aranmak suretiyle göz önünde bulundurulmuştur. Ne var ki, bu tedbire 
başvurulabilmesi için, hem somut delillere dayanan kuvvetli suç şüphesinin 
bulunmasının aranması; hem de tedbirin son çare olarak uygulanabilirliği koşuluna yer 
verilmesi, birbiriyle bağdaşmayan bir durum yaratmaktadır. Eğer kuvvetli suç 
şüphesine dayanak oluşturacak yoğunlukta somut deliller mevcutsa, “başka yolla delil 
elde etme olanağının bulunmaması” koşulu da anlamını yitirmektedir. Çünkü iletişimin 
denetlenmesi tedbirine karar verilmesi aşamasında zaten kuvvetli şüpheye dayanak 
oluşturacak somut delillere ulaşıldığına göre, elde edilecek “başka delil” de kalmamış 
demektir. “Somut delillere dayalı” ifadesini böyle yorumlamamız durumunda, bu 
eklemenin iletişimin denetlenmesi tedbirine başvurulmasını nerdeyse olanaksız 
kılacağı ortadadır. Tedbire keyfi olarak başvurulmasını önlemek amacıyla getirilen bu 
düzenleme, her iki koşulun birbirini kilitlemesi ve böylece tedbirin uygulanmasının 
olanaksızlaşması sonucuna yol açmamalıdır. Bu çelişkiden kurtulmanın ve tedbiri 
uygulanabilir hale getirmenin tek yolu, zaman içerisinde “kuvvetli şüphe” kavramının 
içinin boşaltılması olacaktır. Bu durumda da kuvvetli şüpheye dayanak oluşturan 
somut delilin bulunması koşulu, zaman içinde tedbirin uygulanma alanını sınırlandırma 
işlevini yitirecektir. 

6526 sayılı kanunla CMK m.135’in uygulanabilmesi için getirilen “somut 
delillere dayanan kuvvetli suç şüphesi” koşulunun, o ana kadar elde edilen delillerin 
kuvvetli şüpheyi haklı kılmakla birlikte, başka yollarla delil elde edilemeyeceği 
yönünde bir kanaat de uyandırması biçiminde anlaşılması ve suçun aydınlatılabilmesi 
amacıyla iletişimin denetlenmesi tedbirine başvurulmasını haklı kılabilecek düzeyde 
bir delilin var olmasının yeterli sayılması gerekir. Maddeyi böyle yorumladığımızda bu 
koşul, tedbirin son çare olarak uygulanabilmesi kuralıyla çelişmeyecektir. Kısaca 
burada bulunması gereken “somut deliller”, suçun aydınlatılması bakımından yeterli 
olmayan, ancak sanığın yapılacak yargılama sonunda mahkum olmasının beraat 
etmesine göre daha yüksek bir olasılık taşıdığını da gösteren nitelikteki delillerdir.  

Sonuç olarak bu koruma tedbirine başvurulabilmesi için aranan suç şüphesinin 
somut delillere dayandırılması zorunluluğu, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine keyfi 
müdahalelerin engellenmesi kaygısına dayanmaktadır. Bu kaygının altında, 
değişiklikten önceki uygulamanın kuvvetli suç şüphesi kavramını oldukça esnetmiş ve 
hatta iletişimin denetlenmesini suç şüphesini elde etmek amacıyla başvurulan bir tedbir 
haline getirmiş olması yatmaktadır. 6526 sayılı kanunla getirilen bu koşul, insan 
haklarının korunması bakımından sevindirici olmakla birlikte, tedbirin uygulama 
alanına nasıl bir sınırlandırma getireceğini zaman gösterecektir. 
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C-Tedbirin Uygulanabileceği Katalog Suçlar Hakkında Yapılan 
Değişiklikler 

İletişim sürecine en az iki kişinin katıldığı göz önüne alındığında, bu tedbirin 
suç işleme şüphesi altında olan kişi dışında başka kişilerin de özel yaşamına ve 
haberleşme özgürlüğüne müdahale niteliği taşıması nedeniyle, uygulanma alanının 
tedbire konu olan suçlar bakımından da sınırlandırılması zorunluluk oluşturmaktadır. 
AİHM de Klass ve diğerleri/Almanya kararında6, bu tedbire demokratik toplumun 
korunması amacıyla sınırlı olarak başvurulabileceğini belirtmiştir. Bu durum, tedbirin 
uygulama alanını sınırlandırma ve demokratik toplumun korunmasında zorunluluk 
olduğu ölçüde bu tedbire başvurulması gerekliliğini doğurmuştur. İşte bu gerekliliğin 
bir sonucu olarak tedbirin uygulama alanına giren suçlar katalog halinde sınırlayıcı 
olarak gösterilmiştir (CMK m. 135/7)7.  

6526 sayılı kanunla tedbirin uygulama alanına giren suçlar bakımından da 
önemli değişikliğe gidilmiştir8. Bu değişikliklerden biri de, önceki düzenlemede 
katalog suç olarak öngörülen “suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu”nun (TCK m. 
220) katalogdan çıkarılması olmuştur. Bu suç, zaman içinde uygulamada iletişimin 
denetlenmesi tedbirine başvurulması için öngörülen kataloğu dolaşmak için oldukça 
sık başvurulan bir yol haline gelmiştir. Tedbirin uygulama alanının katalog suçlarla 
sınırlandırılmasına ilişkin güvencenin içi boşaltılmış ve deyim yerinde ise iletişimin 
denetlenmesi uygulamada “rutin” (gündelik) bir soruşturma tedbirine 
dönüştürülmüştür. Bu tedbire başvurulmasını kolaylaştırmak için, soruşturmaya konu 
olan suçun bu amaçla kurulmuş örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlendiğine ilişkin 
“yapay” iddialar yaratılmış ve soruşturma faaliyetleri de bu iddialar çerçevesinde 
yürütülmeye çalışılmıştır. 

Bu tedbire, örgütün yapısı, işleyişine, ilişkilerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgi 
toplanması amacıyla başvurulduğu doğrudur. Ne var ki, uygulama giderek bu amaçtan 

6Klass ve diğerleri/Almanya Kararı, 5029/71, 06.09.1978 
7 Karşılaştırmalı hukuk için bkz. Erdem, Gizli Soruşturma Tedbirleri, Ankara 2001, s. 308 
86526 sayılı kanunla yapılan değişiklik öncesinde bu suçlar; a) Türk Ceza Kanununda yer 
alan;1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (Madde 79, 80),2. Kasten öldürme (Madde 81, 82, 
83),3. İşkence (Madde 94, 95),4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, Madde 102),5. Çocukların 
cinsel istismarı (Madde 103),6. Uyuşturucu veya uyarıcı Madde imal ve ticareti (Madde 188),7. 
Parada sahtecilik (Madde 197),8. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci 
fıkralar hariç, Madde 220),9. (Ek alt bend: 25/05/2005-5353 S.K./17.mad) Fuhuş (Madde 227, 
fıkra 3),10. İhaleye fesat karıştırma (Madde 235),11. Rüşvet (Madde 252),12. Suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (Madde 282),13. Silahlı örgüt (Madde 314) veya bu 
örgütlere silah sağlama (Madde 315),14. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (Madde 328, 
329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337) suçları.b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (Madde 12) suçları.c) (Ek bend: 25/05/2005-
5353 S.K./17.mad) Bankalar Kanununun 22 nci Maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında 
tanımlanan zimmet suçu, *1*d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis 
cezasını gerektiren suçlar.e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü 
Maddelerinde tanımlanan suçlar. 
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uzaklaşmış, katalog suçların dolaşılması amacıyla bu düzenleme kötüye kullanılmıştır. 
Bugüne kadar Yargıtay’ın da ne yazık ki, kanunun amacından sapan bu uygulamaya 
engel olma yönünde bir kararına rastlanmamıştır. Bu nedenle TCK m.220’nin katalog 
suçlardan çıkarılarak, tedbire başvurulabilmesi için her suçun örgütlü olarak işlendiği 
peşin varsayımından hareketle ceza soruşturmasına başlanmasının önüne geçilmesi 
yerinde bir adım olmuştur. Ancak salt uygulamada kanunun dolaşılması ve TCK m. 
220’nin kötüye kullanılması nedeniyle CMK m. 135/7’de değişikliğe gidilmesinin 
yerinde olup olmadığı tartışılmalıdır. Bize göre TCK m.220’nin katalog suçlardan 
çıkarılması yerine, tek tek sayılmak suretiyle gösterilen belirli suçların örgütün 
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumunda CMK m.135’in uygulanabileceği yönünde 
bir düzenleme getirilmesi veya kötü uygulamanın düzeltilmeye çalışılması daha uygun 
olabilirdi. Buna rağmen, suç işlemek amacıyla örgüt kurmanın katalog suç olmaktan 
çıkarılması bizce yerinde bir değişiklik olmuştur. 

6526 sayılı kanunla getirilen bu değişikliğin olumlu yanları bulunmakla 
birlikte, uygulamada bazı sorunlar da doğuracaktır. Nitekim 6526 sayılı kanunun 
yürürlüğe girmesine kadar geçen süreçte TCK m. 220 kapsamında iletişimin 
denetlenmesi yoluyla elde edilen delillerin akıbetinin ne olacağı belirsizdir. Öncelikle 
ifade etmemiz gerekir ki, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun bulunduğu 
gerekçesiyle bu tedbire başvurulmuş olan soruşturmalarda, değişikliğin yürürlüğe 
girmesi ile birlikte –eğer CMK m. 220/7’de öngörülen başka bir katalog suç da söz 
konusu değilse- derhal tedbirin uygulanmasına son verilmesi gerekir. Çünkü kanun 
değişikliğine rağmen, tedbirin uygulanmasına devam edilmesi, hem koruma 
tedbirlerinin yasallığı ilkesi ile bağdaşmayacak, hem de hukuka aykırı olarak bireylerin 
özel yaşamına ve haberleşme özgürlüğüne müdahale edilmesi sonucunu doğuracaktır.  

Burada asıl sorun, değişiklik öncesinde TCK m.220 kapsamına girmekte olan 
suçlar için tedbirin uygulanması sonucunda elde edilen delillerin durumunun ne 
olacağıdır. Acaba 6532 sayılı kanunla TCK m. 220’nin katalogdan çıkarılması ile 
birlikte, bu deliller hukuka aykırı hale gelmiş mi olacaktır? Bu soruya yanıt vermeden 
önce, delil elde etme ve değerlendirme yasağı biçiminde bir ayırıma taraftar 
olmadığımızı belirtmek isteriz. AY m. 38 ve CMK m. 217/2’deki düzenleme 
karşısında, delilin elde edilmesi aşamasında yapılan her aykırılık otomatik olarak o 
delilin değerlendirilmemesi sonucuna yol açmaktadır. Bize göre bu durum, 
değerlendirme yasağı kapsamında ele alınmalıdır. Gerçi iletişimin denetlenmesi 
tedbirine başvurmak suretiyle elde edilmiş olan bu delilin “hukuka aykırı olarak” elde 
edildiği söylenemez. Çünkü bu delil TCK m.220 katalog suçlar arasından çıkarılmadan 
önce elde edilmiş delildir ve dolayısıyla delilin elde edilmesi aşamasında herhangi bir 
hukuka aykırılık söz konusu değildir. Ancak burada, 6526 sayılı kanunla yapılan 
değişikliği ve bu değişiklikle birlikte korunmak istenen yararları da göz ardı etmemize 
olanak yoktur. Elde edilme aşamasında hukuka aykırılık içermeyen bu delil, 
değerlendirme aşamasında özel yaşamın gizliliği ve haberleşme özgürlüğünü ihlal eder 
nitelik taşır. Bu nedenle her ne kadar bu delilleri hukuka aykırı olarak nitelendirmek 
doğru olmasa da, artık soruşturma veya kovuşturma aşamasında, -135/7’deki diğer 
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katalog suçlar bakımından da delil niteliği taşımıyorlar ise-, değerlendirmek mümkün 
olmamalıdır9. 

CMK m.135/7’de öngörülen katalog suçlar bakımından yapılan bir diğer 
değişiklik de, 135/7-a’nın 6 numaralı alt bendine yapılan ekleme ile nitelikli hırsızlık 
(TCK m.142) ve yağma (TCK m.148, 149) suçlarının katalog suç haline getirilmesi ve 
TCK m. 227’nin 5560 sayılı kanunla birlikte yürürlükten kalkan 3. fıkrasının da 
katalog suçlardan çıkarılması olmuştur. Bu, esas olarak kabul edilebilir bir 
değişikliktir. Bu koruma tedbirinin uygulama alanına katalog suç kullanmak suretiyle 
sınırlama getiren ülkelerde de zaman içinde yapılan değişikliklerle katalog suçların 
kapsamının genişlediği görülmektedir10. Bununla birlikte, yeni suçlar eklenmesi 
suretiyle kataloğun genişletilmesi, başka değişikliklerin de önünü açacak; böylece 
zaman içinde bu tedbirin katalog suçlar açısından uygulanabilmesine yol açan amaç da 
ortadan kalkacaktır. Her değişiklikte kataloğa yeni suçlar eklenmesi, söz konusu 
tedbirin son çare olması ilkesiyle bağdaşmaz. Bize göre başka çare kalmadığında 
katalog suçlar arasına yeni suçlar eklenmeli ve katalog suçların genişletilmesinde 
ihtiyatlı olunması gerekmektedir. 

D. Tedbir İsteminde Bulunulmasına İlişkin CMK m. 135/2 Hükmü 

6526 sayılı kanunla CMK m.135’e eklenen 2. fıkraya göre “talepte 
bulunulurken hakkında bu madde uyarınca tedbir kararı verilecek hattın veya iletişim 
aracının sahibini ve biliniyorsa kullanıcısını gösterir belge veya rapor eklenir”. Bu 
değişiklik, iletişimin denetlenmesi tedbirine başvurabilmek için öncekine ek olarak 
yeni bir koşul getirmektedir. Soruşturmaya konu olan olayla ilgisi olmayan kişilerin 
özel yaşamını ve haberleşme özgürlüğünü korumayı amaçlayan bu değişiklik, tedbire 
başvurulmasını önemli ölçüde güçleştirecektir. Günümüzde hat ve iletişim araçları 
sıklıkla el değiştirmekte ve bunlar satın alınırken kayıtlar ciddi olarak tutulmamaktadır. 
CMK m. 135/3’te tedbire ilişkin kararda “hakkında tedbir uygulanacak kişinin 
kimliği”nin belirtileceği öngörülmektedir. Bu düzenlemenin amacı da, tedbir isteminde 
hattın, iletişim aracının sahibini ve biliniyorsa kullanıcısını gösterir belgeyi eklemek 
suretiyle tedbirin amaçlanan şüpheli veya sanık hakkında uygulanmasını güvence 
altına almaktır. Ne var ki, bu düzenleme, uygulamada ciddi sorunlar doğuracak ve eğer 
belirtilen kişilere ait bilgilere ulaşma olanağı yoksa (özellikle yabancı ülkeden alınan 
hat ya da telefon söz konusu olduğunda), tedbirin uygulanabilirliğini ortadan 
kaldıracaktır. Çünkü “biliniyor” olma koşulu kullanıcı açısından aranmayacak, buna 
karşılık hattın ya da iletişim aracının sahibinin bilinmemesi durumunda istemde 
bulunulamayacağına göre, tedbire de karar verilemeyecektir. Kişilerin özel 
yaşamlarının ve haberleşme özgürlüğünün korunması amacıyla bu tür güvenceler 

9Ancak dosyaya girmiş olan delillerin, değerlendirmeye dışı tutulsalar da, hakimin kanaatine 
etki edeceği de açıktır. Dolayısıyla, değişiklik öncesinde uygulamaya konulmuş olan tedbir 
kararlarının etkisi ortadan kalkıncaya kadar, kanun değişikliğinin bu tür olumsuz etkileriyle 
karşılaşmamız söz konusu olabilecektir. 
10 Örneğin Almanya için bkz. Bruns, KarlsruherKommentarzurStrafprozessordnung, 7. 
Auflage, 2013, § 100a no. 29 vd. 
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getirerek onları korumak yerine, uygulamanın hukuka uygun biçimde yürümesinin 
sağlanması çok daha yerinde olurdu.  

2.Biçimsel Koşullardaki Değişiklikler

A. Tedbirin Uygulanma Süresi 

İletişimin denetlenmesi tedbirinin yalnızca tedbirin uygulama alanına giren 
suçlar bakımından değil, aynı zamanda süre bakımından da sınırlandırılması gerekir. 
Ne var ki, bu süre, ne oranlılık ilkesinin gereği olan ölçülülük ilkesine aykırı olarak 
uzun, ne de soruşturma ve kovuşturma organlarının elini kolunu bağlayacak biçimde 
kısa olmalıdır. 

6526 sayılı kanunla değişikliğe gidilmeden önce CMK m. 135/3 c.2’de 
“…tedbir kararı en çok üç ay için verilebilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir. 
Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi 
halinde, hâkim bir aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına 
karar verebilir…” denilmekteydi. Bu düzenlemeye göre, tedbir kararı en çok üç ay için 
verilebilecek ve bu süre ancak bir defa uzatılabilecek; böylece toplam süre altı ayı 
geçemeyecekti. Buna karşılık “örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili 
olarak”, tedbire başvurulması için belirlenen süre, her defasında bir ayı geçmemek 
üzere birçok kez uzatılabilecektir. Görüldüğü gibi örgütün faaliyet çerçevesinde işlenen 
suçlar bakımından tedbirin uygulanmasına azami bir süre sınırlaması getirilmemiştir. 
Bu düzenleme, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda olayın aydınlatılmasının 
daha uzun zaman alacağı düşüncesine dayansa da; tedbire ne zaman son verileceğinin 
öngörülmemiş olması, tedbirin sona ermesi ile bağlantılı olarak gündeme gelen 
güvencelerin (dokümanların imha edilmesi, ilgili kişiye bilgi verilmesi) işlevsiz 
kalması sonucuna yol açmaktaydı. Öyle ki, “örgütün faaliyeti çerçevesinde suçun 
işlenmesi” gibi belirsiz bir kavrama dayanarak sınırsız biçimde tedbirin süresinin 
uzatılmasına olanak tanınması uygulamada kötüye kullanmaya kapı aralamıştır.  

6526 sayılı kanunla tedbirin uygulanabileceği sürelere ilişkin olarak da önemli 
değişikliklere gidilmiştir. Böylece hem tedbirin uygulanabileceği süreler kısaltılmış, 
hem de örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından “müteaddit defa” 
tedbir kararının uzatılması olanağına son verilmiştir. Başka bir anlatımla sonuncu 
durumda da tedbirin uygulanması süresine üst bir sınır getirilmiştir. Yeni düzenlemeye 
göre “… tedbir kararı en çok iki ay için verilebilir; bu süre, bir ay daha uzatılabilir. 
Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi 
halinde, mahkeme yukarıdaki sürelere ek olarak her defasında bir aydan fazla 
olmamak ve toplam üç ayı geçmemek üzere uzatılmasına karar verebilir”. Görüldüğü 
üzere, değişiklikten sonra iletişimin denetlenmesi koruma tedbirine iki ay için 
başvurulabilecek ve bu süre gerekli görülmesi halinde bir ay daha uzatılabilecektir. İlk 
seferinde iki aydan daha az bir süre ile tedbire karar verilmiş olsa da, uzatma süresi 
yine en fazla bir ay olabilecektir. Görüldüğü üzere, tedbirin uygulanma süresi 
uzatmalarıyla birlikte yarı yarıya kısaltılmıştır. Ayrıca örgütün faaliyeti çerçevesinde 
işlenen suçlar bakımından da tedbire başvurulabilecek sürenin her seferinde bir ay 
olmak üzere sınırsız biçimde uzatılmasına ilişkin hükmün değiştirilmesi ve böylece 
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ölçüsüz biçimde bireylerin özel yaşamına ve haberleşme özgürlüğüne müdahale 
edilmesinin önüne geçilmiş olması yerinde olmuştur.  

6526 sayılı kanunla yapılan değişiklikle birlikte örgütün faaliyeti çerçevesinde 
işlenen suçlar bakımından tedbire başvurulabilecek toplam sürenin ne kadar olacağı da 
tartışmaya açıktır. Değişiklikte bu duruma ilişkin olarak “…mahkeme yukarıdaki 
sürelere ek olarak her defasında bir aydan fazla olmamak ve toplam üç ayı geçmemek 
üzere uzatılmasına karar verebilir” denilmektedir. Burada mahkemenin birer aylık 
olmak üzere en çok üç defa uzatma kararı verebileceği konusunda bir duraksama 
bulunmamaktadır. Burada hükmün açıklığını ortadan kaldıran nokta, değişiklikte 
“yukarıdaki sürelere ek olarak” ifadesinin kullanılmış olmasıdır. Acaba mahkeme iki 
aylık tedbir süresini CMK m.135/4 c.2’ye göre bir ay uzattıktan sonra mı m. 135/4 
c.3’teki örgüt faaliyetine ilişkin uzatma sürelerince karar verecek ve toplamda altı ay 
tedbire başvurmuş olacaktır? Yoksa uzatmanın uzatmasının olmayacağı düşüncesiyle 
esas olarak iki aylık süreyle tedbire başvuracak ve sürenin yeterli olmaması halinde 
örgüte ilişkin birer ay olmak üzere, üç defa uygulama süresinin uzatılmasına 
hükmederek toplamda beş ay için mi tedbire başvurabilecektir? Tedbirin özel yaşama 
ve haberleşme özgürlüğüne ağır müdahale oluşturması ve haberleşmenin karşı tarafını 
teşkil eden üçüncü kişilerin de tedbirden etkilendikleri göz önünde bulundurulmalı ve 
yapılan bu değişiklik dar yorumlanmalıdır. Bu nedenle uzatmanın uzatmasının 
olmayacağı, bu tedbirin uygulanmasının örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar 
bakımından da en çok beş ayla sınırlı olması gerektiği söylenebilirse de; değişiklikte 
“yukarıdaki sürelere ek olarak” biçiminde çoğul bir ifade kullanıldığı için, üç aylık 
tedbir süresine ek olarak üç aylık uzatma süreleriyle birlikte toplamda altı ay olarak 
tedbirin uygulanabileceğini kabul etmemiz gerekir.  

B. Tedbire Karar Verme Yetkisi ve Kararı Verecek Mercii Hakkında 
Yapılan Değişiklikler 

İletişimin denetlenmesi tedbirinin, hakkında tedbire başvurulan kişi yanında 
haberleşmenin karşı tarafını oluşturan üçüncü kişilerin de haklarını ihlal ettiği gerçeği, 
bu tedbire başvurulması için hakim kararı ya da onayı aranmak suretiyle de göz önünde 
bulundurulmuştur11. 6526 sayılı kanunla yapılan değişiklikten önce CMK m.135’e göre 
“…hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının 
kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, 
dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. Cumhuriyet savcısı 
kararını derhâl hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmi dört saat içinde 
verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir 
Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır…”. Maddeden de açıkça anlaşıldığı 
gibi; koruma tedbirinin uygulanmasına dair kararı hakim verebilecekti. C. Savcısının 
ise yalnızca gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda ve derhal hakim onayına 
sunmak koşuluyla tedbirin uygulanmasına karar verme yetkisi bulunmaktaydı. 
Hakimin de C. Savcısınca onayına sunulan bu karar hakkında yirmi dört saat içinde 

11 Karşılaştırmalı hukuk için bkz. Erdem, Gizli Soruşturma, s. 338 vd. 
                                                           



6526 Kanunun İletişimin Denetlenmesi Açısından Getirdiği Değişiklikler  259 
 

karar vermesi; hakimin kararı onaylamaması veya bu süre içinde karar vermemesi 
durumunda da tedbirin uygulanmasına derhal son verilmesi gerekmekteydi.  

3526 sayılı kanunla yapılan değişiklikle CMK m. 135’in uygulanması için 
karar vermekle yetkili mercii değiştirilmiştir. Buna göre “…ağır ceza mahkemesi veya 
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya 
sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda 
alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. Cumhuriyet savcısı kararını derhâl 
mahkemenin onayına sunar ve mahkeme, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. 
Sürenin dolması veya mahkeme tarafından aksine karar verilmesi hâlinde tedbir 
Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır. Bu fıkra uyarınca alınacak tedbire 
ağır ceza mahkemesince oy birliğiyle karar verilir…”. Bu değişiklik uyarınca, tedbire 
başvurulmasına ilişkin karar, ağır ceza mahkemesince ve oybirliği ile verilecektir. Bu 
değişikliğin kişilerin özgürlüklerine yapılacak müdahalelere sınırlandırma getirmesi 
amacı güttüğü açıktır. Ne var ki, düzenlemenin, CMK m. 135’in uygulanabilirliğini 
aşırı sınırlandırdığını ve nerdeyse tedbiri uygulanmaz hale getirdiğini ifade edebiliriz. 
Ağır ceza mahkemesinin bir üyesinin karşı çıkmasını göz önüne aldığımızda, bu tedbir 
bakımından kararın oy birliği ile alınması gerekliliğine yönelik olarak yapılan bu 
değişiklik çok da yerinde olmamıştır. Hukuka aykırı olarak yapılan dinlemelerin önüne 
geçebilmek amacıyla getirilen bu düzenleme, tedbirin uygulamasını nerdeyse olanaksız 
hale getireceği için bir hukuk devletinde kabul edilemez.  

Bir taraftan tedbire başvurulabilmesi için ağır ceza mahkemesinin oybirliğiyle 
karar alması koşulu aranıyorken, gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda C. 
Savcısının, derhal mahkemenin onayına sunmak koşuluyla, bu tedbirin uygulanmasına 
karar vermesine olanak tanınmaktadır. Bu durum, mahkemenin oybirliği ile iletişimin 
denetlenmesi tedbirinin uygulanmasına karar vermesi hükmü ile çelişmektedir. Çünkü 
C. Savcısı vermiş olduğu kararı mahkemenin onayına sunacak olsa da, mahkeme 
kararını verene kadar geçecek sürede yalnızca savcının kararına dayanarak kişilerin 
haberleşme özgürlüklerine müdahale edilebilecektir.  

II. İtiraza İlişkin Değişiklik 

6526 sayılı kanunla, itirazla ilgili olarak CMK m. 135/1 c.3’e “İtiraz üzerine 
bu tedbire karar verilebilmesi için de oy birliği aranır” cümlesi eklenmiş ve böylece 
iletişimin denetlenmesi tedbirine itiraz olanağının bulunduğuna açıklık getirilmiştir. 
Ancak iletişimin denetlenmesi tedbirine ilişkin alınan karar ve yapılan işlemler, tedbir 
süresince gizli tutulacağına göre (CMK m. 135/5), tedbire ilişkin karara karşı itiraz 
kurumuna yer verilmesinin ne gibi bir işlevi olacağı belirsiz kalmaktadır. Hakkında 
tedbir uygulanan kişiye karşı gizli tutulan bu tedbire karşı itiraz olanağı tanınmış 
olmasının bir önemi bulunmamaktadır.  

Gerçi bu düzenlemenin, tedbirin nedeni, kapsamı, süresi ve sonucu hakkında 
ilgilisine yazılı olarak bilgi verileceğine ilişkin CMK m. 137/4 hükmüyle bağlantılı 
olarak ele alınması gerektiği ileri sürülebilir. Çünkü ilgili kişiye tedbirin 
uygulanmasından sonra bilgi verilmesi denetim muhakemesi yollarına başvurma 
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olanağından ilgilileri yararlandırma amacına dayanmaktadır12. Ne var ki, bu aşamada 
tedbir zaten uygulanmış olacağı için hakkında tedbir uygulanmış olan kişinin bu 
aşamada itiraz yoluna başvurmasında hiçbir hukuksal yarar bulunmamaktadır. Başka 
bir anlatımla itiraz olanağının tedbirin uygulanmasına son ve ilgili kişiye bilgi 
verildikten sonra kullanılabileceği düşünülürse de, bu durum, itirazın amacıyla 
bağdaşmayan bir sonuç doğuracaktır. Çünkü itirazın amacı, eğer tedbir hukuka aykırı 
ise, uygulanmasına son verilmesini sağlamaktır; zaten son bulmuş olan bir tedbir için 
de itiraz olanağının tanınmasının bir yararı bulunmamaktadır. 

Bu durumda iletişimin denetlenmesi kararlarına itiraz yolunu işletmek için, 
ilgilinin haklarını korumaya yönelik bağımsız bir müdafilik kurumuna yer verilmesi 
düşünülebilir. Bu yolla hukuka aykırı olarak tedbire başvurulmasının ve kişilerin temel 
hak ve özgürlüklerine bu yolla ağır müdahalelerde bulunulmasının önüne geçilmesi 
amaçlanmaktadır. Kişilerin haklarını korumak amacıyla atanan bu müdafi ile hakkında 
gizli soruşturma tedbiri uygulanan kişinin iletişime geçmesi engellenerek aynı 
zamanda tedbirin gizliliği de güvence altına alınmaya çalışılmaktadır. 6526 sayılı 
kanunla getirilen itiraz olanağı, ancak ülkemizde böyle bir uygulanmaya başlanması 
durumunda kullanılabilir hale gelecektir. Ne var ki, atanan müdafinin görevinin 
gereklerine uygun biçimde davranacaklarından ve tedbirin gizliliğini tehlikeye 
düşürmeyeceklerinden emin olunması gereklidir.  

Sonuç 

6526 sayılı kanunun, iletişimin denetlenmesi tedbiri açısından getirdiği 
değişikliklerin esas itibariyle tedbirin uygulamada kötüye kullanılmasını önleme 
amacına yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Ne var ki, özel yaşamı daha etkin biçimde 
koruma kaygısı ile getirilen itiraza, ağır ceza mahkemesinin tedbire ilişkin kararı 
oybirliği ile vermesine, CMK m. 135’e ek olarak getirilen ikinci fıkraya yönelik bu 
değişiklikler, uygulamada bazı sorunları da beraberinde getirecektir. Uygulamadan 
kaynaklanan sorunlara farklı çözümler üretmek yerine, kanun değişikliği yapmak gibi 
kolaycı çözümlere gitmek, sorunun uygulamadan değil de, kanundan kaynaklandığı 
yönünde yanlış bir algı yaratabilir.  

12Özbek ve diğerleri, Ceza Muhakemesi, s. 424; Öztürk/Tezcan/Erdem ve diğerleri, Ceza 
Muhakemesi Hukuku, 4. Baskı, Anakara 2012, s. 513 vd. 
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6352 SAYILI KANUNUN İSTİHKAK DAVASIYLA İLGİLİ 
GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİK VE YENİLİKLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ∗ 

I- Giriş 

6352 sayılı Kanunla İcra ve İflas Kanununun çok sayıda hükmünde değişiklik 
yapılmış ve bu bazı yeni hükümler sevk edilmiştir1. Kanun koyucunun bu değişiklikleri 
yaparken uygulamada karşılaşılan sorunları gözeterek, icra takibinin çabuk ve 
masrafsız şekilde sonuçlandırılabilmesi için bazı önlemler getirmeyi hedeflediği 
görülmektedir. Sözü geçen Kanunla bilhassa takip talebi, ödeme emri, istihkak 
davaları, paraya çevirme ve kambiyo senetlerine mahsus takip yoluyla ilgili yeni 
hükümler getirilmiştir. Bunlardan istihkak davasıyla ilgili sevk edilen değişiklikler ve 
yenilikler bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. İİK.m.99 hükmünün 6352 sayılı 
Kanunla değişik son hali  

“Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer 
bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul 
ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine 
icra mahkemesinde istihkak davası açması için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu süre 
içinde icra mahkemesine istihkak davası açılmaz ise üçüncü kişinin iddiası kabul 
edilmiş sayılır. Alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar, 
haczedilen malın satışı yapılamaz. Haczin, üçüncü kişinin yokluğunda yapılması ve 
üçüncü kişi lehine istihkak iddiasında bulunulması halinde de bu fıkra hükmü 
uygulanır”  

şeklindedir. İİK.m.99 hükmünde yapılan değişiklikler ana hatlarıyla, üçüncü 
kişiler nezdinde haczedilen bir malın üçüncü kişi yed-i eminliği kabul ettiği müddetçe 
muhafaza altına alınamayacağı, istihkak davası süresince mahcuz malın satılamayacağı 
ve üçüncü kişi lehine bir başkasının (dördüncü kişinin) istihkak iddiasında 
bulunabileceğine yöneliktir. 6352 sayılı Kanunla İcra ve İflas Kanununda yapılan 
değişikliklerin ne zaman yürürlüğe gireceği aynı Kanunun 106. maddesinde gösterilmiş 
ve bu bağlamda, istihkak davalarıyla ilgili değişikliklerin Kanunun yayım tarihinde 
yürürlüğe gireceği kabul edilmiştir. Buna göre, istihkak davasıyla ilgili getirdiği 
değişiklikler Kanunun yayım tarihi olan 5 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
6352 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde "Bu Kanunun ilgili hükümlerinin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki 
hükümlerin uygulanmasına devam edilir" denilmek suretiyle, bu değişikliklerin 
yürürlük tarihi belirlenirken takip işleminin ne zaman yapıldığının esas alınacağı 

∗ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi. 
1 RG . Tarih 7.2012 Sayı 28344. 
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açıkça kabul edilmiştir. Ancak, İcra ve İflâs Kanunu m. 99 hükmünde yapılan 
değişikliklerin zaman itibariyle uygulanması malın muhafazaya alınması bakımından 
özellik arz etmeyecektir. Zira, Anayasa Mahkemesi’nin 12.1.2012 tarihinde verdiği 
yürürlüğün durdurulması kararından itibaren üçüncü kişinin aynî hak iddia ettiği 
mallara muhafaza tedbirleri uygulanması mümkün değildir2. Bu çalışmada, 6352 sayılı 
Kanunun İİK.m.99 hükmünde getirdiği değişiklikler ve yenilikler muhtemel etkileri de 
göz önüne alınarak irdelenecektir. 

II- Üçüncü Kişi Nezdinde Gerçekleştirilen Hacizlerde Malın Muhafazaya 
Alınmasının Önlenmesine Dair Değişiklikler 

Alacaklının talebi üzerine borçlunun üçüncü kişiler nezdindeki malları üzerine 
haciz konulduğunda, mahcuz malların muhafaza altına alınıp alınamayacağı önceden 
tartışma konusu olmuştur. Bunun nedeni, 4949 sayılı Kanunla İİK.m.88 hükmünde bir 
değişiklik yapılarak, alacaklının muvafakati olmadığı takdirde malın üçüncü kişinin 
elinden alınabileceği ve muhafaza tedbiri alınabileceği anlamına gelebilecek bir 
ifadeye yer verilmesidir. Böylece, alacaklıya üçüncü kişinin elinde iken haczedilen 
mala muhafaza tedbiri uygulanmasını isteme hakkı verilmiştir. Doktrinde eleştirilere 
konu olan3 bu hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı bulunmuş ve 
üçüncü kişinin elinde haczedilen mala muhafaza tedbiri uygulanabilmesine izin veren 
İcra ve İflâs Kanunu m. 88/2 hükmündeki “alacaklının muvafakatı ve” ifadesi 
Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir4. 6352 sayılı Kanunla ise, gerek İİK.m.88 
gerekse İİK.m.99 hükmünde Anayasa Mahkemesinin mezkur iptal kararına uygun 
biçimde düzenleme yapılmış ve üçüncü kişinin elinde haczedilen malın muhafaza 
altına alınamayacağı, ancak üçüncü kişi istemezse mahcuz malın muhafaza tedbiri 
uygulanarak yed-i emine bırakılabileceği öngörülmüştür. Görüldüğü gibi, kanun 
koyucu Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına uygun şekilde İİK.m.88 hükmünde 
değişiklik yapmakla yetinmemiş ve aynı hususu İcra ve İflâs Kanunu'nun 99. 
maddesinde bir kez daha tekrarlamıştır5. Buna göre, alacaklının talebi üzerine üçüncü 
kişi nezdinde haciz işlemi gerçekleştirilir ve üçüncü kişi yed-i eminliği kabul ederse, 
üzerinde mülkiyet veya ayni hak iddia edilen mal üçüncü kişide bırakılacaktır. Üçüncü 
kişinin malın yed-i emin olarak kendisine bırakılmasını kabul etmediği hallerde ise, 
mahcuz mal üçüncü kişinin elinden alınarak muhafaza altına alınacaktır. Hemen 
belirtmek gerekir ki, 6352 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle İİK.m.88/2 ve 99 
hükümlerinin mülkiyet karinesine uygun duruma getirilmesi olumlu bir değişikliktir. 
Bununla birlikte, İİK.m.88 hükmünde üçüncü kişinin kabulü halinde malın ona 
yediemin olarak bırakılacağı belirtildikten sonra, İİK.m.99 hükmünde üçüncü kişinin 

2 Hakan Pekcanıtez/Evrim Erişir, 6352 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanununda Yapılan 
Değişikliklerin Zaman İtibariyle Uygulanması, İBD, 2012/6, s. 31. 
3 Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes, İcra ve İflas Hukuku, 8. Bası, Ankara 
2010, s. 300; Oğuz Atalay, Taşınırların Üçüncü Kişiler Elinde Haczi ve Muhafaza Altına 
Alınması (İİK M. 88, II Üzerine Bir Eleştiri), Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 
2005/1, s. 17 vd.; Kudret Aslan, Hacizde İstihkak Davası, Ankara 2005, s. 499.  
4 Anayasa Mahkemesi Kararı 12.01.2012, 2010/90 E, 2012/4 K. (RG 19.05.2012, S. 28297). 
5 Pekcanıtez/Atalay/Özekes, İcra ve İflas Hukuku, Ankara 2013, 11. Baskı, s. 346. 
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yed-i eminliği kabul ettiği takdirde bu malın muhafazaya alınamayacağının 
tekrarlanmasının kanun yapma tekniğine uygun olmadığı kanaatindeyiz.  

III- İstihkak Davasının Malın Satışını Durdurmasına Yönelik Değişiklik 
ve Yenilikler 

Üçüncü kişinin üzerinde istihkak iddia ettiği malları haczedildikten sonra, 
alacaklı istihkak davası açarsa bu davanın malın satılmasına engel olup olmayacağı 
önemli bir sorundur. İcra ve İflas Kanununda bu konuda açık bir hüküm 
bulunmuyordu. Ancak, 6352 sayılı Kanunla İİK.m.99 hükmüne bir cümle ilave edilmiş 
ve "Alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar, haczedilen 
malın satışı yapılamaz" hükmü sevk edilmiştir. 6352 sayılı Kanunla İİK.m.99 
hükmünde değişikliğe gidilmeden önce ise, doktrinde istihkak davası sonuçlanıncaya 
kadar hacizli malın satılamayacağı; üçüncü kişi lehine olan mülkiyet karinesinin ancak 
dava sonuçlanınca çürütüleceği kabul edilmekte idi6. Yargıtay ise dava dosyasından 
üçüncü kişinin açıkça kötü niyetli olduğu anlaşılan hallerde, icra mahkemesinin satışa 
karar verebileceğini kabul etmiştir. Nitekim, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi konuyla ilgili 
bir kararında :  

“… İİK.nun 99. maddesi gereğince haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp 
da üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir şahıs nezdinde bulunursa 
icra müdürü o şahıs aleyhine tetkik merciine müracaat için alacaklıya ( 7 ) gün mühlet 
verir. Takibin durması hakkında merciice bir karar verilmediği sürece tek başına 
istihkak davasının açılmış olması alacaklının satış istemesine engel değildir. Bu husus 
istihkak davası sonuçlanmadan mahcuz malın paraya çevrilmesi halinde mercii 
hakiminin bu bedelin akıbeti hakkında karar vermesi gerektiğine ve istihkak 
davalarında İİK.nun 36. maddesinin uygulanacağına ilişkin yasal düzenlemelerden 
anlaşılmaktadır. O halde istihkak davasının açılmış olması zamanaşımını kesmez. 
Mercii kararının açıklanan gerekçe nedeni ile onanması yerine bozulduğu görülmekle 
karar düzeltme isteminin kabulü cihetine gidilmiştir…”  

şeklinde hüküm tesis etmiştir7. Yargıtay’ın anılan kararında dava dosyasından 
üçüncü kişinin gerçek malik olmadığının açık şekilde anlaşıldığı hallerde alacaklının 
menfaatinin korunması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir. Halbuki, burada mülkiyet 
karinesi davalı üçüncü kişi lehine olduğuna göre, alacaklının bu karinenin aksini ispat 
etmesi gerekir.  

6352 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle ise, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 
yukarıda belirtilen görüşünün aksine “alacaklı tarafından süresinde açılan dava 
sonuçlanıncaya kadar malın satışının yapılamayacağı” kabul edilmiştir. Böylece, 
Yargıtay 12 ve 21. Hukuk Daireleri arasındaki içtihat farklılığı giderilmiştir8. 

6 Pekcanıtez/Atalay/Özekes, İcra ve İflas Hukuku, 8. Baskı, s. 301; Abdurrahim Karslı, İcra 
Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2010, s. 532: Aslan, s. 536; Talih Uyar, İcra ve İflas Kanunu 
Şerhi, El Kitabı, Ankara 2010, s. 1505 vd. 
7 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi T. 18.12.2000 E. 2000/18206 K. 2000/20102, Kazancı İçtihat 
Bankası.  
8 Talih Uyar/Cüneyt Uyar, 6352 sayılı 2.7.2012 tarihli Kanun ve 6103 sayılı 14.1.2011 Tarihli 
Kanun ile İcra ve İflas Kanununda Yapılan Değişiklikler ve Yenilikler, İBD, 2012/5, s. 56. 
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Kanundaki mezkur değişikliğin doğal sonucu istihkak davası açıldığı takdirde alacaklı 
bakımından satış isteme süresinin durmasıdır. Bundan böyle, alacaklı istihkak davası 
açsa bile, mahcuz malın satışını isteyemeyecektir. Ancak, alacaklının açtığı istihkak 
davası her durumda satışın durdurulmasına engel olmayacak; Kanunda vaktinden evvel 
satışa imkan veren hükümler yine uygulama alanı bulabilecektir. Bu bağlamda, 
muhafazası masraflı veya bozulabilecek mallar üzerinde istihkak davası açılsa bile, bu 
malların İİK.m.113 hükmü gereğince satılabilmesi gerekir. Bu durumda, istihkak 
davasının konusu o malın bedeli olacaktır. Davayı kazanan tarafa ise malın bedeli tevdi 
edilecektir.  

6352 sayılı Kanunla yapılan alacaklının açtığı istihkak davası sonuçlanıncaya 
kadar malların satılamamasının bazı problemleri beraberinde getirebileceği 
düşünülebilir. Gerçekten, mahcuz malı elinde bulunduran üçüncü kişi lehine mülkiyet 
karinesi var ise de, uygulamada borçlularla üçüncü kişilerin danışıklı işlem yaptıkları 
ve bu karineden alacaklıları zarara uğratmak için kullandıklarına rastlanmaktadır. 
Yargıtay’ın üçüncü kişinin istihkak iddiasının muvazaalı olduğuna işaret eden bir 
kararı şöyledir :  

“… Dava, alacaklının İ.İ.K.nun 99. maddesine dayalı olarak açtığı üçüncü 
kişinin istihkak iddiasının reddine ilişkindir. İ.İ.K.nun 96/a maddesinde öngörülen 
mülkiyet karinesi borçlu dolayısı ile davalı alacaklı yararınadır. Bu yasal karine 
aksinin davacı üçüncü kişi tarafından kesin ve güçlü delillerle ispatlanması 
gerekmektedir. Dosya içerisindeki belgelerden, davalı üçüncü kişinin borçlu şirket 
ortaklarının anneleri olduğu, haciz adresinde borçlu şirket faaliyette iken faaliyetine 
son verdiği, hemen ertesi günü davalı annenin aynı konuda ve aynı unvanla 
faaliyete başladığı anlaşılmaktadır …”9.  

Gerçekten, yukarıda zikredilen kararda olduğu gibi takibin kesinleşmesi 
üzerine hacze gidildiğinde borçlunun yakınlarının veya çalışanlarının bu adreste 
kendilerinin oturduklarını ya da işyerini devraldıklarını bildirdiklerine, haczedilmek 
istenen malların kendilerine ait olduğunu ileri sürerek istihkak iddiasında 
bulunduklarına ve taşınır malların muhafaza altına alınmasına engel olduklarına 
rastlanabilmektedir. Bu meyanda, üçüncü kişi kötü niyetli şekilde istihkak iddiasında 
bulunduğu halde, istihkak davasını kaybettiğinde tazminat ödemeye mahkum 
edilmemesinin bu tür istihkak iddialarının artmasına sebep olabileceği; malın dava 
süresince değer kaybedeceği, tahrip edilebileceği, kötü kullanıldığı için zarar 
görebileceği ve neticede ekonomik değerini kaybedeceği söylenebilir. Ancak, bütün bu 
kaygılar malı elinde bulunduran üçüncü kişinin mülkiyet karinesinden yararlanmasına 
ve bu karinenin aksi ispat edilene kadar malın istihkak davası sonuçlanana kadar 
satılamamasını haksız göstermez. Zira, üçüncü kişi mülkiyet karinesine dayanmakta ve 
bu karinenin temeline Kanunda bağlanan sonuçtan yararlanmaktadır10. Yargıtay 12. 

9 Yargıtay 17. Hukuk Dairesi T. 12.4.2011 E.2011/2871 K.2011/3370, Kazancı İçtihat Bankası. 
10 Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku, 14. Baskı, Ankara 
2013, s. 661; Abdurrahim Karslı, Medeni Muhakeme Hukuku Ders Kitabı, 3. Baskı, İstanbul 
2012, s. 558; Yavuz Alangoya/Kamil Yıldırım/Nevhis Deren Yıldırım, Medeni Usul Hukuku 
Esasları, İstanbul 2009, s. 315: Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz, Medeni Usul 
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Hukuk Dairesi'nin 6352 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki döneminde verdiği 
içtihatlarda olduğu gibi, icra mahkemesinin geçici durdurma kararı vermediği hallerde 
üzerinde istihkak iddia edilen mahcuz malların satılabileceği kabul edilse idi, mülkiyet 
karinesinin aksi ispat edilmeden üçüncü kişinin elinde bulunan malın satılması 
gündeme gelebilecek ve ilerde üçüncü kişi davayı kazandığı takdirde ise telafisi güç, 
hatta bazen imkansız sonuçlar ortaya çıkabilecekti. Örneğin icra mahkemesi istihkak 
iddiasının takibi sürüncemede bırakmaya yönelik olduğu gerekçesiyle takibin 
devamına karar verdiği takdirde, alacaklı bu malın satılmasını sağlayabilecek ve 
üçüncü kişinin mülkiyet hakkı ihlal edilmiş olacaktı. Bununla birlikte, üçüncü kişinin 
mülkiyet karinesinden yararlanması, kötü niyetli istihkak iddialarının önlenmesi için 
tedbir alınmasına engel değildir. İİK.m.99 hükmünün yeni düzenlemesinin bilhassa 
üçüncü kişinin borçlu ile birlikte danışıklı şekilde hareket ettiği takdirde alacaklıların 
zarara uğramasına neden olacağı söylenebilir. Gerçekten, kötü niyetli borçlu takipten 
sonra malın satışını durdurmak için menfi tespit davası açarak %115 oranında teminat 
yatırmak yerine, sahip olduğu malları tanıdığı, güvendiği bir üçüncü kişinin deposuna 
veya evine kaldırdığı takdirde, istihkak davasının sonuna kadar satışı durdurabilecek ve 
dolayısıyla takibi sürüncemede bırakabilecektir. Üçüncü kişinin sadece istihkak 
iddiasında bulunarak satışı önleyebilmesi bu açıdan alacaklı ve borçlu arasındaki 
menfaat dengesinin bozulmasına neden olabilecektir. O nedenle, üçüncü kişinin yed-i 
emin sıfatıyla mahcuz malı muhafaza etmeyi kabul ettiği durumlarda, alacaklıya malın 
satışını isteme yetkisi verilmemesi isabetli olmakla birlikte, anılan türden kötü niyetli 
istihkak iddialarını önlemek için, davayı kaybeden üçüncü şahısların tazminat ödemeye 
mahkum edilmeleri düşünülebilir. Bu çerçevede, yapılacak yeni bir kanun 
değişikliğinde, alacaklı tarafından açılan istihkak davası kabul edildiği ve üçüncü 
kişinin kötü niyetli şekilde istihkak iddiasında bulunduğu anlaşıldığı takdirde, alacaklı 
lehine uygun bir tazminata hükmedileceğinin öngörülmesi isabetli olacağı 
kanaatindeyiz. Böylece, üçüncü kişilerin kötü niyetli şekilde istihkak iddiasında 
bulunmalarının önüne kısmen de olsa geçilebileceği gibi, alacaklıya da satış talep ettiği 
tarihe kadar geçen zaman için uygun bir tazminat ödenmiş olur. hemen belirtmek 
gerekir ki, İİK.m.99 hükmünün satışın yapılmasını engelleyen yeni düzenlemesinin 
kendisine zarar vereceğini düşünen alacaklıların üçüncü kişi nezdindeki taşınır malları 
fiilen haczetmek yerine İİK.m.89 hükmünden yararlanmayı tercih edebilirler11. 
Alacaklı için bu seçenek istihkak iddiası nedeniyle dava açmak zorunda kaldığı 
duruma göre daha avantajlıdır. Zira, alacaklının talebi üzerine üçüncü kişiye haciz 
ihbarnamesi gönderildiği ve üçüncü kişi yedindeki “mülkiyet veya rehin hakkının 
olduğunu iddia ettiği” hallerde, alacaklı bu itirazın haksız olduğunu ileri sürerek 
üçüncü kişinin hapis cezasına ve tazminata mahkum edilmesini isteyebilir 
(İİK.m.89/4). Ancak, İİK.m.89 hükmü mülkiyet ve rehin hakkıyla sınırlı olarak 
uygulandığı için bunun dışında kalan hallerde alacaklı üçüncü kişi nezdinde haciz 

Hukuku, Ankara 2013, s. 359; Bilge Umar, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2011, 
s. 555; Ejder Yılmaz, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2012, s. 1005; Şanal
Görgün/Mehmet Kodakoğlu, Medeni Usul Hukuku, Ankara 2012, s. 217. 
11 Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, s. 582. 
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işlemini gerçekleştirmek ve istihkak iddiasıyla karşılaştığı takdirde İİK.m.99 hükmüne 
göre istihkak davası açmak zorunda kalacaktır.  

6352 sayılı Kanunla alacaklının mahcuz malın satışını isteyebilmesi için 
istihkak davasında verilen kararın şekli anlamda kesinleşmesinin gerekip gerekmediği 
üzerinde durulması gereken bir başka sorundur. Bilindiği gibi, İİK.m.363, b.7 hükmü 
gereğince “istihkak davalarına ve istihkak davalarına ilişkin takibin taliki kararlarına” 
karşı temyiz yoluna gidilebilmektedir. Bu bağlamda, üçüncü kişinin elindeki malın 
satılabilmesi için icra mahkemesi kararının Yargıtay’da temyiz incelemesinden geçerek 
kesinleşmesine kadar beklenmesinin gerekip gerekmediği sorulabilir. 6352 sayılı 
Kanunun bu konuda getirdiği hüküm açık olmayıp, Kanunda sadece “Alacaklı 
tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar, haczedilen malın satışı 
yapılamaz” ifadesine yer verilmektedir (İİK.m.99). İstihkak davası sonunda verilen 
kararların icra edilebilmesi için kesinleşmesine gerek olmadığına göre, kanaatimizce 
anılan hüküm dar yorumlanmalıdır. İcra mahkemesi üçüncü kişinin istihkak iddiasının 
dayanağı olmadığını tespit eder ve davanın kabulüne karar verirse, malın satılması için 
ayrıca icra mahkemesinin verdiği kararın kesinleşmesi beklenmemelidir. İİK.m.99 
hükmünde değişiklik yapan Kanunun gerekçesindeki “… düzenlemeyle, istihkak 
davasında dava açma ve ispat külfetinin alacaklıya düşmesi nedeniyle istihkak 
davasının devamı süresince malın muhafaza altına alınmaması ve satışının 
yapılmaması amaçlanmaktadır” şeklinde ifade de bu düşünceyi desteklemektedir”12. 
Nitekim, doktrinde de davacı alacaklının davayı kazandığı takdirde malın satışını 
isteyebileceği belirtilmektedir13. 

Öte yandan, alacaklının açtığı istihkak davasının kabulüne karar verildiği 
hallerde satışın İİK.m.36 hükmüne göre teminat karşılığında mı yoksa İİK.m.364/3 
gereğince kendiliğinden mi duracağı sorulabilir. Bu konuda doktrinde farklı görüşler 
ileri sürülmüştür. Doktrindeki bazı yazarlar İİK.m.97/9 hükmünün alacaklı tarafından 
üçüncü kişiye karşı açılan istihkak davasında da uygulanması gerektiğini ve dava 
aleyhine sonuçlanan üçüncü kişinin ancak İİK.m.36 hükmüne göre teminat gösterdiği 
takdirde temyizin satışı durduracağını belirtmektedirler. Bu görüşteki yazarlara göre, 
anılan ihtimalde genel nitelikteki İİK.m.364/3 hükmü değil, istihkak davaları için 
öngörülen İİK.m.97/14 hükmü uygulanmalıdır14. Yargıtay da  

“… Temyizin satıştan başka muameleleri durdurmayacağına ilişkin İİK.364/3 
hükmünün genel nitelikli bir düzenleme olmasına karşın, istihkak iddiası reddedilen 
üçüncü kişinin, tehiri icra kararı getirmedikçe, temyizin satışı durdurmayacağına dair 
İİK.m.97/14 hükmüne özel nitelikli bir olduğunu” belirtmiştir15. Gerçekten, 
İİK.m.97/14 “Davanın reddi halinde kararı temyiz eden istihkak davacısı icra 
dairesinden 36. maddeye göre mühlet isteyebilir”  

12 6352 sayılı Kanuna Ait Gerekçe (www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Kanunlasan 
/2012Yili/ Kanunlasanlar.html) 
13 Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, s. 581. 
14 Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, s. 581; Uyar, El Kitabı, s. 1508. 
15 Uyar, El Kitabı, s. 1508, dn. 20. 

                                                 

http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Kanunlasan/2012Yili/
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Kanunlasan/2012Yili/
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şeklinde olup, bu hüküm İİK.m.99 hükmü gereğince açılan davanın kabulü 
halinde de uygulanmalıdır. Alacaklının açtığı istihkak davasında üçüncü kişi her ne 
kadar mülkiyet karinesine dayanmakta ise de, davada haksız çıktığı takdirde bu 
karineden yararlanmaya devam etmesi ve alacaklının malın satışını isteyebilmek içini 
hükmün şekli anlamda kesinleşmesini beklemesi, alacaklı ile üçüncü kişi arasındaki 
menfaat dengesini üçüncü kişi lehine bozacaktır. O yüzden, üçüncü kişinin haksızlığı 
yerel mahkemece tespit edildikten sonra malın satışını ancak İİK.m.36 hükmüne göre 
yaptığı başvuruda gösterdiği teminat karşılığında durdurabilmesi gerekir.  

Burada üzerinde durulması gereken bir diğer mesele, İİK.m.99 hükmü 
gereğince alacaklının açtığı istihkak davalarında İİK.m.97/13 ve 15 hükümlerinde sevk 
edilen tazminatlara hükmedilip edilmeyeceğidir. 6352 sayılı Kanunla yapılan 
değişiklikten önce bu konuda iki farklı görüş ileri sürülmüştür. Doktrindeki bir görüşe 
göre, İİK.m.99 hükmü bu konuda açık bir düzenleme içermediği için gerek davanın 
kabulü gerekse reddi halinde tazminata hükmedilemeyecektir16. Aksi görüşteki 
yazarlar ise, İİK.m.96 vd. hükümlerine göre açılan istihkak davası için öngörülen 
tazminatların İİK.m.99 hükmüne istinaden açılan istihkak davasında gerek davanın 
kabulü gerekse davanın reddi halinde uygulanacağını belirtmişlerdir17. Yargıtay ise 
eski kararlarında alacaklı lehine İİK.m.97/13 hükmüne istinaden tazminata 
hükmedilmesi gerektiği yönünde görüş bildirirken, daha sonra bu görüşünden dönerek 
icra takibinin ertelenmesine veya ihtiyati tedbir yoluyla takibin durdurulmasına karar 
verilmedikçe alacaklı yararına tazminata karar verilemeyeceğine hükmetmiştir. 
Yargıtay istihkak davasının üçüncü kişi lehine sonuçlandığı hallerde ise, önceleri 
Kanunda üçüncü kişi lehine tazminata hükmedileceğine dair açık hüküm 
bulunmadığını belirtmiş iken, bilahare İİK.m.97/15 hükmüne istinaden alacaklının kötü 
niyetle dava açması koşuluyla, üçüncü kişi lehine haczolunan malın değerinin % 
15’inden az olmamak üzere tazminata hükmedilmesi gerekeceğine karar vermiştir18. 
Yukarıda zikredildiği üzere, İİK.m.99 hükmünde alacaklının açtığı istihkak davasının 
sonuna kadar malın satılamayacağı kabul edilmiştir. Kanun koyucu böylece alacaklıya 
üçüncü kişinin dayandığı mülkiyet karinesinin aksi ispat edilene kadar malı sattırma 
yetkisi vermemiştir. Alacaklının satış isteme yetkisini kazanmasındaki gecikme açık 
bir Kanun hükmüne dayandığı için, alacaklı bilahare istihkak davasını kazandığı 
takdirde üçüncü kişiden tazminat talep edememelidir. Kanun koyucu aksi düşüncede 
olsa idi, İİK.m.97 hükmüne paralel biçimde, alacaklı lehine tazminat öngörürdü. 
Benzer şekilde alacaklının açtığı istihkak davasının reddedilmesi durumunda da 
üçüncü kişi lehine tazminata hükmedilmeyeceği kanaatindeyiz. İİK.m.99 hükmünde 
üçüncü kişi muvafakat etmedikçe malın üçüncü kişinin elinden alınamayacağı açıkça 

16 Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku, C.II, İstanbul 991, s. 1139; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, İcra 
ve İflas Hukuku, 8. Baskı, s. 301; Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz, İcra ve İflas 
Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2010, 24. Baskı, s.296. 
17 Selahattin Sulhi Tekinay, Hacizden Mütevellit İstihkak Davaları, İstanbul 1953, s.70; Ali 
Güneren, İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, Ankara 2008, s. 1255. Yargıtay’ın aynı 
yöndeki kararları için bkz. Güneren, s. 1255 vd.  
18 Yargıtay’ın anılan uygulamasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Uyar, Şerh, s. 1509. 
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düzenlenmiştir. Üçüncü kişi mal elinde kaldığı müddetçe onu kullanmaya devam 
edeceğine göre, herhangi bir hak kaybına uğramayacaktır. Nitekim, kanun koyucu 
6352 sayılı Kanunla İİK.m.99 hükmünde değişikliğe giderken, davanın reddi halinde 
alacaklı lehine tazminata hükmedileceğine dair açık bir hükme yer vermemiştir.  

6352 sayılı Kanunla İİK.m.99 hükmüne getirilen bir diğer yenilik, haczin 
üçüncü kişinin gıyabında yapılması ve üçüncü kişi lehine bir başkasının (dördüncü 
kişinin) istihkak iddiasında bulunması halinde de bu fıkrada yazılı hususların 
uygulanacağına dair hükmün kabul edilmesidir. Buna göre, üçüncü kişinin haciz 
sırasında hazır bulunmadığı hallerde, onunla birlikte yaşayanlar veya çalışanları 
üçüncü kişi lehine istihkak iddiasında bulunabilirler19. Böylece, üçüncü kişinin 
mülkiyet ve diğer ayni hakları korunmuş olur. Buna göre, üçüncü kişi nezdinde 
bulunan bir malın haczi sırasında orada bulunanlar (dördüncü kişiler) üçüncü kişi 
lehine istihkak iddiasında bulundukları takdirde yine İİK.m.99 hükmü uygulama alanı 
bulacaktır. Ancak, üçüncü kişi hesabına istihkak iddiasında bulunabilmek için, bu 
kişilerin haczedilmek istenen malların borçluya değil, üçüncü kişiye ait olduğunu 
inandırıcı biçimde ortaya koymaları şarttır. İcra müdürü haciz sırasında ne borçlu ne de 
üçüncü kişi varsa, dördüncü kişilerin istihkak iddialarını daha dikkatli incelemeli ve 
tutanakta istihkak iddiasının dayanağını belirtmeli ve ondan sonra istihkak davası 
açması için alacaklıya süre vermelidir. Gidilen yerde tamamen borçlunun evrakları, 
malları ve sicil kayıtlarını gösteren levhalar varsa, salt üçüncü kişi lehine istihkak 
iddiasında bulunulduğu için İİK.m.99 hükmünü uygulamak ve üçüncü kişiyi mülkiyet 
karinesinden yararlandırarak alacaklıyı dava açmaya zorlamak yerinde olmayacaktır.   

19 Yargıtay ise Kanun değişikliğinden önce verdiği kararlarda üçüncü kişiler lehine başkalarının 
istihkak iddiasında bulunamayacaklarına dair kararlar vermiştir. Yargıtay’ın bu yöndeki bir 
kararı şöyledir : “… Dava alacaklının İİK'nun 99. maddesine dayalı olarak açtığı istihkak 
iddiasının reddi istemine ilişkindir. 1- Bu tür davaların dinlenebilmesi için ön koşul, malın 3. 
kişi elinde haczedilmesi üzerine 3. kişi tarafından haczedilen mal üzerinde mülkiyet veya rehin 
hakkı gibi sınırlı bir ayni hakka vs. dayanarak istihkak iddiasında bulunmasıdır. Somut olayda, 
dava konusu 14.06.2007 tarihinde yapılan haciz sırasında 3. kişi yararına istihkak iddiasında 
bulunan Zülküf 3. kişinin çalışanı olup, 3. kişi yararına istihkak iddiasında bulunmaya yetkili 
şahıs değildir. Davalı 3. kişi de hacizden itibaren İİK'nun 96/3. maddesinde belirtilen 7 günlük 
sürede adına istihkak iddiasında bulunmamıştır. Bu durumda alacaklı tarafından açılan 
istihkak davasının, davanın ön koşul yokluğu nedeniyle reddi gerekmektedir…” (Yargıtay 17. 
Hukuk Dairesi 2010/595 E. 2010/5545 K. sayılı 15.6.2010 tarihli karar, Kazancı İçtihat 
Bankası). 

                                                 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc2004.htm%2399
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc2004.htm%2396
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IV- Sonuç 

6352 sayılı Kanunla İcra ve İflas Kanununda kapsamlı değişiklikler yapılmış 
ve bu çerçevede, üçüncü kişi nezdinde haciz yapıldığında alacaklı tarafından açılacak 
istihkak davasıyla ilgili yeni düzenlemelere yer verilmiştir. Bu meyanda, ilk olarak 
İİK.m.99 hükmünde değişikliğe gidilerek üçüncü kişinin malın kendisine yed-i olarak 
bırakmasını kabul ettiği hallerde, alacaklının malın muhafazaya alınmasını 
isteyemeyeceği kabul edilerek, mülkiyet karinesine uygun bir düzenleme getirilmiştir. 
Bunun yanında, Kanunda açık bir düzenleme sevk edilerek alacaklı istihkak davasını 
açtığında, dava sonuçlanıncaya kadar malın satılamayacağının öngörülmesi de 
mülkiyet karinesine uygun yerinde bir düzenlemedir. Ancak, bilhassa kötü niyetli 
borçlularla işbirliği içinde olan üçüncü kişilerin danışıklı şekilde istihkak iddiasında 
bulunmalarını önlemek için, de lege ferenda olarak kötü niyetli şekilde istihkak 
iddiasında bulunan üçüncü kişiler aleyhine tazminata hükmedilmesinin alacaklı ile 
üçüncü kişi arasındaki menfaat dengesinin kurulması bakımından yerinde olacaktır. 
Kanunda alacaklının paraya çevirme talebinde bulunabilmesi için istihkak davasında 
verilen hükmün kesinleşmesinin gerekip gerekmediği açıkça düzenlenmiş değildir. 
Kanaatimizce, Kanundaki "dava sonuçlanıncaya kadar" ibaresi dar yorumlanmalı ve 
alacaklı istihkak davasını kazandığı takdirde satış talebinde bulunabilmeli; üçüncü kişi 
ise hüküm kesinleşinceye kadar malın satışını durdurabilmek için İİK.m.36 hükmüne 
istinaden teminat göstermek zorunda kalmalıdır. Böylece, alacaklı ile üçüncü kişinin 
menfaatleri telif edilmiş ve üçüncü kişilerin kötü niyetli şekilde istihkak iddiasında 
bulunmaları önlenmiş olur.
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YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNUN BORCUN 
KAYNAKLARINA İLİŞKİN KISIMINDA ÖNEMLİ 

DEĞİŞİKLİKLER 

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ 

Bu incelememizin konusu yeni TBK’da (Türk Borçlar Kanunu) getirilmiş olan 
değişiklikleri ana çizgileleri ile berlirtmektir. 

I-Ismarlanmayan bir şeyin gönderilmesi öneri (icap) sayılmaz. 

Yeni TBK.da önemli bir terim değişikliği icap- kabul yerine öneri- kabul 
terimleri kullanılmıştır. İnsanlara, sipariş etmediği halde, bir mamul gönderilmesi bir 
öneri sayılacak mıdır? Kabul etmeyecekse gönderiyi alan kişliler bunu tekrar 
gönderene iade etmek zorunda mıdır? Bu soruyu TBK.7.m. “Ismarlanmamış bir şeyin 
gönderilmesi öneri sayılmaz. Bu şeyi alan kişi, onu geri göndermek veya saklamakla 
yükümlü değildir” hükmüyle gönderilen kişi lehine çözmüştür. 

II- Genel işlem şartı reformu 

Borçlar Kanunun en eksik kısmı, önceden hazırlanıp, bir çok kişiye dayatılan, 
çoğu zaman borçlunun okuyup incelemeden imzaladığı, dürüstlük kurallarına aykırı 
sözleşme hükümlerine karşı borçluları koruyucu hükümlerin olmaması idi. 

Yeni TBK. 20.m. genel işlem koşullarını, “bir sözleşme yapılırken 
düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, 
tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleri” olarak tanımladıktan 
sonra, 21.m.borçlunun bunların içeriği hakkında bilgi edinme imkanına sahip olması 
gerektiği aksi takdirde bunların yazılmamış sayılacağı, 23.m.de bunların açık, anlaşılır 
şekilde yazılması gerektiği aksi takdirde borçlu aleyhine yorumlanamayacağı, 24.m.de 
bu sözleşmeler ile alacaklıya tek yanlı sözleşme koşullarını örneğin faiz oranını, vadeyi 
değiştiremeyeceği, 25.m.de bu sözleşmelerle, karşı taraf aleyhine dürüstlük kuralına 
aykırı, onun aleyhine, onun durumunu ağırlaştırıcı hükümler konamayacağı 
belirtilerek, kişilerin bu sözleşmelerden zarar görmeleri engellenmektedir. 

III- Aşırı yararlanma (gabin) 

Önceki BK.21.m.de gabine uğrayanın tek seçeneği bir yıl içinde sözleşmeyi 
feshetmekti. Halbuki sözleşmenin korunmasında onun yararı da olabilir. Bu sebeple 
YBK. 28.m.de gabine uğrayan tarafa sözleşmeyi muhafaza ederek edimler arasındaki 
oransızlığı giderme imkanı tanıdığı gibi öğrenmeden itibaren bir yıllık fesih süresi 
yanında bu hakları kullanmak için ayrıca beş yıllık azami bir sürde öngörmüş 
bulunmaktadır. 

IV-Temsil ilişkisinde 

Yeni TBK.da 40-48.m.lerde düzenlenmiş olan temsil ilişkisi, en az değişiklik 
gören kısımlardan biridir. 
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TBK.42.m.(BK.34.) bu konuda önemli bir ilkesel değişiklik maddenin 3. 
fıkrasında yer almaktadır. Buna göre temsil olunan temsil yetkisi üçüncü kişilere 
bildirmiş ise, bu yetkiyi geri aldığını aynı şekilde bildirmediği takdirde, yetkiyi geri 
aldığını iyiniyetli üçüncü kişilere ileri süremez. Önceki Bk.34.m.de sadece “üçüncü 
kişilere ileri süremez” ifadesi vardı. İniyetli olup olmamsına göre bir ayrım yapılmamış 
idi. 

Temsil olunan temsil yetkisini geri aldığını bildirmediği takdirde, temsilcinin 
ve üçüncü kişinin bunu bilmediği süre içinde yapmış olduğu işlemlerin temsil olunan 
ve haleflerinin bağlı olduğu TBK.45.m.de tekrarlanmaktadır (BK.37).  

V-Sorumluluk Hukukuna İlişkin Değişiklikler 

1-Hakız Fiillerde 

6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunumuza beş yeni hüküm eklenmişmtir. 
Bunlar; 

• 55.m.Destek yoksun kalmada rücu  
• 60.m. Sorumluluk sebeplerinin yarışması 
• 71.m. Tehlike sorumluluğu 
• 73.m. Rücü hakkının zamanaşımı 
• 76.m. Avans ödenmesi 

Diğer maddelerde de bazı önemli değişikler yapılmıştır. Aşağıda yeni Türk Borçlar 
Kanunu (TBK), 818 sayılı mevcut Borçlar Kanunu da (BK) olarak kısaltılmıştır. 

a-Haksız fiilin genel kalıbı olan TBK. 49.m BK.41.m.nin karşılığıdır, haksız 
fiilin koşulları belirgin hale getirilmiştir.Hüküm değişikliği yoktur. 

• BK’nun 41.m.sinde düzenlenmiş olan genel haksız fiil sorumluluğu YBK.da 
49.m.de düzenlenmiştir. Yeni 49.m. ile esasta bir yenilik getirilmemiştir. 
Hüküm daha açık hale getirilmiştir. Haksız fiilin unsurları, hukuka aykırılık, 
kusur daha açıkca vurgulanmıştır. Kusur koşulu önceki 41.m.de bir cümleyle 
“gerek kasten gerek ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlik” yeni 49 .m.de tek 
kelimeyle ifade edilmiştir. 

• Maddenin ikinci fıkrasında, ahlaka aykırılıktan doğan sorumlulukta, ”zarar 
verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile“ tümcesi ileve edilmiş, 
ve “bilerek zarara sebep olma“ koşulu yerine “kasten zarar verme“ ifadesi 
kullanılmıştır. 

• Kanımızca, haksız fiil yaptırımının sadece tazminat olarak öngörülmesi bir 
eksikliktir. Bize göre, mağdura haksız fiili önleme/durdurma davası hakkı da 
tanınmalıydı. Yani yasa bize diyorki, haksız fiile uğrarsan dişi sık, buna 
tahammül et, zararın olursa tazminat davası açarsın. 

b-Zarar ve kusurun ispatına ilişkin TBK.50.m. BK. 42.m.nin kaşılığıdır. 
Metinden anlaşıldığı gibi, haksız fiilin koşullarının kanıtlanmasını düzenleyen önceki 
42.m.ile yeni 50. madde arasında zikre değer bir hüküm farkı yoktur. Önecekinde 
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sadece zararın ispatından söz edilirken yenisinde kusurun da ispatı bu hükme bağlı 
kılınmıştır.  

c-Tazminatın belirlenmesine ilişkin TBK.51.m. BK.43.m.yi karşılar. Zararın 
miktarının belirlenmesini düzenleyen bu maddelerde, vurgulanabilecek tek değişiklik, 
miktarın belirlenmesinde önceki hüküm, kiriter arasında bir ayrım yapmaz iken yeni 
51m.” Özellikle kusurun ağırlığı“ diyerek, kusur derecisini diğer takdir kriterinin önene 
çekmiştir. 

d-Tazminat miktarının indirilmesi sebeplerinin düzenlendiği TBK.52, 
BK.44.m.yi karşılar. Bu hükümde, yeni ve önceki yasa hükümleri arasında metnin 
sadeleştirilmesinden başka bir hüküm değişikliği bulunmamaktadır. 

e- Cismini zararları düzenleyen TBK.53, BK.45.m.yi karşılar. Bu maddede 
esasa yönelik bir değişiklik yoktur. Sadece arılaştırma çalışması yapılmıştır. Ölüm 
halinde cismani zararlar önceki madede iki fıkra şeklinde düzenlenmişken yeni madede 
üç bent halinde sayılmıştır. 

f- Bedensel zarar kalemlerine ilişkin TBK.54.m., BK.46.m.yi karşılar. 
Önceki BK.daki 46.m. ikiye bölünmüştür. Birinci fıkra 54.m. olarak yeni BK.da 
düzenlenirken, ikinci fıkra yeni BK.74.m. olarak ayrı bir madde haline 
dönüştürülmüştür. Madde gerekçesinde hükmün 4 bende bölünmesi dışında bir 
değişiklik yapılmadığı söyleniyorsa da önceki 46.m.de “tedavi giderlerine” ilişkin bir 
hüküm yok iken boşluk yeni 54.m.de doldurulmuştur.  

g-Destekten yoksun kalma ve diğer bedensel zararlarda indirim nedenlerine 
ilişkin TBK.55.m. yeni bir hükümdür, önceki borçlar kanunda karşılığı yoktur.  

• Madde cismani zararlar ile destek zararlarının nasıl hesaplanabileceğini
belirttikten sonra bugünkü Borçlar Kanununun düzenleme boşluğuna ilişkin
yeni bir hüküm getirmiştir. Mağdura sosyal güvenlik kurumlarınca yapılan
ödemelerin veya üçüncü kişilerin yapmış olduğu ödemelerin, haksız fiil
failinin tazminat borcundan düşülüp düşülneyececeğine açıklık getirmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumlarının yaptığı ödeme karşılığı bir rücü hakkı yoksa
veya üçüncü şahıslarca mağdura yapılan ödemeler sadece bir yardım amacını
taşıyorsa, yükümlü adına bir ifa niteliği yoksa, bu ödemelerin falin tazminat
borcundan düşülemeyeceği düzenlenmektedir. Bu hükmün sadece cismani
zararlara özgü olması diğer maddi zararlara uygulanamaması bizce bir
eksikliktir.

• Maddenin ikinci fıkrasıyla getirilmiş olan yenilik, haksız fiile ilişkin
hükümlerin “her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu
diğer seberplerin yol açtığı bedensel zararlara ilişkin davalarda da
uygulanmasının sağlanmasıdır. Böylelikle idarenin yol açtığı haksız fiilerden
doğan bedensel zararlarda da TBK.nın haksız fiillere ilişkin hükümleri
doğrudan uygalabilme kabiliyeti kazanmıştır. Bu fıkranın paraleli olan
HMK.3.madde hükmü Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş bulunmaktadır.
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  ğ-Bedensel bütünlüğün ihlalinden kaynaklanan manevi tazimat davalarına 
ilişkin TBK.56.m., BK.47.m.yi karşılar.  

• Yeni madede iki önemli noktada değişiklik vardır. Birincisinde manevi 
tazmimat eski 47.m.de ölenin “ailesine” tanınırken yeni 56.m.de “yakınlarına” 
tanınmaktadır. Burada hem destek yoksunluk tazminatında, hak sahibi 
yakınları ile paralellik vardır, hem de aile kavramı, yakınları kavramından daha 
dardır. Aile kavramının içine sadece eş ve çocuklar girerken, ölenin yakınları 
içine bunlar dışındaki kişiler de girebilir.  

• Maddede ikinci yenilik te önceki 47.m.de sadece ölüm halinde ölenin ailesine 
manevi tazminat hakkı tanınmışken, yeni 56.maddede “ağır bedensel 
zararlarda da” yaralının yakınlarına manevi tazminat hakkı verilmiştir 

• Maddede, cismani zararlarda manevi tazminat talebi konusunda kusur 
koşuluna hem yeni hem de önceki metinde değinilmemiştir. Burada genel 
hüküm olan 49/41.m.nin özel bir uygulaması söz konusu olduğundan, haksız 
fiilin bu maddelerde konulmuş unsurları ile birlikte kusur koşuluda 
aranmalıdır. Ancak YİBK.da kusursuz sorumluluk halinde, manevi tazminat 
için de kusur aranmayacağı içtihadındadır. Bu uygulamanın YBK.nun 
yürürlüğünden sonra devam etmesi gerektiği kanısındayız. Yeni 56.m.de bu 
konun açıklağa kavuşturulması yararlı olurdu. 

  h- Haksız rekabete ilişkin TBK. 57.m., BK 48.m.nin karşılığıdır. Haksız 
rekabeti düzenleyen bu hükümde kavram sadeleştirilmesi yanında önceki metindeki 
“yanlış ilanlar” tabiri yanında “gerçek olmayan haberlerin yayılması” tabiri eklenerek, 
hükmün uygulama alanı genişletilmiştir  

ı- Kişilik haklarının ihlalinden doğan manevi tazminatı düzenleyen TBK.58 
.m. BK.49.m.nin karşılığıdır.  

• Maddede birinci değişiklik terim değişikliğidir. Önceki 49.m.nin başlığında 
koruma konusu “şahsi menfaatler” olarak belirtilirken bu yanlış ibare “kişlik 
hakları” şeklinde düzeltilerek, başlıkla madde metni uyumlu hale sokulmuştur. 

• İkinci önemli değişiklik ise önceki 49.m.nin 2.fıkrası yeni 58.m.ye 
alınmamıştır. Alınmayan bu fıkrada; “Hâkim, manevî tazminatın miktarını 
tâyin ederken, tarafların sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve 
ekonomik durumlarını da dikkate” alacağı belirtilmektedir. Bu tasarrufun 
isabetli olmadığı kanısındayım. Bu değişiklik eşitlik ilkesine dayandırılmıştır. 
Eşitlik, matematiksel değil, gerçekten eşit olanların eşitliğidir. Eşit 
olamayanları eşit saymak eşitlik ilkesine uygun düşmez. Burada korunan 
kişinin toplum içinde sahip olduğu itibardır. Bu itibarın kapsamıda kişinin 
toplum içinde sahip olduğu statüye göre değişiklik arz eder. Hiçbir zaman eşit 
değildir. Farklı olanları farklı hukuki kurala tabi tutmak eşitlik ilkesine aykırı 
değildir. 
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i-Ayırt etme gücünü geçici kaybedenlerin sorumluluğuna ilişkin TBK.59.m. 
BK.54 II.m. karşılığıdır. Önceki BK.54.m.nin iki fıkrası YBK.da ayrı ayrı iki madeye 
ayrılarak düzenlenmiştir. ‘2.f. YBK 65.m.de. ayrıca düzenlenmiştir. Bu madde 
BK.54.II deki ayırtetme gücünü geçici kaybedenlerin haksız fiil sorumluğunu 
düzenlemiş olup, gerekçesinde belirtildiği gibi, metnin sadeleşmesinden başka 
maddede bir hüküm farkı yoktur. 

j- Sorumluluk sebeplerinin yarışmasına ilişkin TBK.60 önceki BK da 
olmayan yeni bir hükümdür. TBK.m.60’da sorumluluk sebeplerinin yarışması 
düzenlenmektedir. Bir kimsenin sorumluluğu birden fazla hukuki sebebe dayanmakta 
ise, zarzar gören aksini istememiş, aksine yasa hükmü de yoksa yargıçın zarar gören 
lehine en iyi sonuç veren hukuki sebebe göre karar vermesini öngörmüştür. Örneğin 
zarar gören Çevre Kanunu 28, TMK 730 veya YBK 71.m.ye dayanarak tazminat 
isteme hakkına sahip olabilir. Bunların hangisinin uygulanacağı konusunda mağdurun 
tercih hakkı vardır. Mağdur bir tercih yapmamış ise uygulanacak hükmü bu madde 
çerçevesinde yargıç belirleyecektir. 

k- Haksız fiillerde teselsüle ilişkin TBK 61m. BK 50-51m.lerin karşılığıdır. 

• Bu hüküm önceki BK.da 50, 51.m.lerde tam ve eksik teselsül şeklinde
düzenlenmiş olan haksız fiilden doğan borçlarda müteselsil sorumluluğu, tam
ve eksik teselsül ayrımını kaldırarak düzenlemektedir.

• Sorumlunun birden fazla olması halinde, bunların hepsinin haksız fiilden
sorumlu olması gerekmez. Sorumluluğun kaynağı farkı olabilir. Biri haksız
fiilden, diğeri sözleşmeden, sorumlu olmuş olabilir. Böyle bir durumda yasa
hükmü bunların birlekte zarardan müteselsilen sorumlu olacağını
belirtmektedir.

• Burada TBK.61.m.TBK.162.m.den farklı olarak, birden fazla kişi bir borçtan
sorumlu ise bu sorumluluğun paylı olması karinesinin haksız fiilerde aksi
öngürülerek bu durumlarda sorumluluğun müteselsil olması düzenlenmiştir.
Yani farklı sebeplerden birden fazla kişi aynı borçtan sorumlu ise, bunların
sorumluluğu paylı değil, müteselsildir.

• Bu madde borçluların dışa karşı sorumluluğunu düzenlemiştir. Borçlular
arasında iç ilişki ise YBK.62 .m.de yer almıştır.

• BK.50.m. tam teselsülde borçlular arasında rücu mekanizmasını yargıcın
takdirine bırakmış idi. BK.51.m.eksik teselsülde ise rücu da yasal bir sıralama
yapmış idi. Bu maddede rücu ile ilgili her hangi bir sıra, ilke konulmamıştır.
Bu konu TBK.62.m.de ayrıca düzenlenmiştir

l-Rücuda sıraya ilişkin TBK.62 m. BK 52.yi karşılar.

• Bu madde, müteselsil sorumlulukta borçlular arasında rücu sırasını, rücu
hakkının kapsamını düzenlemektedir.



276 Şeref ERTAŞ 
 

• Yeni BK.da öncekinden farklı olarak tam ve eksik teselsül ayrımı ayrılmış 
olduğunda BK.50,51.m.lerden tamemen farklı bir düzenleme söz konusudur. 
Yeni sistemde önce yargıç, her bir sorumlunun, sorumluluk payını bularak, 
borcu sorumlular arasında paylaştıraracaktır. Bu paylamada : 

Sorumlunun kusurunun ağırlığı  

Yaratmış olduğu tehlikenin ağırlığı yargıç tarafından dikkate alınacaktır. 

• Kanunun ikinci fıkrasında ise iç ilişkideki rücu hakkının kapsamı belirtilmiştir. 

• Bu şekilde önceki BK.bu konuda 50,51.m.lerde tam ve eksik teselsül ayrımına 
göre konulmuş olan kurallar ortadan kalkmış durumdadır. 

m- Hukuka uygunluk sebeplerine ilişkin TBK.63 m. BK.52.m.karşılığıdır. 

• Bu maddede bazı Borçlar Hukukçuları tarafından haksız fiilin 5.koşulu olarak 
kabul edilen, hukuka uygunluk sebeblerin olmaması, “hukuka aykırılığı 
kaldıran haller” olarak, bu maddeyi karşılayan ÖBK.52.m.ye göre daha geniş 
bir şekilde düzenlenmiştir. 

• BK.52.m. hukaka aykırılığı kaldıran hal olarak sadece “meşru müdafaa, ızdırar 
hali, kendi hakkını vikaye” sayılmışken YBK.63.m. doktirinde zaten kabul 
edilmekte olan “kanun verdiği yetkinin kullanılması, zarar görenin rızası, daha 
üstün nitelikte özel veya kamusal bir yararın bulunması” ayrıca hukuka 
uygunluk sebebi olarak sayılmaktadır. Bu şekilde TMK.24 II.m.le de paralellik 
kurulmaktadır. 

• Bu hükme göre hukuka uygun bir fiil ile başkasına zarar verilmiş ise,bu zararın 
tazmin edilip edilmeyeceği konusu TBK. 64.m.de ayrıca düzenlenmiştir. 

n-Hukuka uygunluk sebebebi olan haksız fiilden sorumluluğa ilişkin TBK.64 
BK52 II m.karşığıdır.  

• Bu maddede, hukukuka uyluk sebebi mevcut bulunan fiilerden doğan 
zararların tazmini konusu düzenlenmiştir.  

• Önceki BK.nu 52.m.2.f.da sadece ızdırar halinde verilen zararların tazminine 
ilişkin bir düzenleme vardı. TBK.64.m.de benzer bir düzenleme yapılarak, 
yasal savunma ve kendi hakkını vikaye durumunda yine bir sorumluluk 
öngörülmemiştir. 

Buna mukabil madede yeni olarak zikredilen hukuka uygunluk sebeplerinden 
,” kanun verdiği yetkibnin kullanılması,üstün özel veya kamusal bir yararın 
bulunması,bir zarar olsa bile bundan bir tazminat borcu doğmayacaktır. 

  o-Hakkaniyet sorumluluğuna ilişkin TBK 65 m.BK54 II.m.karşılığıdır. 

Bu maddede düzenlenmiş olan hakkaniyet sorumluluğu önceki BK. 
54.m.1.f.da, sadece “ayırtetme gücünün” (temyiz kudretinin) yokluğu haline münhasır 
olarak düzenlenmişti. Borçlar kanunu komisyonunda bu düzenleme yetersiz görüldü. 
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Faili sorumluluktan kurtaran bütün hallere hakkaniyet sorumluluğunun yayılması teklif 
edilmişse de, komisyon bu teklifi daralmış fakat daha sonra hükümet tasarısında, 
madde bu hale, daha doğrusu tekrar BK.54 .m.1.fıkradaki duruma geri döndürülmüştür. 
Bunun sonucu olarak TBK.65.m.ye göre, ayırtetme gücüne sahip olmayan bir kişi, 
hakkaniyet gerektiriyorsa verdiği zararlardan sorumlu olacak, fakat ayırtetme gücüne 
sahip bir kişi aynı şartlarda bir zarara sebebiyet vermiş ise ve kusursuz ise sorumlu 
olmayacaktır. Yani bu hüküm ayırtetme gücüne sahip olmayan sorumludur, ayırtetme 
gücüne sahip olanlar sorumlu değildir demektedir. Bunun hukuki bir garabet olduğu 
açıktır. Borçlar Kanunu Bilim Komisyonu bu garabeti düzeltmişti. Ancak durumun 
bilincinde olmayan daha sonraki komisyonlar, maddeyi tekrar hukuki hilkat garibesine 
dönüştürdüler. 

Hakkaniyet sorumluluğuna ilişkin komisyon tasarısı şu şekilde idi.. 

 “Madde 64- Tarafların ekonomik durumları göz önünde tutulduğunda, 
hakkaniyet gerektiriyorsa hâkim, kusura bağlı olmaksızın zarar verenin sebep 
olduğu zararın, uygun biçimde giderilmesine karar verebilir. 

 Ayırt etme gücü olmayanın verdiği zarar için de aynı hüküm uygulanır.” 

Görüldüğü üzere burada, hakkaniyet sorumluğu çok daha geniş bir kapsamda 
düzenlenmişti. Meclis Adalet komisyonu bu hükmü sadece ayırma gücü yoksunluğuna 
indirgemiştir.  

ö-Adam çalıştırnın sorumluluğuna ilişkin TBK.66-BK 55.m.karşılığıdır. 

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu 

MADDE 66- Adam çalıştıran, çalışanın, 
kendisine verilen işin yapılması sırasında 
başkalarına verdiği zararı gidermekle 
yükümlüdür. 
Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, 
işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve 
denetimde bulunurken, zararın doğmasını 
engellemek için gerekli özeni 
gösterdiğini ispat ederse, sorumlu olmaz.  
Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin 
çalışma düzeninin zararın doğmasını 
önlemeye elverişli olduğunu ispat 
etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri 
dolayısıyla sebep olunan zararı 
gidermekle yükümlüdür. 
Adam çalıştıran, ödediği tazminat için, 
zarar veren çalışana, ancak onun bizzat 
sorumlu olduğu ölçüde rücu hakkına 
sahiptir. 

İstihdam Edenlerin Mesuliyeti 

 Madde 55- Başkalarını istihdam eden 
kimse, maiyetinde istihdam ettiği 
kimselerin ve amelesinin hizmetlerini 
ifa ettikleri esnada yaptıkları zarardan 
mesuldür. Şukadar ki böyle bir zararın 
vukubulmaması için hal ve maslahatın 
icabettiği bütün dikkat ve itinada 
bulunduğunu yahut dikkat ve itinada 
bulunmuş olsabile zararın vukuuna 
mani olamıyacağını ispat ederse mesul 
olmaz. 
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Ö.BK. kusursuz sorumluluk halleri YBK.  “özen sorumluluğu” başlığı ile 
düzenlenmiştir.  

ÖBK. 55.m. düzenlenen “istihtam edenin mesuliyeti” başlığı ile düzenlenmiş 
olan sorumluluk “adam çalıştıranın sorumluluğu” şeklinde düzenlenmiştir.  

  Önceki BK.55 YKB.66.m.de iki fıkradan dört fıkraya bölünmüştür. 

  Önceki BK.55m.1.f. ”gerekli itinada bulunmuş olsa bile zararın vukuuna mani 
olamayacağını ispat etmesi” bir kurtuluş beyinesi olarak TBK.66.m.de yer 
verilmemiştir. Bunun sebebi gerekçede, bunun bir illiyet bağını kesen hal teşkil etmesi, 
bu açıdan zaten doğal olarak bir sorumsuzluk sebebi olması şeklinde açıklanmaktadır. 

  TBK.66.m.3.f.da zaten öğretide varlığı kabul edilen çalıştıranın “çalışma 
düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli” olduğunu ispat edemezse, 
(organizasyon kusuru ) ”adam çalıştıranın sorumluluktan kurtulamayacağı” şeklinde 
sorumluluktan kurtulmak için ek bir ipat yükü getirimiştir.  

66.m.nin dörtdüncü fıkrasında, adam çalıştıranın çalışana rücü hakkı 
düzenlenmiştir. ÖBK.55 II den farklı olarak, çalıştıranın rücu hakkı, çalışanın “bizzat 
sorumlu olduğu” miktar ile sınırlanmıştır.  

p-Hayvan bulunduranın kusursuz sorumluluğuna ilişkin TBK.67.m. BK 
56.m.yi karşılar. 

Bu madde hayvanların verdiği zararlardan kimin sorumlu olacağını 
düzenlemektedir . Madde ÖBK.56.m.de tek fıkra iken üç fıkraya ayrılmıştır.  

TBK.56.m. sorumlu kişi olarak “hayvanı idare eden kişi” olarak söylenirken 
TBK.67.m.”hayvanın bakımını ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstlenen kişi” 
denilerek somutlaştırılmıştır. Sadece hayvanı yönetmiş olmak sorumluluk için yeterli 
sayılmamış ayrıca bakımını da üstlenmiş olma koşulu getirilmiştir. Ayrıca bakımın 
geçici ve sürekli olmasının sorumluluk için önemli olmadığı dolaylı olarak 
belirtilmektedir. Diğer bir değişiklikte, önceki metinde gereken “dikkat ve itinada 
bulunmuş olsa bile zararın vukuuna mani olamıyacağını ispat etmedikçe tazmine 
mecburdur” ibaresi yeni metne alınmayarak, bu halin illiyet bağı içinde 
değerlendirilmesi gerektiği düşünülmüştür. Bunların dışında YBK.67.m.de 
BK.56.m.farklı bir hüküm yoktur 

r-Hapis hakkı konusunda TBK.68.m. BK 57.m.yi karşılar.  

TBK.nun bu maddesi, önceki BK.57.m.sine paralel olarak, taşınmaz 
zilyetlerine taşınmaza giren hayvanları, yakalama, hapsetme, zarar vermesini önleyici 
tedbirler alma konusunda haklarını düzenlemektedir. Maddenin öncekine göre 
arılaştırılması ve iki fıkraya bölünmesi dışında yeni bir hüküm konmamıştır.  

s–Bina ve yapı eseri sahibinin sorumluluğu konusunda TBK 69 m. BK 
58.m.karşılar.  

Bina ve yapı eseri maliklerinin sorumluluğunu düzenleyen bu madde 
BK.58.m.den farklı olarak üç fıkra olarak düzenlenmiştir. 
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Önceki BK.58.m.de “imal olunan herhangi bir şeyin maliki” de bu maddeye 
göre sorumlu tutulmakta, bu da maddenin amacıyla ilgili olmayan yorumlara sebep 
olmaktaydı. Hatta buradan imalcinin sorumluluğuna dahi gidilmekte idi. Yeni 
BK.69.m. bu ibare yenine “binanın ve diğer yapı eserlerinin maliki” demek suretiyle, 
taşınır sahiplerininde bu madde kapsamında değerlendirimesi önlenmiştir. Yapı 
eserinin devamlı taşınmaza bağlı olması bu maddenin uygulanma koşullarındandır. 

Maddedeki diğer önemli bir yenilik de, intifa ve oturma hakkı sahibinin de, 
malikle birlikte müteselsilen sorumlu olacağıdır. Ancak burada üst hakkı sahibinin 
unutulmuş olmasını bir ekseklik olarak değerlendirmek gerekir. 

ş-Yapı eserilerinin yaratacağı tehlikelere ilişkin TBK 70 m.BK 
59.m.karşılığıdır. 

Bina ve diğer yapı eserlerinin yaratacağı teklikelere karşı diğer kişilerin 
haklarını düzenleleyen bu maddede BK.59.m.sinde göre yeni hüküm getirimemiş, 
madde sadece arılaştırılmıştır.  

Açıkça maddede zikredilmemekle birlikte bir önceki madde hükmü dikkate 
alındığında, intifa ve oturma hakkı sahipleri de yükümlü kişiler olarak bu maddenin 
kapsamında sayılmalıdır. 

t-Tehlike sorumluluğunu düzenleyen TBK 71 .m.yeni bir hükümdür. 
TBK.nun bu hükmü ile tehlike esasına dayanan, genel bir sorumluluk türü yaratılmıştır. 
Borçlar Hukunda kusur sorumluluğu esas, kusursuz sorumluluk ise, özel haller için 
öngörülen, özel hüküm niteliğinde istisnalardır. Bu hükümle, tehlike esasına dayan 
kusursuz sorumlulukta genel ilke haline gelmiştir. 

III. Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme

MADDE 71- Önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin faaliyetinden zarar 
doğduğu takdirde, bu zarardan işletme sahibi ve varsa işleten müteselsilen 
sorumludur.  

Bir işletmenin, mahiyeti veya faaliyette kullanılan malzeme, araçlar ya da 
güçler göz önünde tutulduğunda, bu işlerde uzman bir kişiden beklenen tüm 
özenin gösterilmesi durumunda bile sıkça veya ağır zararlar doğurmaya 
elverişli olduğu sonucuna varılırsa, bunun önemli ölçüde tehlike arzeden bir 
işletme olduğu kabul edilir. Özellikle, herhangi bir kanunda benzeri tehlikeler 
arzeden işletmeler için özel bir tehlike sorumluluğu öngörülmüşse, bu işletme 
de önemli ölçüde tehlike arzeden işletme sayılır. 

Belirli bir tehlike hâli için öngörülen özel sorumluluk hükümleri saklıdır. 

Önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin bu tür faaliyetine hukuk 
düzenince izin verilmiş olsa bile, zarar görenler, bu işletmenin faaliyetinin 
sebep olduğu zararlarının uygun bir bedelle denkleştirilmesini isteyebilirler.  

Diğer Ülkerlerde bunun örneği yoktur. Böyle bir genel sorumluluk, 
sanayicilere ek bir maliyet getireceğiden, diğer ülkeler kanun koyucuları, haksız 
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rekabet yaratacağından bu tür genel sorumluluk türü yaratmaktan çekinmektedir. 
Tehlike sorumluluğu, nükleer santral işletenin sorumluluğu, demiryolu işletenin 
sorumluluğu kanunları gibi sektörel bazda düzenlenmektedir.  

TBK.71.m.sine göre önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmeden söz 
edebilmek için “eğer işletmenin uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi 
durumunda bile sıkça veya ağır zararlar doğurmaya elverişli olduğu sonucuna varılırsa, 
bu madde kapsamında bir işletme söz konusu olacaktır. Yani işletmenin uzman bir 
kişininin göstermesi gereken özen gösterilse dahi, 

  Ağır zararlar doğurmaya elverişli, 

Bir işletme olması gereklidir.  

Ayrıca bu fıkrada, önemli tehlike kavramı için bir de yasal karine konmuştur. 
Eğer yasa koyucu benzer tehlike arz eden bir işletme için tehlike sorumluluğu 
öngörmüş ise, o işletmede önemli tehlike arz eden işletme sayılmaktadır. Maddenin 
son fıkrasında, faaliyet hukuka uygun olması halinde dahi sorumluluğun devam 
edececeği belirtilerek, tehlike sorumluluğu daha da ağırlaştırılmaktadır. Yasa koyucu, 
tehlike yaratan bir işletme söz konusu ise, haksız fiilin hem kusur, hem de hukuka 
aykırılık koşullunu kaldırmaktadır. 

  Tasarıda, komisyonda en fazla tartışılan maddedir. Eleştiriler sonucu, 
maddenin uygulama alanını sınırlamak için sadece tehlikeli olma yeterli görülmemiş 
1.f.da “önemli ölçüde tehlike arz eden işletme” ibaresi konmuştur. 

  Sorumlu kişi olarak işletmenin maliki ve işletici müteselsilen sorumlu 
tutulmaktadır. Halbuki tehlike sorumluluğunda, gelenksel olarak sorumlu kişi malik 
değil işleticidir. Motorlu taşıt işleticisinin sorumluluğu buna örnektir. Bu madde 
anlamında sorumlu kişi gerçek veya tüzel kişiler olabilir. 

u-Haksız fiilerde zaman aşımını düzenleyen TBK.72 .m.BK.60.m.karşılığıdır. 

• Komisyonda en fazla tartışılan maddelerden biri de haksız fiil zamanaşımına 
ilişkin maddedir. Körfez depreminden sonra, on yıllık Yargıtay İBK.daki on 
yıllık sürenin “zararın” doğumundan sonra başlayacağı içtihadında 
bulunmuştu. Komisyon bu uygulamayı hukuk güvenliğine uygun bulmayarak, 
bu tartışmayı önlemek için yeni BK.72.m her hâlde fiilin işlendiği tarihten 
başlayarak.” ibaresini koymuştur. 

• Buna mukabil mevcut konundaki düzenleme de yetersiz görülerek bir yıllık 
süre iki yıla, on yıllık sürede 20 yıla çıkarılmıştır. Gerekçede açıklandığı üzere 
İsviçre ve Almanya’da bu azami süre 30 yıldır. 

Meclis Adalet Komisyonunda ise iki yıllık süre korunmuş fakat 20 yıllık süre 
tekrar on yıla indirilmiştir. 
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ü- Rücu haklarında zamanaşımını düzenleyen TBK.73.m yeni bir hükümdür. 

• Haksız fiilerde rücu hakkının zamanaşımı öceki BK.da düzenlenmemişti. Bu
madde (72) bu boşluğu doldurmaktadır. Rücu hakkının kullanılması,tazminatın
tam olarak ödenmesi koşulana bağlanmıştır. 72.m.ye paralel olarak asgari süre
10 yıldır. Bilim Komisyonunda on yıllık süre 20 yıl olarak öngörülmüştü. İki
yıllık süre sorumlunun öğrenilmesinden, on yıllık süre ise tazminatın ödenmesi
tarihinden başlamaktadır.

• Son fıkra, kendisinden tazminat istenilen borçlunun durumu diğer sorumlulara
bildirme yükümlülüğünü koymuştur.

v- Yargı kararların biribirine etkisini düzenleyen TBK.74.m.BK-53.m.
karşılığıdır.

TBK.74.m.de BK.53.m.ne uygun olarak, ceza hukuku ve ceza yargıcının
kararlarının haksız fiiller konusunda, hukuk hakiminin kararlarına etkisi 
düzenlenmiştir. Maddede arılaştırma dışında bir hüküm değişikliği yoktur. 

y- Tazminat miktarının gözden geçirilmesine ilişkin TBK 76 m-BK 
.46.m.2.f. karşılığıdır. 

Karar verme anında zararın kapsamı tam belli değilse madde hükmü, hakime 
tazminat hükmünü değiştirme yetkisi vermektedir. Bu yetki iki yılla sınırlanmıştır. 
BK:46.m. iki yıllık kararın tefim tarihinden başlatırken yeni BK.75.m. bu süre kararın 
kesinleşmesi tarihinden başlamıştır.  

z- Avans ödemesine ilişkin TBK 76 m. yeni bir hükümdür. 

• YBK.76.m.önceki BK.da olmayan bir hüküm taşımaktadır. Madde, haksız fiil
mağdurlarına yargılama devam ederken mağduriyetini gidermek için, sorumlu
tarafından bir avans ödemesini öngörmektedir. Bunun için :

Mağdurun ekonomik durumunun bunu gerekli kılması,

Talebin haklılığını gösteren inandırıcı kanıtların gösterilmesi, koşullarını
aramaktadır. 

• Ödenecek avansın miktarı konusunda maddede bir ölçü verilmemiştir.

2-Sebepsiz zenginleşme

• Sebebsiz zenginleşmenin koşullarını düzenleyen TBK.73.m. BK.61.m.ye
karşılıktır. Bu madde yapılan arılaştırmadan başka, TBK.77.m.de başkasının
sadece malvarlığından değil emeğinden de haksız zenginleşme maddenin
kapsamına alınmıştır. Bu şekilde bir malvarlığının diğeri aleyhine hukuki
sebep olmaksızın zenginleşmesi şeklindeki, sebepsiz zenginleşme tanımındaki
eksiklik giderilmiş olmaktadır. Çünkü bir kimsenin şahıs varlığı değerlerinin
kullanılmasıyla da sebepsiz zenginleşme olabilir. Örneğin bir kimse, ayırtetme
gücüne sahip olmayan bir kişiyi çalıştırıp evini boyatsa, bu şkilde elde ettiği
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ekonomik menfaat, ayırtetme gücüne sahip olmayanın malvarlığından değil 
onun kişisel değeri olan emeğinin kullanmasıyla meydana gelmiş olmaktadır. 

• BK.62.m.nin karşılığı olan TBK.78.m.de “borçlanılmamış bir edimin ifasından 
doğan sebepsiz zenginleşme ile zamanaşımına uğramış bir borç ile ahlaki bir 
görevi ifa için yapılmış olan ödemelerin sebepsiz zenginleşme” sayılmayacağı 
düzenlenmiş ve 3.f.da özel sebepsiz zenginleşme halleri saklı tutularak klasik 
sebepsiz zenginleşme halleri muhafaza edilmiştir. 

• TBK 81.m.de BK.65.m.ye paralel olarak, hukuka ve ahlaka aykırı bir amacı 
sağlamak için verilen şeylerin sebepsiz zenginleşme olarak geri talep 
edilemeyeceği düzenlenmiş olup, bu konuda önemli bir değişiklik, bu 
amaçlarla verilen şeylerin devlete malledilmesi konusunda hakime takdir hakkı 
tanınmaktadır. Önceki metin bu zenginleşmeyi, ahlaka aykırı amaç güdenin 
yanına bırakarak ona adeta ödüllendirmekteydi. 

• Sebepsiz zenginleşmeden doğan alacak hakkının zamanaşımını düzenlenyen 
82.m.nin BK.66.m.den tek farkı zamanaşımını öğrenme tarihinden itibaren 
başlayan bir yıllık sürenin iki yıla çıkarılmış olmasıdır. Bunun dışında 
BK.66.m.ile bir hüküm değişikliği yoktur. 



Sivil Memurlara Sendika Yasağı Kalktı, Ya Ötekiler? 283

SİVİL MEMURLARA SENDİKA YASAĞI KALKTI, YA 
ÖTEKİLER? 

Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ 

Özet: Anayasa Mahkemesi, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme 
Kanunu’nda 2001’den beri yürürlükte olan sendika kurma hakkına ilişkin birçok yasaktan birini 
iptal etti. MSB ve TSK kadrolarında çalışan “sivil” memur ve kamu görevlileri, yasadaki 
yasağa karşın, onaylanan ILO sözleşmelerine dayanarak sendika kurdular (Sime-Sen). Ne var ki 
Ankara Valiliği, faaliyeti durdurma davası açmakta gecikmedi. Emeklilerin, yargıçların, 
polislerin ve başka birçok örgütsüz çalışan kesimin kurduğu sendikalar gibi, Sime-Sen’e karşı 
da dava açtı. Ancak AYM, “çalışanlar” kapsamına giren sivil memurlar için öngörülen sendika 
yasağının Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi. “Ölçülülük” ilkesine de aykırı gördüğü bu 
yasakçı müdahaleyi, demokratik toplum gerekleri için zorunlu bir önlem saymadı. Kararda, 
ILO’nun 87 sayılı sözleşmesi ile İHAS’a ve İHAM’ın Demir ve Baykara / Türkiye kararına 
göndermede bulundu. Ancak, ne BM ikiz sözleşmelerine ve ne de ILO denetim organlarının 
sivil memurlara ilişkin kararlarına değindi. Eleştiriye açık başka bazı noktalar bulunsa da, 
Anayasa Mahkemesi kararının sendika özgürlüğüne önemli bir katkı sağladığına kuşku yoktur. 
Karar yasamaya; benzer sendika yasaklarını kaldırarak Anayasa’nın madde 90/son fıkra 
kuralına karşın valiliklerin iç hukuka öncelik ve üstünlük tanıyarak açtığı kapatma davalarını 
temelsiz bırakma görevi yüklemektedir. Yürütmede, kamu yetkililerinin demokratik toplumun 
temelini oluşturan sendikal örgütlenme girişimlerini engelleme geleneğine son vermekle 
yükümlüdür. 

GİRİŞ 

Çok gerilere, 1980’li yılların ikinci yarısı ile ilk memur sendikalarının iç 
hukuku önceleyerek kurulduğu 1990’lı yılların başlarına1 gitmeye, hükümetlerin o 

1Sevgili dostum Yıldırım Uler, 1990’lı yılların hemen öncesinde ve sonrasında, akademik 
dünyanın ve özellikle iş hukuku ve sosyal politika alanında çalışanların birkaç istisnasıyla 
suskunluğunu koruduğu yıllarda, öğretmenlerin öncülüğünü yaptığı memur sendikacılığına 
duraksamadan destek veren, ilk sendika Eğitim-İş’e üye ve delege olarak da bunu gösteren 3-5 
akademisyenden biriydi. Üye kayıtlarını –elyazısıyla– büyük bir sorumluluk ve özenle tutan 
kuruculardan Ali Kınacı’nın özel arşivinden verdiği bilgiye göre, Eğitim-İş’in 14-15 Mart 
1992’de yapılan I. Olağan Genel Kurulu’na 55 nolu Ankara delegesi olarak katılan Yıldırım, 
benim de yer aldığım gönüllü “Danışma Kurulu” üyesi idi (Altunya, 1996; 128; 2008: 259). 
Anımsar mı bilmem, günlerden bir gün ziyarete geldiğinde; TODAİE’deki odamın pencere 
kıyısına ilişerek, sigarasını tüttürüp beni olanca dikkatiyle dinledikten sonra, “söylediklerine 
aynen katılıyorum!” dediğini? Anayasa’nın 128. maddesinin öngördüğü “kanunla düzenleme” 
koşuluyla memurların toplu sözleşme yapmasının nasıl bağdaş(tırıl)acağı sorunu konusundaki 
ilk aykırı düşüncelerimi paylaştığım, o yıllarda sendikal haklar arasında –“kendiliğinden 
kullanılabilir” (self executing) nitelik taşımaması nedeniyle–  “en çetin sorun” olarak gördüğüm 
bu konuyu –İdare Hukuku uzmanı olarak– tartıştığım ilk kişilerden biriydi Yıldırım… 
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günlerden başlayarak sürdürdüğü sendika karşıtı tutumlarını ve yargı kararlarını 
anımsatmaya (Gülmez, 1993; 2002) gerek yok! 

Geçmişte olduğu gibi AKP döneminde de, 2821 –ve yürürlüğe girdiği 7 Kasım 
2012’den beri 6356– ile 4688 sayılı sendikal yasaların örgütlenme özgürlüğünü 
kısıtlayan “kuruluş ilkeleri”ne ilişkin kuralları dışına çıkarak ama ulusalüstü 
sözleşmelere dayanarak gerçekleşen tüm sendikalaşma girişimlerine ve kurulan tüm 
yasal sendikalara karşı, Valilikler önce başvuruları işleme koymamakta direnip 
kuruluşa engel olmaya çalıştılar. Özgür kuruluş sisteminin ancak noter kanalıyla yada 
“iadeli taahhütlü” posta yoluyla gerçekleştirilebilip tüzel kişiliğin kazanılması üzerine 
de, işletmek zorunda kaldıkları yasal süreç sonunda “faaliyeti durdurma” davaları 
açtılar. İzlenen sistemli sendika karşıtı bu tutumun örneklerini saymaya gerek yok. 
Ankara Valiliği, emeklilerin, üreticilerin, gençlerin, ev emekçilerinin, yargıç ve 
savcıların, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
kadrolarında çalışan sivil memurların ve son olarak da emniyet / kolluk görevlilerinin 
kurdukları sendikalara karşı, salt iç hukukun yasakçı kurallarına dayanarak davalar açtı 
(Gülmez, 2006; 2012c). Doğrudan yasak bulunmayan “kuşkulu durumlarda özgürlük 
yararına” yorumlanması gereken Anayasa ve yasalardaki boşluk, “karşıt kavram” 
yöntemiyle “yasak”tan yana yorumlandı.  

AKP de önceki hükümetler gibi, Avrupa Birliği’nden müzakere tarihi alma 
politikasının olumlu sonuçlarından biri olarak, 2004’te kendisinin Anayasa’ya eklediği, 
“usulüne göre yürürlüğe konulan” (onaylanan)temel hak ve özgürlüklere (insan 
haklarına)ilişkin sözleşmelere yasalar karşısında öncelik ve üstünlük tanıyan çatışma 
kuralını görmezlikten geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve İçişleri Bakanlıkları ile 
Devlet Personel Başkanlığı bürokrasisini harekete geçirerek, örgütsüz yeni emek 
kesimlerinin aslında gecikmiş sendikalaşma girişimlerine karşı çıktı. 

AKP, dernek kurmalarına bile katlanamadığı yargıç ve savcılar ile emniyet 
hizmetlerinde çalışan kamu görevlilerinin sendika yöneticilerine yönelik olarak da 
kapatma davasıyla yetinmeyip disiplin soruşturmaları aç(tır)ma ve görev yerlerini 
değiştirme gibi “sendika karşıtı ayrımcı” politikasını sürdürdü.2 Böylece, bir yandan bu 
sendikaları, örgütlenme çabasının yanı sıra, gerek ulusal yargı organları ve gerekse 
uluslararası denetim organları önünde hukuk savaşımı vermek zorunda bıraktı. Öte 
yandan da, potansiyel üyelere gözdağı vererek, sendikalaşmanın büyümesine set çekti. 

2Bellekleri tazelemekte yarar var: 
AKP, henüz iktidarının başında, “TBMM 4/C’lileri”ni yaratmıştı:Bülent Arınç, TBMM Başkanı 
olur olmaz, ilk kez sendikalaşarak toplu sözleşme istemlerini dile getiren geçici işçileri 
4/C’lileştirip sendika ve toplu sözleşme haklarından yoksun bırakmıştı (Gülmez, 2012d: 207-
273). Açılışını TBMM’de yapan sendika karşıtı bu tutum, Cemil Çiçek’in Adalet Bakanlığı 
döneminde, yargıç ve savcıların ilk kez “dernek” olarak örgütlenmelerini engellemek için 
Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (Yarsav) “feshedilmiş” sayılmasını öngören bir taslak 
hazırlanmasıyla sürmüştü. Türkiye Hakimler ve Savcılar Birliği Kanun Tasarısı Taslağı, hakim 
ve savcılara dernek kurucusu olma yasağı getirmekle kalmıyor, “kurulmuş derneklerin tüzel 
kişilikleri(nin), bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kendiliğinden sona er(mesini)” 
de öngörüyordu (Gülmez, 2007).  
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AKP’nin, gerek uygulamadaki bu sistematik sendika karşıtı tutumuna ve 
gerekse onaylanan ulusalüstü insan hakları sözleşmeleriyle uyumlu değişiklikler 
yapmakta direnmesine karşı, yeniden yapılandırdığı Anayasa Mahkemesi iç hukuk 
alanında, deyim yerindeyse beklenmedik (?) bir “darbe” indirdi!AKP öncesinde 
çıkarılan 4688 sayılı yasanın 12 yıldır yürürlükte olan Anayasa’ya aykırı bir kuralını 
iptal etti. Sonucu doğru olan, ama aşağıda değineceğim bazı yönlerden eleştirilere açık 
olan bu iptal kararı, aslında 4688 sayılı yasanın benzer yasaklarının da, bırakın 
ulusalüstü sözleşmeleri, öncelikle Anayasa’ya aykırı olduğunu açıkça ortaya koydu. 

Ancak AKP hükümetinin, Anayasa Mahkemesi’nin, sendika üyesi kamu 
görevlilerine devlet bütçesinden ödenti verilmesini Anayasa’ya aykırı bularak iptal 
etmiş olmasına karşın (Gülmez, 2011a: 293–310; 2011b), “toplu sözleşme ikramiyesi” 
adıyla bu ödemeyi yeniden yasallaştırması karşısında (Gülmez, 2012b: 17–20), iptal 
edilen bu kuralı da yeniden yasaya koyup koymayacağını merak etmemek elde değil!  

I. SİVİL MEMURLAR SENDİKASI: KURULUŞ VE DAVA SÜRECİ 

Sivil Memurlar Sendikası’nın (Sime-Sen) 2011 Sonbaharında kurulmasından, 
Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nün açtığı “faaliyeti durdurma davası”nın Ankara 
8. İş Mahkemesi’nin 2013 Sonbaharında verdiği “davanın reddi” kararıyla
sonuçlanmasına değin süren iki yıllık dönem, bazı yönlerden süreci özetlemenin 
ötesinde önem taşımaktadır. 

1. Sime-Sen’in Kuruluş Süreci

Sivil Memurlar Sendikası, “çalışma hayatındaki  yaşanan sorunların 
birikmesi(nde) ve çözümlerinin en etkili yolunun  sendikalaşmak olduğun(d)a 
hemfikir” olan 51 kurucunun, 21 Ekim 2011 tarihli ve “bila sayılı müracaat yazısı” ile 
kuruluş belgelerini ve tüzüğünü Ankara Valiliği’ne vererek kurduğu bir sendikadır. 
İşyeri temeline dayalı bir sendika olmayan ve bölgesel düzeyde etkinlikte bulunma 
amacı da taşımayan Sime-Sen, anatüzüğü uyarınca 4688 sayılı yasada sayılanlardan 1 
sayılı “Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri Kolu kapsamına giren kamu kurum 
ve kuruluşları ve bu işyerlerinin eklentilerinde Türkiye çapında faaliyet gösterir.” 

Kurucuların yaptığı açıklamaya göre, Sime-Sen’in daha gerilere giden oluşum 
sürecinde atılan ilk adım, sendikanın kuruluşundan “yaklaşık üç yıl önce” (demek ki 
2008’de) oluşturulan “sivil memurlar sendika platformu” oldu. Sendikanın kuruluşu 
için “gereken alt yapı ve donanım(larını) tamamlayarak sendikal hakları(nı) almak için 
mücadele(ye) başla(yan)” kurucular, 4688’e göre “yasaklı olma(larına) rağmen, 
mücadele(nin) daha etkin ve hızlı ilerlemesi adına”, Sime-Sen’in kuruluşunu 
gerçekleştirdi (Sime-Sen, Tarihçe, 2013). Kurucuların, 4688 sayılı yasanın sendika 
kurmasını ve sendikalara üye olmasını yasakladığı kamu görevlileri arasında 
bulunduğunu ve madde 15/1, g bendinde “Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı 
Kuvvetleri kadrolarında (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
dahil) çalışan sivil memurlar ve kamu görevlileri” olarak tanımlandığını, sanırım 
anımsatmaya gerek yoktur! 
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“Kurucu üyelerinin tamamı Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri 
kadrolarında görev yapan sivil memur ve kamu görevlilerinden oluşan” Sime-Sen’in, 
yürürlükteki kurallar uyarınca kuruluş belgelerinin verildiği tarihte tüzel kişilik 
kazandığı açıktır.3 

Ne var ki engellemelerini sürdüren Ankara Valiliği, bu kuruluş başvurusundan 3 
hafta kadar sonra Sime-Sen’e, her ikisi de 10 Kasım 2011 tarihli olan iki yazı 
gönderdi.4 Yazılarda, 4688 sayılı yasanın sırasıyla 6. maddesi, Anayasa’nın 51. 
maddesi, 4688’in 4. ve 5. maddeleri, tüzüğün 3. maddesi ve son olarak da, 4688’in 
15/1 g bendi anıldı ve aktarıldı. Varılmak istenen sonuç açıktı kuşkusuz. 152702 sayılı 
yazıda, 4688 sayılı yasada “belirtilen hükümler doğrultusunda kuruluş işleminiz 
gerçekleşmemiştir” denildi. Bu savın temel nedeni, kurucuların m. 15/1, g bendi 
kapsamına giren yasaklılardan olması ve kurumlarının da, Sime-Sen’in kurulduğunu 
belirttiği 1 sayılı hizmet koluna girenler arasında yer almamasıdır. 152703 sayılı ikinci 
yazıda ise, 6. madde tümüyle aktarıldı ve maddenin “bu kanunda öngörülen kuruluş 
koşullarının gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde” ibaresi koyu yazılarak, 
varılacak sonuç da belli edildi. Son paragraf aynen şöyle idi: “Bu itibarla, yasada 
belirtilen hususlar doğrultusunda müracaatınızdaki kanuna aykırılıkların yasal süre 
içerisinde giderilmesi gerekmektedir.”  

Sime-Sen kurucularının, Valiliğin giderilmesini istediği yasaya aykırılıkları, 
ancak ve yalnız sendikayı kapatmakla yerine getirebileceği açıktı! Nitekim Sime-Sen 
de, yasal süre olan bir ay içinde yasaya aykırılıkları giderme yoluna gitmedi doğal 
olarak. Üstelik, tüzel kişilik kazanmış bir sendika olduğundan,–bila tarih ve 01.002 
sayılı–ilk yazısıyla Türk Harp-İş salonunda genel kurulu yapacağına ilişkin bildirimde 
de bulundu. Kuruluşundan 6 ay ve davanın açılmasından 2 hafta kadar sonra da, 14–15 
Nisan 2012 tarihlerinde ilk olağan Genel Kurul’unu gerçekleştirdi. Ayrıca, AYM 
kararı sonrasında, 30 Kasım– 1 Aralık 2013 tarihlerinde yeni bir olağan Genel Kurul 
yaptı. 

Hiçbir konfederasyona üye olmayan Sime-Sen,5yöneticilerinin verdiği bilgiye 
göre, toplam sayısı “52 bin” olan sivil memurlar adına kurulan Sime-Sen’inüye sayısı 
14 Eylül 2013’te 8.000 idi ve 14 Ekim 2013’te 10.000’e yaklaştı(Tutkaç, 2013). Ancak 
bir yıl kadar önce, tarihi belirtilmeyen –2012 AB İlerleme Raporu’ndan söz edildiği 
için Ekim 2012 sonlarında mahkemeye gönderildiğini sandığım– “ek beyan”dan 
anlaşıldığına göre, “SİME-SEN’e kurucu üyeler dışında sadece 1.500 üyelik müracaatı 

3Sime-Sen avukatı İlyas Topçuoğlu’nun verdiği bilgiye göre; Ankara Valiliği, “müracaat 
yazısı”nın eki olan tüzük ve belgeleri almak istemedi. Sendika avukatının, kuruluş belgelerinin 
alınmasını zorunlu tutan 4688 sayılı yasaya aykırı olduğunu anımsattığı bu tutumun bir 
“tutanak”lasaptanması konusunda ısrar etmesi üzerine, Valilik yetkilileri belgeleri “kerhen” 
almak zorunda kaldı. 
4Yalnızca son iki paragrafı farklı olan “Sendikal faaliyetler” konulu bu yazıların sayısı aynıdır: 
B.05.1.EGM.4.06.00.6737.21222/23917. Vali Yardımcısı M. Fahri Aykırı’nın Vali adına 
imzaladığı yazıların kaşeli sayıları ise, 152702 ve 152703’tür. 
5Sime-Sen’in bir yöneticisine göre,“Bu hakkın alınması için ne konfederasyonlar ne de bir 
başka zümre hiçbir çaba sarf etmemiştir” (Dursun, 2013). 
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yapılmış(tı).“Ne var ki Sime-Sen, aşağıda değineceğim “faaliyeti durdurma davası”na 
verilen yanıtta ve ek beyanda belirtildiği gibi, “Ankara Valiliği’nin kuruluştan sonra 
Sendika Numarasını verme(mesi) … (nedeniyle) üye kaydedeme(di), aidat kesintisi 
yaptırama(dı).” Ankara Valiliği’nin, yargının yerine geçerek “yetki gaspı” anlamına 
gelen bu tutumunu haklı olarak eleştiren ek beyanda da, “yok” sayılan Sime-Sen’in 
“üye kaydetme ve aidat kestirme için gerekli olan Sendika Numarası verilmediği için 
bu fiili (kanımca yasal) haklarını kullanama(dığı)” yinelendi. 

2. Dava Süreci ve Sime-Sen’in Yanıtları

Kuruluş sürecini özetlemekle yetindiğim Sime-Sen de, emeklilerin, çeşitli 
üretici kesimlerinin, yargıç ve savcılar ile emniyet görevlilerinin kurdukları sendikalar 
gibi, Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nün hukuka aykırı engellemeleriyle 
karşılaştı.  

Valilik, Sime-Sen’in genel kurulunu toplayacağını bildirmesi üzerine, 
4688’deki formaliteyi yerine getirdi ve genel kurulun toplanmasından 2 haftayı aşkın 
bir süre önce, alışkanlık edindiği “faaliyet durdurma davası” açmakta gecikmedi! 
Valilik,22 Mart 2012 tarih ve B.05.1.EGM.4.06.00.6737-21222/5146 sayılı ve 
“kuruluş müracaatı” konulu –üzerinde ayrıca 23.03.2012-045825 tarih ve sayısının da 
bulunduğu–yazısıyla, 4688 sayılı “yasaya aykırı olarak kurulduğu(nu) iddia et(tiği) 
SİME-SEN’in faaliyetlerinin durdurulması(nı) talep et(ti).”6Nöbetçi İş Mahkemesi 
Başkanlığı’na verilen dilekçede, 4688 sayılı yasanın aykırılıkların giderilmesi 
yazısında da söz ettiği maddelerine (m. 3, 4, 5, 6, 15/1, g) dayanarak “kuruluş 
işlemlerinin gerçekleşmediğini” ileri sürdü.  

Davalı vekilinin faaliyeti durdurma istemli davaya ilişkin 20 Nisan 2012 tarihli 
ilk ayrıntılı cevabında; “Dava dilekçesinde belirtilen hususlar(ın) gerek Anayasamızın 
emredici hükümlerine, gerek Türkiye Cumhuriyeti tarafından usulüne uygun olarak 
onaylanarak en üst norm olarak yürürlüğe giren uluslararası sözleşmelere gerekse 
hukuka ve kamu vicdanına aykırı olduğundan reddi(nin) ve neticede Müvekkil 
Sendikanın kurulduğunun ve faaliyet gösterebileceğinin tespiti(nin) gerekmekte” 
olduğu savunuldu. 51. maddenin aktarılmasından sonra, “Mevzu olan grev değildir, 
sadece haklarını aramak için sendika kurmalarıdır” denilerek, Sime-Sen’i kurmakla 
sendikal haklardan yalnızca birinin, sendika hakkının kullanıldığı özellikle belirtildi.7 
Sivil memurlar olan “müvekkillerin Sendika kurma hakkını engelleyen Anayasa’da 
sayılan durumlardan hiçbiri(nin)” bulunmadığı, altı çizilerek savunuldu. Ardından da, 
87 sayılı sözleşmenin, İHEB’in ve ESKHUS’nin ilgili maddeleri aktarıldıktan sonra, 

6Valilik dava dilekçesinde bu tarihlerin bulunmasına karşın, kararlarda dava tarihi 28.03.2012 
olarak yer alıyor. 
7Bununla birlikte, 2011 Sime-Sen tüzüğünde, amacını gerçekleştirmek üzere, “…grevli toplu 
sözleşmeli sendika hakkı elde etmeye çalışır” denilmektedir (m. 4/2, a). Yine, sendikanın 
“görev ve yetkileri arasında, “Üyeleri adına üyesi olduğu konfederasyonla birlikte toplu 
sözleşmeyi sonuçlandırmaya taraf olmak” kuralı da yer almaktadır (m. 5/1, a).  
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sendika hakkının özneleri yönünden uluslararası sözleşmelerde hiçbir ayrım 
gözetilmediği, yine koyu yazılan ve altı çizilen şu cümleyle anımsatıldı:  

“Görüldüğü üzere; Sendika hakkının memurları da kapsayacak şekilde 
düzenlenmesi anlamında uluslararası veya bölgesel nitelikteki hiçbir sözleşmede ayrım 
gözetilmemiş ve hak öznesi olarak genellikle ‘herkes’ veya ‘çalışanlar’ sözcükleri 
kullanılmıştır.” 

Yanıtta, AB’ye üyelik kapsamında dava konusuna değinildikten sonra, metni 
tümüyle aktarılan 90. maddeye(kuşkusuz son fıkraya) dayanarak iki seçenekli bir 
istemde bulunuldu. Öncelikle, dava konusu uyuşmazlıktaki sözleşme-yasa 
çatışmasında, 4688’in sendika yasağı öngören bendinin “yok sayılarak” sözleşmenin 
doğrudan ve kendiliğinden uygulanması önerildi. Bu seçeneğin benimsenmemesi 
durumunda ise, sözleşmelerin yanı sıra Anayasa’ya da aykırı olduğu savunulan madde 
15/1, g bendinin iptali için sorunun “itiraz yoluyla” Anayasa Mahkemesi’ne 
götürülmesi ve AYM kararına değin konunun “bekletici mesele” yapılması istendi.8 

Sime-Sen’in “uluslararası” hukuksal dayanakları olarak, 87 sayılı Uluslararası 
Çalışma Örgütü (UÇÖ / ILO) sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB) ve 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (ESKHUS); “ulusal” 
dayanaklar olarak da, Anayasa’nın 51. ve 90. maddeleri gösterildi. “Ek beyan”da da, 
ilk yanıt sonrasındaki yeni “gelişmeler” bağlamında, sivil memurların “askeri kişiler” 
sayılamayacağını belirten –aşağıda değineceğim– Anayasa Mahkemesi’nin 21 Eylül 

8Sime-Sen vekilinin Valiliğin açtığı davaya verdiği yanıtın katıldığım bu bölümünü –büyük 
harfli vurgularına da dokunmaksızın– aynen aktarmakta yarar görüyorum: “Uluslararası hukuk 
normları esasen iç hukuk kurula (kuralı) olarak uygulanmalı, hatta Anayasamız gereğince iç 
hukukta aksi düzenleme içeren veya çelişen durumlarda uluslararası hukuk normu iç hukuk 
normunu yok sayarak uygulanmalıdır.” (…) en üst iç hukuk normu olan uluslararası 
sözleşmeler gereğince de Kanun’un 15/g maddesinin iptali değil zaten YOK SAYILMASI VE 
UYGULANMAMASI GEREKMEKTEDİR.”“Bu nedenle de, ÖNCELİKLİ OLARAK 4688 
SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU’NUN 15/G MADDESİNİN 
YOK SAYILARAK SİME-SEN’İN KURULDUĞUNUN TESPİTİNİ,KONU HAKKINDA 
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE VE ANAYASAMIZIN 51. MADDESİNE GÖRE 
KARAR VERİLEMEMESİ DURUMUNDA İSE ANAYASA MAHKEMESİNE 
GÖNDERİLMESİNİ, ANAYASA MAHKEMESİ KONU HAKKINDA KARAR 
VERENE KADAR DA YARGILAMADA BEKLETİCİ MESELE YAPILMASINI 
TALEP ETMEKTEYİZ.”Bu görüşler, Sime-Sen vekilinin Ankara 8. İş Mahkemesi’ne 
sunduğu “ek beyan”ında da, “Türkiye Cumhuriyeti’nin usulüne uygun onaylayarak yükümlülük 
altına girdiği uluslararası sözleşme hükümlerinin de yargı tarafından Anayasamızın 90.maddesi 
gereğince doğrudan yasa hükmü olarak uygulanması” gerektiği belirtilerek yinelendi. 
Eklemekte yarar var: Sime-Sen vekilinin iki seçenekli önerisi bilirkişi raporunda da yer alıyordu 
ve davalı vekili, 29.12.2012 tarihli  “beyan” dilekçesiyle bu önerilere itiraz etti. 3 madde olarak 
sıraladığı gerekçelerde, yürürlüğünün ortadan kaldırılmadığını ileri sürdüğü 4688’in bilinen 
maddelerini aktardı. Bilirkişinin Anayasa’nın madde 90/son fıkra kuralı çerçevesinde önerdiği 
ilk seçenek, uluslararası sözleşmeler ve hukukun doğrudan uygulanması; ikinci seçenek de, 
konunun Anayasa’ya aykırılık nedeniyle AYM’ye gönderilmesi idi. Her iki öneriyi kabul 
etmediklerini bildiren davalı vekili, Ankara 15. İş Mahkemesi’nin Yargı-Sen’in kapatılmasına 
ilişkin –kendi içinde çelişkili– kararını da, “emsal karar” olarak sundu! 
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2012 tarihli kararı ile 10 Ekim 2012’de yayınlanan İlerleme Raporu’ndaki davaya 
ilişkin eleştiri anımsatıldı.9 Ancak, ulusal ve uluslararası yeni dayanaklara, örneğin ilk 
yanıtta da söz edilmeyen Anayasa’nın 13. maddesi ile 98 ve 151 sayılı ILO 
sözleşmelerine ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne (İHAS) yer verilmedi. 

3. Davanın Anayasa Mahkemesi’ne Götürülmesi ve Gerekçeleri 

Ankara 8. İş Mahkemesi, ikinci öneri / seçenek yönünde, Anayasa’ya aykırılık 
iddiasının “ciddi olduğu kanısına var(arak)” (AY, m. 152/1),sendika yasağına ilişkin 
kuralın iptali için dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi. “Anayasa 
Mahkemesi’(nin), işin kendisine gelişinden başlamak üzere beş ay içinde kararını 
ver(mesi) ve açıkla(ması)” zorunlu olduğu için de (m. 152/3), bu karara değin davanın 
geri bırakılmasını ve duruşmanın 5 ay kadar sonraya,27 Eylül 2013 tarihine 
ertelenmesini kararlaştırdı. 

Anayasa Mahkemesi’ne başvuru kararının gerekçesinde; özet olarak, 
Anayasa’nın 51. maddesi ile 4688 sayılı yasanın ilgili görülen maddeleri (m. 1, 2, 4, 5, 
6/3, 4 ve 6, 15/g) ve hizmet kolları konusundaki yönetmeliğin bazı maddeleri (m. 1, 2) 
aktarıldı. Ayrıca, Sime-Sen kurucusu ve üyesi sivil memurların statüsü ve bağlı 
oldukları hukukun saptanması için ilgili askeri mevzuatın (özetle 926,353, 1632 ve 211 
sayılı yasaların) ilgili maddelerinden alıntılar yapıldı. Bunlar arasında özellikle, –ek 
beyanda da söz edilen–Anayasa Mahkemesi’nin 20 Eylül 2012 tarihli kararıyla (AYM, 
2012), 353 sayılı Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Esası Kanunu’nun 
“asker kişiler”i tanımlayan 10. maddesinin 1. Fıkrasının “Milli Savunma Bakanlığı 
veya Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil personel” diyen C 
bendinin iptal edildiği, dolayısıyla sivillerin artık “askeri kişiler” arasında yer almadığı 
anımsatıldı.Oysa4688 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikte yapılan düzenlemeler 
çerçevesinde, “… asker olarak tanımlanmayan üniformasız personelin (de) yasak 
kapsamına alındığı(nın) anlaşıl(dığı)” belirtildi. Sime-Sen kurucularını da kapsayan bu 
“yasağın, (Anayasa’nın) gerek 51. ve 90. maddesindeki düzenlemeler karşısındaki 
hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekece(ği)”görüşüne yer vererek, başvuruda 
bulunulduğu açıklandı.  

Ankara 8. İş Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin –bütünüyle aktardığı– 
madde 15/1, g bendinin iptali kararının 12 Temmuz 2013 tarihinde yayımlanmasından 
3 ay kadar sonra 27 Eylül 2013’te verdiği ve 22 Ekim 2013’te gerekçesini kaleme 
aldığı kararıyla davayı reddetti. Sime-Sen’in faaliyetinin durdurulması istemine 
dayanak yapılan madde 15/1,g bendinin Anayasa Mahkemesi’nce iptaline karar 
verilmesi üzerine, “… sendikanın kuruluşunun ve devamının yasaya uygun olduğu, 
davacı Valiliğin isteminin yerinde olmadığı yönünde” yeterli kanaat edinerek, “davacı 

92012 İlerleme Raporu’nun Sime-Sen’e yönelik engellemeler ve açılan dava konusundaki 
bölümü şöyledir: “Askeriyede görev yapan sivil çalışanların sendikası olan SIME-SEN, 
Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde istihdam edilen sivil çalışanların sendika 
kurması ve sendikaya üye olmasına izin verilmediği için, bir kapatma davası ile karşı 
karşıyadır” (AB, 2012: 23). 
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vekili ve davalı vekilinin huzurunda 5521 sayılı yasanın 8/2 maddesi gereğince 8 gün 
içinde temyizi kabil olmak üzere”, “davanın reddine dair (…) hüküm” kurduğunu 
belirtti. 

4. İptal Kararının Sonuçları 

Anayasa’ya göre, Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen yasa kuralının “Resmî 
Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalk(ması)” ve “iptal kararları(nın) geriye 
yürüme(mesi)” (m. 153/3 ve 5) kuralları karşısında, iptal kararının Sime-Sen’in 
hukuksal varlığı ve geleceği üzerindeki etkisi ne olacaktır? Soruyu somutlaştırmak 
gerekirse, Sime-Sen’in kuruluş başvurusunu yapmakla kazandığı tüzel kişilik, kesintiye 
uğramaksızın sürecek midir? Yoksa, sendika yasağının iptal kararıyla kalkmış olması 
nedeniyle, Sime-Sen kurucuları 4688’in öngördüğü kuruluş işlemlerini yerine getirerek 
yeniden ve yeni bir sendika mı kuracak, yeni bir Genel Kurul mu yapacaktır?  

Öte yandan, bu ve benzeri sorulara yalnızca iç hukuk çerçevesinde mi yanıt 
aranacaktır? Anayasa Mahkemesi kararında da bazıları “destek norm” olarak anılan 
ulusalüstü sözleşmeler yine göz ardı mı edilecektir? 

Sorulara iç hukuk alanında kalınarak yanıt arandığında, öncelikle şu saptamaları 
yapmak gerekir: Sendika yasağının, kararın yayımlandığı tarihte yürürlükten kalktığı 
tartışmasızdır. Sivil memurların önündeki sendikalaşma engeli tümüyle sona ermiştir. 
Bu durumu, bir değişiklikle yasaya eklemek / yansıtmak gerekmez.  

Asıl sorun, iptal kararının “geriye yürümemesi”nin Sime-Sen’in hukuksal 
varlığı açısından sonucunun ne olduğu konusundadır. Kanımca bu Anayasa kuralı, 
Sime-Sen’in 4688 koşullarını yerine getirerek kazandığı tüzel kişiliğinin sona ermesi 
sonucunu doğurmaz. Serbest kuruluş ilkesini yadsımaya ve Sime-Sen’i “yok saymaya 
eşdeğer” olan bu görüş, hem iç hukuk ve hem de ulusalüstü hukuk yönlerinden 
geçersizdir.  

İç hukuk bağlamında, Ankara 8. İş Mahkemesi’nin, iptal kararına dayanarak 
“faaliyeti durdurma davası”nın reddine karar vermesi, sendika tüzel kişiliğinin sürmesi 
anlamına gelir. Sendika yasağının kaldırılmasıyla 4688 açısından “yasaya aykırılık” 
giderilmiş ve kuruluş işlemi gerçekleşmiştir. Mahkemenin, Valiliğin eksiklerin 
tamamlanması konusundaki istemiyle ilgili olarak da herhangi bir karar almaksızın ve 
Sime-Sen’den eksikleri gidermesini istemeksizin, yani 4688’deki yasal süreci 
sürdürmeksizin davayı reddetmiş olması, kuruluşun yasaya uygun olduğunun 
onaylanması demektir.    

Ulusalüstü hukuk bağlamında ise, Sime-Sen kurucularından yeni bir sendika 
kurmalarını yada Genel Kurul yapmalarını istemek yada önermek, öncelikle ulusalüstü 
sözleşmelerin yok sayılması demektir. Başka bir deyişle bunun anlamı, son 
çözümlemede, onaylanan insan hakları sözleşmelerinin iç hukuk üzerindeki etkisi ve 
değeri konusunu “ulusalüstü hukuk ile iç hukukun tekliği / birliği” ve ulusalüstü 
sözleşmelerin yasalara üstünlük ve önceliği” ilkeleri çerçevesinde düzenleyen Anayasa 
kuralının yok sayılmasıdır. İptal kararı, aynı zamanda iç hukuk ve iç hukukla 
bütünleşmiş ulusalüstü hukuk alanındaki bir aykırılığı sona erdirmiştir. Sime-Sen’in 
hukuksal varlığını sürdürmesi üzerinde hiçbir olumsuz etkide bulunmaz. İptal 
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kararından önce kurulan ve kuruluş işlemleri Mahkemece tartışma konusu yapılmayan 
sendika(lar), karardan sonra da hukuksal varlığını kesintiye uğramaksızın sürdürür. 
Kendi özgür iradesiyle ve gerekli görürse, yeni bir Genel Kurul yapabilir. Daha önce 
sendikalaşmayan sivil memurlar ise, isterse yeni sendika(lar) kurabilir yada üye 
olabilirler. 

Herhangi bir kamusal makamın yada yetkilinin, davanın reddi sonrasında Sime-
Sen’e örneğin “Genel Kurul yapma ve hatta yeniden kuruluş başvurusunda bulunma” 
gibi öneriler getirmesi, sendika özgürlüğüne, sendikanın kuruluş, işleyiş ve yönetimine 
müdahaledir. Ne Anayasa ne 4688 sayılı yasa, ne de ulusalüstü sözleşmeler bu tür 
müdahaleleri korur. 

Yönetime düşen, yönetmelikte değişiklik yaparak, Sime-Sen’in örgütlendiği, 
daha doğrusu sivil memurların çalıştığı kurum ve kuruluşları 1 sayılı hizmet koluna 
katmaktır. Yasa değişikliği gerektiren çözüm ise, “savunma –ve kolluk–hizmetleri”nin 
ayrı bir hizmet kolu olarak eklenmesidir. 

II. ESASA İLİŞKİN İNCELEME VEİPTAL GEREKÇELERİ

Anayasa Mahkemesi, aralarında raportör Ayhan Kılıç’ın hazırladığı esasa ilişkin 
raporun da bulunduğu ilk incelemesini 28 Şubat 2013 günü yaptı. 10 Nisan 2013 
tarihinde oybirliğiyle verdiği kararda, sivillere yönelik sendika yasağını, Anayasa’nın 
13. ve 51. maddelerine aykırı bularak iptal etti(AYM, 2013). İtirazda, madde 15/1, g
bendinin Anayasa’nın 10. maddesine de aykırı olduğu ileri sürülmüştü. Ancak AYM, 
gerekçesini belirtmeksizin, aykırılık savının 10. maddeyle ilgili olmadığı sonucuna 
vardı. Buna karşılık, gerek Sime-Sen’in ve gerek Ankara 8. İş Mahkemesi’nin aykırılık 
gerekçeleri arasında yer almayan 13. maddeyi de, takdir yetkisinin en uç noktasında 
sendika hakkına yapılan bir müdahalenin anayasal sınırlama rejimine uygunluğunu 
değerlendirirken doğru bir yaklaşımla göz önüne aldı. 

1. “Genel” Değil “Özel” Sınırlama Nedenleri

Anayasa Mahkemesi, aşağıda görüldüğü gibi, önce 51. maddenin ilk 3 fıkrasını 
aktararak, tartışmaya açık bazı kısa değerlendirmeler yaptı. Kararın 1. fıkraya ilişkin 
bölümü ve “yapılmasa da olur!” denilebilecek yorum şöyledir: 

“Anayasa’nın 51. maddesinin birinci fıkrasında, “Çalışanlar ve işverenler, 
üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve 
geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara 
serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir 
sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.” denilmek suretiyle işçi 
ve memur ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanların sendika kurma ve sendikaya üye olma 
hakkı anayasal güvenceye bağlanmıştır.”  

51. maddenin 1. fıkrası konusundaki bu kısa –tek cümlelik–yorum yada
saptama ilkece doğrudur. Anayasa, sendika hakkı yönünden çalışanlar arasında “işçi ve 
memur ayrımı” yapmaz. Bu konuda 1982’de yapılan ayrıma 2001’de son verildi. Ne 
var ki, çalışanların statüsüne dayalı ayrım gözetmeyen 1. fıkradaki düzenleme bir 
“kural”dır ve birkaç fıkra sonra “istisnası” konmuştur! Ancak Anayasa’nın 
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gözetmediği ve Anayasa Mahkemesi’nin değinmediği ayrım, “işçi” ve “memur” 
nitelikli çalışanlarla sınırlı değildir. Yasaların başka biçimsel statülere soktuğu 
çalışanlar da anayasal sendika hakkının özneleridir. AYM’nin, yapay statüler 
oluşturma geleneğinin süregeldiğini göz önünde tutarak, bu yorumu “çalışanlar”ın en 
önemli iki kesimiyle sınırlı olmadığını açıkça ortaya koyan bir yaklaşımla yapması 
gerekirdi. 

AYM kararının aşağıdaki izleyen paragrafında ise, 2. fıkrada öngörülen 
sınırlama rejimine ilişkin kural ve hemen ardından 5. fıkrada yer alan istisna kuralı 
aktarıldı ve yine birer cümleyle her iki fıkra yorumlandı: 

“Sendika kurma hakkı mutlak bir hak olmayıp Anayasa’nın 51. maddesinin 
ikinci fıkrası uyarınca millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel 
sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerine 
dayanılarak kanunla sınırlanabilir. Öte yandan anılan maddenin beşinci fıkrasında, 
‘İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, istisna ve 
sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak  kanunla düzenlenir’ hükmüne yer 
verilerek, ikinci fıkradaki genel sınırlama sebepleri(vurguyu ben yapıyorum) dışında 
da bazı kamu görevlileri yönünden bu hakkın kapsamının daraltılması veya 
sınırlandırılması ya da hakkın kullanımının yasaklanması mümkün kılınmıştır. Bununla 
birlikte anılan fıkraya göre, kamu görevlilerinin sendikal haklarına ilişkin olarak 
getirilen kısıtlamaların, gördükleri hizmetin nitelikleriyle uyumlu olması 
gerekmektedir.” 

Anımsanacağı gibi 2001 Anayasa değişiklikleri sırasında, anayasal temel hak ve 
özgürlüklerin “genel sınırlama rejimi”ne ilişkin 13. madde değiştirildi. İlgili 
maddelerde öngörülen özel sınırlama nedenlerine göndermede bulunularak genel 
sınırlama rejimine son verildi ve yeni koşullar / ölçütler getirildi. “Bu maddede yer 
alan genel sınırlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir” diyen 
son fıkrası da kaldırıldı (Gülmez, 2012; 2013a: 49-51; 2013e: 80-81). Yığışmalı 
(kümülatif) sınırlama rejiminin kaldırılmasından doğan boşluk ise, “sendika hakkı” için 
51. maddeye eklenen 2. fıkradaki kuralla dolduruldu. 

Dolayısıyla, kararda ileri sürüldüğü gibi 2. fıkrada sayılan nedenler, “genel 
sınırlama sebepleri” değildir. Başlığı sendika hakkı olan bir maddede sayılan nedenler 
nasıl “genel” olabilir? Sıralanan 6 neden, 13. maddenin “…yalnızca Anayasanın ilgili 
maddelerinde belirtilen sebepler” demiş ve üstelik sendikal haklar konusunda yalnızca 
sendika hakkı için öngörülmüş olduğundan “özel” sınırlama nedenleridir. Bu fıkrada, 
sendika hakkına özgü sınırlama rejiminin iki koşulu belirtilmiştir: Sınırlama, ancak 6 
nedenden asgari birinin bulunması ve yasayla öngörülmesi durumunda getirilebilir. Bu 
iki koşul gereklidir, ama Anayasa’ya uygunluk için yeterli değildir. Ayrıca, 
“sınırlamanın sınırı” niteliği taşıyan 13. maddedeki öteki koşullara da uyulması 
gerekir. Bu koşullar ise, hakkın özüne dokunmama, Anayasa’nın ruhuna, demokratik 
toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olmamadır.51. maddenin 2. 
fıkrası, bu “genel” sınırlama rejiminin koşullarına, 13. maddenin göndermede 
bulunduğu anlamda6 “özel” neden ekledi. Sendika hakkı, yalnızca 2. fıkrada –nedenler 
ve yasa kaydı olmak üzere– öngörülen iki koşula dayanarak değil, aynı zamanda 13. 
maddede öngörülen “genel” sınırlama rejimine uygun olarak da, daha doğrusu 
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sınırlamaların sınırına ilişkin koşullar yerine getirilerek de sınırlandırılabilir. Ve 
sendika hakkı da, ancak bu anlamda “mutlak” bir hak değildir. Nitekim Anayasa 
Mahkemesi kararının aşağıda değineceğim bölümünde de, 13. maddeden söz edilmiş 
ve sendika hakkını yalnızca madde 51/2 çerçevesinde sınırlandırma olanağı 
bulunmadığı ortaya konulmuştur. Ne var ki AYM, kararının bu ve izleyen 
bölümlerinde madde 51/2 ile 13. madde arasındaki ilişkiye doğrudan bir anlatımla 
değinmiş değildir. 

Öte yandan, unutulmaması gereken bir önemli nokta da, madde 51/2’de 
öngörülen sınırlamanın “kural” değil “istisna” olması, bu nedenle de “geniş” değil 
“dar” yorumlanmasıdır. Kanımca Anayasa Mahkemesi’nin kararı, bu yönden de 
doğrudur. 

Ancak, 51. maddenin 5. fıkrasının aktarılmasından sonra yapılan yorum, 
tartışmaya açık bazı noktalar içermektedir.  

Öncelikle, madde 51/5’te, sendika hakkının 2001 değişikliğinden beri anayasal 
özneleri olan “çalışanlar”a istisna olmak üzere öngörülen “işçi niteliği taşımayan kamu 
görevlileri”nin sendika hakkı için, 2. fıkrada sayılan 6 neden dışında “gördükleri 
hizmetin niteliğine uygun” düzenleme yapılmasına da olanak verilmiştir. Bu olanak 
ise, sendika hakkının “kapsam, istisna ve sınırları”na ilişkin olmak üzere neredeyse 
tüm yönlerini kapsayacak biçimde kullanılabilecektir. Yasa koyucunun, “işçiler” için 
benzer bir yetkisi yoktur kuşkusuz. “Görülen hizmetin (yapılan işin) niteliği”, işçilerin 
sendika hakkının sınırlandırılmasına gerekçe yapılamaz. 

AYM kararı, önündeki uyuşmazlıkla doğrudan ilgili olan bu bölümünde de 13. 
maddeye göndermede bulunmadı; “yasaklama”yı da kapsamak üzere, “görülen 
hizmetin niteliğine uygun” sınırlama yapılabileceği görüşüne yer verdi. Kanımca 
önemli bir maddi yanılgıya düşerek “genel sınırlama sebepleri” biçiminde nitelediği 2. 
fıkradaki nedenler “dışında da bazı kamu görevlileri yönünden bu hakkın kapsamının 
daraltılması veya sınırlandırılması ya da hakkın kullanımının yasaklanması mümkün 
kılınmıştır” diyerek (altını ben çizdim), sınırlamanın “yasaklama”ya değin 
götürülebileceğini ileri sürdü.AYM’ye göre, 5. fıkradaki kural nedeniyle, “kamu 
görevlilerinin sendikal haklarına ilişkin olarak getirilen kısıtlamaların, gördükleri 
hizmetin nitelikleriyle uyumlu olması gerekmektedir.” 

Anayasa’nın bu kuralında yasa koyucuya tanınan yetki, AYM kararında ileri 
sürüldüğü gibi “yasaklama”ya değin götürülebilir mi? Götürülürse, kimler için? “İşçi 
niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlileri”nin “tümü” için mi? “İşçiler” dışında kalan 
bu çalışanlar kesiminin tümü tek bir statüde toplanmamışsa, çalışanların biçimsel / 
yasal nitelikleri ve / yada gördükleri işlerin / hizmetlerin niteliği yönlerinden farklı 
çalışma rejimlerine bağlı tutulmuşlarsa, sendika hakkı açısından tanınan yetkinin 
sınırları ne(ler) olacaktır? İş hukukuna yada yönetim hukukuna bağlı çalışanlardan 
kimilerini, özellikle sendikal haklardan yoksun tutmak amacıyla sık sık statü 
değişiklikleri yapmayı “seven” bir yasama geleneği varsa, bu soru(n) daha da önem 
kazanmaktadır.  
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5. fıkranın, “işçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlileri” için, 2. fıkradaki 6 
nedene ek olarak salt bu kişi kesimine yönelik bir sınırlama nedeni daha öngördüğü 
açıktır. Sendika hakkı, bunlar için “hizmetin niteliği” nedenine dayanarak ama “uygun 
olması” koşulu yerine getirilerek de sınırlanabilecektir. Ancak sınırlamanın, aynı 
zamanda 13. madde koşullarının tümüne uygun olması da zorunludur. 13. maddedeki 
genel sınırlama koşullarının, “işçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlileri” tanımı 
kapsamında olan MSB ve TSK kadrolarında çalışan sivil personelin sendika hakkına 
getirilecek sınırlamalar yönünden de geçerli olduğu açıktır. Nitekim AYM de, 
kararının 51. madde fıkralarını izleyen –aşağıda değineceğim– bölümlerinde, itiraz 
gerekçeleri arasında yer almamış olmasına karşın 13. madde koşulları açısından 
tartıştığı yasağın bu maddeye de aykırı olduğu sonucuna vardı. Madde 51/5’te sendika 
hakkının yasayla düzenlenmesinin “kapsam” ve “sınırları”nın yanı sıra “istisna”ları da 
içermesine dayanarak, “hizmetin niteliği” nedeniyle bazı kamu görevlileri için bu 
hakkın kullanımının “yasaklanması”na olanak verildiği ileri sürülebilir. Ne var ki bu 
görüş benimsendiğinde, söz konusu kuralın dar yorumlanması gerektiği 
unutulmamalıdır. Daha önemli koşul ise, sendikal örgütlenme hakkının özneler 
yönünden uygulama alanına ilişkin düzenlemenin doğrudan uygulanması gereken 
ulusalüstü sözleşmelere uygun olması zorunluluğudur. 

2. Anayasa Mahkemesi Kararı ve Uluslararası Sözleşmeler  

AYM kararında, yalnızca iki uluslararası sözleşmeden söz ediliyor: 87 sayılı 
Sendika Özgürlüğü ve Sendika Hakkının Korunması Sözleşmesi ve (İHAS) İnsan 
Hakları Avrupa Sözleşmesi. Dolayısıyla, Türkiye’nin taraf olduğu ve uyuşmazlık 
konusuyla doğrudan ilgili 151 sayılı ILO sözleşmesi ile BM sözleşmeleri (ESKHUS ve 
KSHUS) göz ardı edildi. 

Kararda 87 sayılı sözleşmeye, hiçbir yönden ayrım gözetilmeksizin ilkece 
“çalışanlar”a tanıdığı sendika hakkının kişiler yönünden uygulama alanına, bu evrensel 
ilkeden söz etmeksizin, ulusal düzenlemelerle sınırlama getirilmesine olanak tanıyan 9. 
maddesi bağlamında, şöyle değiniliyor: 

“Silahlı kuvvetlerin ülke savunmasındaki önemi dikkate alındığında, silah 
kullanımını gerektiren yurt savunma hizmetlerini fiilen yürüten üniformalı askeri 
personel yönünden gerekli disiplinin sağlanması için anayasal sınırlar içinde özel 
düzenlemeler yapılması kanun koyucunun takdirindedir. Nitekim, 25.11.1992 günlü, 
3847 sayılı Kanunla onaylanarak uygun bulunan ve ilke olarak tüm çalışanların 
sendika kurma ve sendikaya üye olma özgürlüklerini güvenceye bağlayan Sendika 
Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 sayılı Sözleşme’nin 9. 
maddesiyle, Sözleşme’de öngörülen güvencelerin silahlı kuvvetler ve polis 
mensuplarına ne ölçüde uygulanacağının ulusal mevzuatla belirleneceği ifade edilerek 
silahlı kuvvetler ve kolluk mensuplarının sendika kurma haklarıyla ilgili olarak taraf 
devletlere takdir yetkisi tanınmıştır.” 

Öncelikle, AYM’nin 87 sayılı sözleşmenin onay işleminin zorunlu ilk aşamasını 
oluşturan “uygun bulma kanunu”nun tarih ve sayısını verip, sözleşmenin “onaylanarak 
uygun bulun(duğu)”ndan söz etmesinin, yüksek yargı organlarımızın sürdürdükleri 
yanlışın yeni bir örneği olduğunu üzülerek belirtmem gerekiyor (Gülmez, 2013a; 
2013b; 2013c). Doğrusu, “… sayılı Kanunla onaylanarak uygun bulunan” gibi bir 
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anlatımın neresini düzeltmek gerekir, bilemiyorum! Bu yanlışın görece daha doğru (?!) 
olanı, olsa olsa “… sayılı Kanunla uygun bulunarak onaylanan” olabilirdi! Raportörün 
hazırladığı esasa ilişkin raporda böyle bir anlatım bulunduğu ve yanılgının bundan 
kaynaklandığı varsayılsa da, neden üyelerden birinin dikkatini çekmez? Diğer yargı 
organlarının, kamu yetkililerinin ve öğretinin kaynak olarak başvurduğu karar(lar), 
neden özenle kaleme alınmaz? Hiç değilse, neden madde 90/son fıkrada “anayasal 
ibare” olarak yer alan “usulüne göre yürürlüğe konulmuş” denilmez? Anlamak ve 
anlayışla karşılamak olanaklı değil! Oysa kararlarda, ne uygun bulma yasasının, ne de 
ancak bu yasadan sonra onayı gerçekleştiren Bakanlar Kurulu kararının tarih ve 
sayılarına ilişkin bilgi verilmesi zorunludur. Yalnızca “onaylanmış” olmasının 
belirtilmesi bile bu “kronik yanılgı”ya düşmemek için yeterli olabilecekten, bu yanlış 
neden sürdürülür? Kaldı ki Sime-Sen vekilinin açılan davaya verdiği yanıtta ve ek 
beyanda, anayasal ibare kullanılmış, dolayısıyla bir yanılgıya düşülmemiştir! 

AYM kararında 87 sayılı sözleşmenin 9. maddesinden söz edilmesi, onaylanmış 
bir sözleşmeye “destek norm” olarak yapılan bir gönderme niteliğindedir. Kararda, ne 
madde 90/son fıkra kuralı temelinde herhangi bir yorum yapılıyor, ne de 87 sayılı 
sözleşme ile 4688 sayılı yasa arasındaki uyuşmazlıktan ve hangisinin hangi nedenle 
“esas alınacağı”ndan söz ediliyor. Oysa bir yargı kararında onaylanmış bir sözleşmeye 
“destek norm” olarak bile gönderme yapılması durumunda, Anayasa’nın yaptığı 
düzenlemenin anlamı konusunda birkaç cümleyle de olsa bir görüş belirtmek, daha 
önce başka kararlarda değinilmişse, ölçülülük ilkesinde olduğu gibi, o görüşü 
anımsatmak gerekmez mi? Özellikle yüksek yargı açısından, bu görev öncelikle 
Anayasa Mahkemesi’ne düşmez mi? 

87 sayılı sözleşmeye yapılan göndermedeki bir başka eksiklik, aktarılan 9. 
maddesinde geçen sözleşme güvencelerinin söz konusu güvenlik personeline “ne 
ölçüde” uygulanacağının anlamına değinilmemiş olmasıdır. Sözleşmenin, onaylayan 
devletlere “takdir yetkisi” tanıdığı doğrudur kuşkusuz. Ancak takdir yetkisinin içeriği 
ve sınırları nelerdir? Denetim organlarının, silahlı kuvvetler ve polis personelini 
sözleşme güvencelerinden “yararlandırma ölçüsü”nün ne ve nereye kadar olduğu 
konusundaki yerleşik içtihadı nedir? Bu konulara girilmemesi, takdir yetkisinin sınırsız 
olduğu, hatta yasaklamaya değin götürülebileceği izlenimi yaratıyor. Nitekim AYM de, 
“yasaklama”dan söz etmiş olmasına karşın, sonuç olarak takdir yetkisinin sınırsız 
olmadığı, silahlı kuvvetlerdeki sivil personeli kapsamayacağı görüşünü benimsiyor. 
Ama bu sonuca, göndermede bulunduğu 87 sayılı sözleşmeye (ve denetim organlarının 
kararlarına) değil, yalnızca sivil memurların askeri şahıs olmadığına ilişkin kendi 
kararına ve Anayasa’nın 13. maddesine dayanarak ulaşıyor. 

Oysa 87 sayılı sözleşmenin 9. maddesinde “ulusal mevzuata” tanınan sözleşme 
güvencelerinden “yararlanma ölçüsü”nü belirleme yetkisinin sivil personeli 
kapsamadığı, ILO denetim organlarının yerleşik içtihadıdır. Özetle belirtmem gerekirse 
bu kararlara göre; 87 sayılı sözleşme kapsamı dışında tutulabilecek silahlı kuvvetler 
(ve polis / kolluk örgütü) üyelerinin, sınırlayıcı biçimde tanımlanması gerekir. 9. 
maddede yer alan düzenleme, 2. maddeye getirilmiş bir “istisna” olduğundan, kuşkulu 
durumlarda çalışanların “sivil” olduğu kabul edilmelidir. Silahlı kuvvetler 
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hizmetlerinde çalışan sivillerin sendikalaşma hakkına sahip olmaları gerekir  (BIT, 
1994: 28, parag. 55; 2006: 50-51, parag. 223-229;2012a: 245; 2013a: 209; 2013b: 18-
19; Gülmez, 1988: 160-162; 2005: 146-147 ve 283-286). 

Kaldı ki ILO Uzmanlar Komisyonu’nun 2010, 2011 ve 2013 yıllarındaki 
raporlarında da, 87 sayılı sözleşmenin 2. maddesine aykırı kurallar arasında 4688 sayılı 
yasanın 15. maddesinde öngörülen yasakların 87 sayılı sözleşmenin 2. maddesine 
aykırı olduğu sürekli yinelenmektedir. Yasadaki anlatımla bunlar; “hâkimler, savcılar 
ve bu meslekten sayılanlar”, “ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri” ve 
Uzmanlar Komisyonu’nun kısa bir anlatımla “askeri kuruluşlarda çalışan sivil 
personel” olarak tanımladığı “Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri 
kadrolarında (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) 
çalışan sivil memurlar ve kamu görevlileri”dir (BIT, 2010; 2011; 2013a). Komisyon, 
103. Genel Konferans’a sunduğu raporunda; 2013’te Konferans Komisyonu’nda 
yapılan tartışmalar (BIT, 2013c) ardından Komisyon sonuçlarının (kararlarının) 
izlenmesi bağlamında; sivil memurlar ile cezaevleri gardiyanlarının sendikalaşma ve 
toplu pazarlıkta temsil edilme haklarının bulunmadığını anımsattı. Milli Savunma 
Bakanlığı’nda ve silahlı kuvvetlerde çalışan sivil memurlar için öngörülen sendikalara 
üye olma yasağının Anayasa Mahkemesi kararıyla kaldırılmış olmasını ilgiyle not 
ettiğini belirtti. Sonra da hükümetten şu soruya yanıt vermesini istedi: Anayasa 
Mahkemesi kararının, sözleşmenin tanıdığı hakların(sendika yasağı kapsamında 
bulunan) cezaevleri gardiyanlarına tanınması konusunda etkisi olmuş mudur? (BIT, 
2014: 130). Sorunun yanıtı açıktır: Anayasa Mahkemesi kararının cezaevleri 
gardiyanlarının (yani 4688 sayılı yasadaki anlatımla “ceza infaz kurumlarında çalışan 
kamu görevlileri”nin) ne sendikalaşma ne de toplu pazarlıkta temsil edilme hakları 
üzerinde olumlu bir etkisi oldu. 

Uzmanlar Komisyonu’nun 151 ve 154 sayılı sözleşmeler ile 159 ve 163 sayılı 
tavsiyelere ve temelde kamu yönetiminde toplu pazarlık (sözleşme) haklarının 
uygulanmasına ilişkin olan 2013 tarihli Toplu İnceleme’sinde (Etuded’ensemble / 
General Survey); silahlı kuvvetler ve polis personeli konusunda 87 sayılı 
sözleşmedekine benzer bir kurala yer veren 151 sayılı sözleşmenin kişiler yönünden 
uygulama alanını belirlerken de, denetim organlarının yerleşik görüşünü şu anlatımla 
yineledi: “151 sayılı sözleşme, her durum ve koşulda, silahlı kuvvetlerin sivil 
personeline ve polise (emniyete) bağlı personele uygulanır” (BIT, 2013b: 19, parag. 
70). Bunun anlamı şudur kuşkusuz: Silahlı kuvvetlerin sivil personeline ve polise 
(emniyete) bağlı personele sendika yasağı konulamaz. 

AYM kararında gönderme yapılan ikinci uluslararası sözleşme, pozitif metninde 
yalnızca sendika hakkını10 ilkece “herkes” için güvenceye almakla birlikte kamu 
görevlilerine yönelik “haklı kısıtlamalar” koyma olanağı tanıyan İHAS’tır ve şöyledir: 

10Anımsatmakta yarar var: Artık İHAM, uzun bir evrim sürecini noktalayan Demir / Baykara 
kararıyla, sendikal hakların bölünmezliği ilkesini onayladı ve İHAS’ın 11. maddesinin 
güvenceye bağladığı hakkın “sendika hakkı” ile sınırlı olmadığını açıkça belirtti.  
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“Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesinin ‘Örgütlenme Hakkı’nı düzenleyen 11. maddesinin ikinci fıkrasının son 
cümlesi uyarınca, kamu görevlilerinin sendika kurma hakkına meşru kısıtlamaların 
getirilebileceğini ancak, bunun için ikna edici ve zorlayıcı gerekçelerin bulunması 
gerektiğini belirtmektedir (Demir ve Baykara/Türkiye kararı, Başvuru No:34503/97, 
par.119-120).” 

Sınırlama rejimine yönelik bir “destek norm” niteliği taşıyan–ve kanımca Demir 
/ Baykara kararına göndermede bulunduğu için ayrıcalıklı bir önemi bulunan–bu 
göndermede; 4688 sayılı yasadaki sendika yasağının, Anayasa’nın 13. maddesinin yanı 
sıra İHAS’ın 11. maddesinde de yer alan üç koşullu sınırlama rejimine de aykırı 
düştüğü, Demir / Baykara kararında (CE /CEDH, 2006; CE / CEDH, 2008) buna 
değinildiği belirtiliyor. Anılan karar, Büyük Daire’nin 12 Kasım 2008 tarihli kararıdır.  

İHAM’ın, Türkiye’yi aynı gerekçeyle 11. madde ihlalinden mahkum ettiği 
başka kararları (örneğin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun “mevzuatçı” bir yaklaşımla 
onayladığı bir kararıyla kapatılması iç hukuk alanında kesinleşen Tüm Haber-Sen’e 
ilişkin kararı) bulunduğunu da eklemek isterim (Gülmez, 1995). 

3. Sendika Hakkı ile Askeri Disiplin ve Hiyerarşinin Bağdaşırlığı Sorunu 

Sendikal hakların, sendika hakkından başlayarak “statü” temeline dayalı 
çalışma ilişkisi rejimlerine sızmaya (!) başladığı yıllarda, örneğin kamu hizmetlerinin 
sürekliliği ve kamu görevlilerinin de yansızlığı ilkelerine dayanarak karşı çıkılmış, 
yönetsel hiyerarşi ilkesiyle bağdaşmayacağı ileri sürülmüştü (Gülmez, 1996: 19-39 ve 
106-107).  

Artık terk edilen bu geleneksel tartışma, AYM kararında MSB ve TSK 
kadrolarında çalışan sivil personele sendika hakkı tanınması bağlamında yapılmış, 
sendikalı sivillerin askeri disiplin ve hiyerarşiyi bozacağı yolundaki görüş 
benimsenmemiştir. Yasağın, bu konuda ilk sendikaların kurulmasından beri ileri 
sürülen ve sürdürülen resmi gerekçesi buydu.  

Öyle anlaşılıyor ki Anayasa Mahkemesi’nin, sivillerin “askeri kişiler” 
listesinden çıkarılmasına ilişkin –bu karardan 7 ay kadar önce oyçokluğuyla verdiği– 
yeni bir kararı,11 hem Sime-Sen, hem uyuşmazlığı itiraz yoluyla Anayasa 
Mahkemesi’ne taşıyan Ankara 8. İş Mahkemesi ve hem de AYM’nin kendisi için güçlü 
bir hukuksal dayanak olmuştur. 

11Anayasa Mahkemesi, 2 Eylül 2012 tarihli bu kararını; Genel Kurmay Başkanlığı Askeri 
Mahkemesi (Esas Sayısı: 2012/45) ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nin 
(Esas Sayısı: 2012/52), 25 Ekim 1963 günlü ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve 
Yargılama Usulü Kanunu’nun 10. maddesinin (C) bendinin, Anayasa’nın 2., 10., 36., 37. ve 
145. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürüp itiraz yoluyla yaptıkları iptal istemi üzerine verdi 
ve söz konusu kuralı oyçokluğuyla iptal etti (AYMK, 2012).AYM’nin oyçokluğuyla iptal ettiği 
353 sayılı yasanın 1972’de değiştirilen 10. maddesinin C bendi, “bu Kanunun uygulanmasında 
(...) asker kişi” sayılanlar arasında yer alan “Milli Savunma Bakanlığı veya Türk Silahlı 
Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil personel”e ilişkindi. 
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Gerçekten, bu karara göndermede bulunan ve haklı olarak, bir yandan sivil 
personelin yerine getirdiği hizmetlerin niteliğinden yola çıkan ve öte yandan 
demokratik ülkelerdeki uygulamaları anımsatan AYM’ye göre: 

“… Anayasa Mahkemesinin 2.9.2012 günlü, E.2012/45, K.2012/125 sayılı 
kararında da açıklandığı üzere, asker kişi sayılmayan ve silah kullanımını 
gerektirmeyen kimi teknik ve lojistik hizmetleri yürüten sivil personel yönünden bu 
şekilde bir disiplin anlayışını zorunlu kılan haklı bir neden bulunmamaktadır. Sivil 
personelin sendika kurma hakkına sahip olması, askerliğin temelini teşkil eden 
disiplini zaafa uğratan bir unsur olarak görülemez. Esasen sivil personelin kuracağı 
sendikalarda sadece sivil personele yer verileceğinden bunların, askeri kurumlardaki 
hiyerarşik yapıya etki etmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla sivil personelin amire ve 
emre mutlak itaate dayanan disiplin anlayışı gerekçesiyle sendika kurma ve 
sendikalara üye olma hakkından yoksun bırakılmasının, bir zorunluluktan 
kaynaklandığı ve hizmetin niteliğine uygun düştüğü söylenemez. Nitekim, diğer 
demokratik ülkelerin uygulamalarına bakıldığında, sivil personele yönelik mutlak bir 
sendikalaşma yasağının bulunmadığı görülmektedir” (vurguları ben yaptım, MG). 

Özet olarak AYM’ye göre; “kimi teknik ve lojistik hizmetleri yürüten” sivil 
personele –kararın aşağıda değinilen bölümünde belirtildiği gibi “çalışma şartlarının 
iyileştirilmesi ve özlük haklarının geliştirilmesi amacıyla– sendika hakkı tanınması, 
askerliğin temeli olan ve “amire ve emre mutlak itaate dayanan” disiplini zayıflatmaz. 
Bu katı disiplin anlayışı nedeniyle getirilen sendika yasağı, bir (sosyal) zorunluluktan 
kaynaklanmaz. Sendika üyeleri arasında “askeri kişiler” bulunmayacağından, askeri 
hiyerarşiyi de olumsuz etkilemez. Sendika yasağı, ne sivil personelin gördüğü hizmetin 
niteliği ile bağdaşır, ne de demokratik ülkelerde benzer bir “mutlak” yasak vardır. 

Hukuksal dayanağını Anayasa Mahkemesi kararından alan tüm bu saptamalar, 
sendika yasağının temellendirildiği geleneksel gerekçenin artık geçerli 
sayılamayacağının düşünsel alt yapısını oluşturmuş, AYM’nin iptal sonucuna 
ulaşmasını kolaylaştırmıştır.  

4. Sendika Yasağının 13. Maddeye Aykırılığı 

Anayasa Mahkemesi, sivil personele yönelik sendika yasağını 51. maddenin 
yanı sıra 13. maddeye de aykırı buldu. “Anayasa’nın 51. maddesinin beşinci 
(dördüncü) fıkrasında belirtilen sebeplerle (kanımca aynı zamanda 2. fıkradaki özel 
nedenler ile 4. fıkrada öngörülen ‘hizmetin niteliği’ nedenine dayanarak) sendika 
kurma ve sendikalara üye olma hakkına yönelik müdahaleler(in), Anayasa’nın 13. 
maddesi uyarınca, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine 
aykırı olama(yacağını)” açıkça vurguladı. Bu bağlamda da, yerinde bir yaklaşımla, 
anlamını açıkladığı genel “örgütlenme özgürlüğünün bir parçası” olarak gördüğü 
sendika hakkı ile demokratik toplum arasındaki bağlantıyı şöyle anımsattı: 

“Sendika hakkı, demokratik toplumun temeli olan örgütlenme özgürlüğünün 
bir parçasıdır. Örgütlenme özgürlüğü, bireylerin kendi menfaatlerini korumak için 
kolektif oluşumlar meydana getirerek bir araya gelebilme özgürlüğüdür. Bu özgürlük, 
bireylere bir araya gelerek topluluk halinde siyasal, kültürel, sosyal ve ekonomik 
amaçlarını gerçekleştirmelerine imkân sağlar. Sendika hakkı da, çalışanların bireysel 
ve ortak çıkarlarını korumak amacıyla bir araya gelerek örgütlenebilme serbestîsini 
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gerektirmekte olup, bu niteliğiyle örgütlenme özgürlüğünün bir parçası olarak 
görülmektedir.” 

Öncelikle, AYM kararından yaptığım bu alıntının ilk cümlesini yasal sendika 
başvurularına “oluşum” diyen ÇSGB ve İçişleri Bakanlıkları ile DPB bürokratlarının, 
Valiliklerin dikkatle okumalarını öneririm. Anlaşılmayacak bir yanı olmasa da, altını 
çizmekte yarar gördüğüm “kolektif oluşumlar”ın ne olduğunu özetleyelim: Genel 
örgütlenme özgürlüğü, demokratik toplumun temelidir. Sendika hakkı ise, bunun bir 
parçasıdır.  Sendika özgürlüğü ilkesinin sonucudur.  Bireylerin bir araya gelerek 
çıkarlarını korumak amacıyla kurdukları “kolektif oluşumlar”, bu özgürlüğün 
kullanılmasıdır. Ve aynı zamanda Anayasa Mahkemesi için de bir anımsatmada 
bulunayım: Tanımını yaptığı örgütlenme özgürlüğü içinde geçen “menfaatlerini 
korumak için” ibaresi, yalnızca sendika hakkının değil toplu sözleşme, grev ve toplu 
eylem haklarının da hukuksal dayanağıdır. Göndermede bulunduğu Demir/Baykara 
kararı, bunun örneklerinden biridir. 

AYM kararında, bu genel saptamanın ardından, sendika hakkının madde 
51/1’de ”tüm çalışanlar yönünden güvence altına alın(mış)” olduğu anımsatıldı. “Millî 
Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında çalışan sivil memurlar ve 
kamu görevlilerinin sendika kurması ve sendikalara üye olmasını yasaklayan dava 
konusu kuralın, sendika kurma hakkına müdahale niteliği taşıdığı(nın) açık” olduğu 
vurgulandı. 4688 sayılı yasanın sendika yasağı öngörerek gerçekleştirdiği Anayasa 
güvencesindeki sendika hakkına yönelik “bu müdahale(si)nin Anayasa’ya uygun 
olabilmesi için Anayasa’nın 13. maddesi uyarınca ölçülü olması gerek(tiği)” belirtildi. 
Ne var ki kararda, genel örgütlenme ve onun özel yönlerinden birini oluşturan sendika 
hakkının aynı zamanda bir “insan hakkı” olduğu belirtilmedi. 

AYM, 13. maddedeki ölçülülük ilkesinin anlamını, 18 Haziran 2009 günlü 
kararından (AYM, 2009) yaptığı alıntıyla şöyle anımsattı: 

“Anayasa’nın 13. maddesinde yer alan ölçülülük ilkesi, amaç ve araç arasında 
hakkaniyete uygun bir dengenin bulunması gereğini ifade eder. Ölçülülük, aynı 
zamanda yasal önlemin sınırlama amacına ulaşmaya elverişli olmasını, amaç ve 
aracın ölçülü bir oranı kapsamasını ve sınırlayıcı önlemin demokratik toplum düzeni 
bakımından zorunluluk taşımasını da içeren bir ilkedir.” 

Sendika yasağının, ölçülülük ilkesinin yanı sıra, 13. maddedeki başka ilkelerle 
de bağdaşmadığını belirten AYM, bu müdahaleyi yasağın geleneksel resmi gerekçesini 
oluşturan askeri disiplin ve hiyerarşi yönünden de tartışıp, demokratik toplum için 
“zorunlu bir önlem” olmadığı sonucuna vardı:  

“İtiraz konusu kuralda, Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri 
kadrolarında görev yapan sivil personelin sendika kurmasının yasaklanmasının, 
askerliğin temeli sayılan disiplinin ve askeri hiyerarşik düzenin korunması amacına 
dayandığı anlaşılmaktadır. Ancak, asker kişi sayılmayan sivil personele yönelik 
sendika kurma yasağı getirilmesinin, askeri disiplinin sağlanması ve korunması 
amacına ulaşılabilmesi için zorunlu bir tedbir olduğu söylenemez. Diğer bir ifadeyle, 
askeri disiplinin sağlanması amacı, sivil personelin, demokratik toplumun temeli 
olarak görülen örgütlenme ve sendika kurma özgürlüklerinin kısıtlanmasını zorunlu 
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kılmamaktadır. Öte yandan, yurt savunmasında doğrudan görev alan üniformalı askeri 
personel için geçerli olan askeri disiplin gerekçesiyle sivil personelin sendika kurma 
hakkından yoksun bırakılması, demokratik toplum gerekleriyle de bağdaşmamaktadır. 
Demokratik toplum düzeni, sivil personelin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve özlük 
haklarının geliştirilmesi gibi bireysel ve ortak menfaatlerinin korunmasına yönelik 
sendikal faaliyetlerde bulunmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, Millî Savunma 
Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev yapan sivil personelin sendika 
kurmalarının yasaklanması, demokratik toplum düzeni açısından meşru ve ölçülü bir 
müdahale niteliği taşımamaktadır.” 

Görüldüğü gibi AYM, araç ve amaç arasında hakkaniyete uygun bir denge 
arayışıyla 13. maddedeki ilkeler açısından değerlendirmesini yaparken, terazinin iki 
kefesinden birine “askeri disiplin ve hiyerarşiyi koruma” kaygısını, ötekine de bunu 
sağlamak amacıyla sivil personelin sendika hakkına “mutlak yasak” biçiminde yapılan 
müdahaleyi koyuyor. Oybirliğiyle ulaştığı sonuç, kuşkusuz gerek Anayasa gerekse 
ulusalüstü sendikal haklar ortak hukuku yönlerinden doğrudur; demokratik toplum 
gereği olduğu ise tartışmasızdır. 

SONUÇ 

Anayasa Mahkemesi, 10 Nisan 2013 günlü kanımca “tarihi”nitelemesini hak 
eden kararıyla, 4688 sayılı yasadaki sendika yasaklarından birine, hem de yasa 
koyucunun 2012 değişiklikleri sırasında kaldırmaya yanaş(a)madığı bir yasağa son 
verdi. Bu, kuşkusuz son derece olumlu, ama gecikmiş bir karardır. Çünkü sendika 
yasağının aykırı bulunduğu –2001’de değiştirilen–Anayasa kurallarının her ikisi, 
4688’in kabul edildiği 2001 yılından beri yürürlüktedir! 

Anayasa Mahkemesi’nin Sime-Sen kararından öncelikle çıkarılması gereken 
sonuç(lar) ne(ler)dir? 

Eğer sendika hakkı, kararda da vurgulandığı gibi demokratik toplumun temeli 
olan örgütlenme özgürlüğünün bir parçasıysa…Eğer MSB ile TSK’nin sivil 
personeline dayatılan sendika yasağı ölçüsüzse… Eğer 4688’in madde 15/1 g bendi, 
demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı düşüyor ve zorunlu bir önlem niteliği 
taşımıyorsa…4688’in gerek başka kamu görevlilerine (örneğin polise) dayattığı 
sendika yasakları, gerekse kuruluş ilkeleri alanında öngördüğü yasaklar ve öncelikle de 
meslek ve işyeri temellerine dayalı sendika yasağı da Anayasa’ya aykırıdır. Çünkü bu 
kesin ve mutlak yasaklar da, ne sendika özgürlüğü ve ölçülülük ilkeleriyle bağdaşır, ne 
de demokratik toplum için zorunlu bir önlem niteliği taşır. 

Anayasa Mahkemesi’nin sivil personele getirilen kesin sendika yasağının 
Anayasa’ya aykırılığı için sıraladığı gerekçelerden hangisinin, örneğin emekliler, 
üreticiler, ev emekçileri, yargıçlar ve savcılar, kolluk hizmetleri görevlileri (polisler / 
emniyet teşkilatı mensupları) için geçerli olduğu ileri sürülebilir? 

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararından sonra, insan haklarına saygılı ve dayalı, 
demokratik ve sosyal bir hukuk devletinde yapılması gereken iş / düzenleme bellidir: 
Anayasa –ve kuşkusuz onaylanan sözleşmelere (kısacası ulusalüstü hukuka)– aykırı 
benzer yasakları derhal yasadan çıkarmak. Devletin, Anayasa’ya ve onaylanan 
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sözleşmelere aykırılığı saptanan bu kuralı göz önüne alarak, öteki benzer yasakları 
ayıklayıcı olumlu düzenlemeler yapması, belirttiğim anayasal ilkelerin doğal gereğidir. 

Ancak sivil memurların sendika hakkı konusunda, ne işveren konumundaki 
askeri kuruluşların ve / yada İçişleri Bakanlığı’nın bir açıklama yapmasını, ne de yasa 
koyucudan ayrı ve özel bir düzenlemeye gitmesini bekleme zorunluluğu vardır. Tek 
başına iptal kararı, sivil memurların –4688’in engellediği–sendika ve toplu sözleşme 
haklarının kullanılabilirliğini sağlamıştır. 4688’den doğan tüm haklar, Anayasa 
Mahkemesi kararının yayınlandığı tarihten başlayarak eylemli olarak kullanılabilir 
nitelik kazanmıştır. Bunun için, örneğin hizmet kollarına ekleme yapılmasını öngören 
bir değişiklik zorunlu değildir. Dolayısıyla, Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nün 
de, Sime-Sen’e üyelik ödentileri konusunda çıkardığı –zaten hukuksal dayanağı 
olmayan– engellere son vermesi / vermiş olması gerekir. Anayasa Mahkemesi kararı, 
“idare makamları” ile “gerçek (…) kişileri (de) bağla(dığı)” için, aykırı bir uygulama 
Ceza Yasası’nın 118. maddesinde öngörülen “Sendikal Hakların Kullanılmasının 
Engellenmesi” suçu kapsamına girer. 

Ancak ve ne yazık ki, 4688 sayılı yasada değişiklik yapma süreci 
anımsandığında, bu konuda iyimser olmak olanaklı değildir. Çünkü taslak ve 
tasarılarda, arasında sivil personele yönelik olanın da bulunduğu yasaklardan 
bazılarının kaldırılmasının öngörülmesine ve sendikalara bu konuda umut ve güvence 
(?) verilmiş olmasına karşın, değişiklik yasası son aşamada –ikisi dışında–12 2001’den 
beri süregelen yasaklarla çıkarıldı. 

Anayasa Mahkemesi, sivil personelin sendika hakkını anayasal güvenceye 
almakla, sendikal haklar hukukuna “kritik” ve tartışmalı bir konuda son derece önemli 
bir katkı sağladı. Aslında, sivil personelin “askeri kişiler”den olmadığını karara 
bağladıktan sonra, sendika hakkı konusunda başka türlü bir sonuca ulaşması çelişki 
olurdu.  

Anımsatmak isterim ki Yüksek Mahkeme aynı katkıyı, devlet bütçesinden 
sağlanan sendika üyeliği ödentisine ilişkin iptal kararıyla da yapmıştı (Gülmez, 2011a; 
2011b). Ama AKP iktidarı, Anayasa’ya göre kararları “kesin” olan ve daha önemlisi 
“… yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri 
bağla(yan)” (m. 153/6) Anayasa Mahkemesi’nin bu kararını yok sayarak, Anayasa’ya 
düpedüz aykırı yeni bir düzenlemeyle adı dördüncü kez değiştirilen üyelik ödentisini 
yeniden “toplu sözleşme ikramiyesi” olarak yasalaştırmaktan kaçınmadı! 

Sivil personele de, bu anayasal kural bir kez daha çiğnenerek yeniden yasak 
koyar mı dersiniz!? 

12Bunlar; 4 Nisan 2012 günlü  ve 6289 sayılı yasayla (m. 31), 4688 sayılı yasanın 15. 
maddesinden çıkarılan sendika yasaklarıdır. Daha açık bir anlatımla, 1. fıkranın (c) bendinde 
yer alan “100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile 
yardımcıları” ibaresi ile (j) bendinde yer alan “ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel 
güvenlik personeli” ibaresi madde metninden çıkarıldı. 
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Kanımca artık koymaz, koyamaz! Çünkü AKP hükümetine, gerek “toplu 
sözleşme ikramiyesi” ve gerekse 4688 sayılı yasada yapılan 2012 değişiklikleri 
sırasında –Bülent Arınç’ın anlatımıyla– “yol gösteren” (Gülmez, 2013) üye sayısı 
itibarıyla en büyük kamu görevlileri sendikaları konfederasyonu olan Memur-Sen 
böyle bir yasak iste(ye)meyecektir!13 

Son iki anımsatmadan birincisi şudur: İptal kararıyla sivil personelin yalnızca 
sendika hakkı yasallaşmadı kuşkusuz. 4688’deki –ulusalüstü hukuka aykırı olan–
zorunlu hakemli ve grev yasaklı toplu sözleşme hakkı da güvenceye alındı. 

İkincisi de, AYM’nin Sime-Sen kararında İHAS’a ve Demir Baykara kararına 
yaptığı göndermenin, 2010’da gerçekleştirilen değişiklikle tanınan bireysel başvuru 
hakkı yönünden taşıdığı özel öneme ilişkindir. Madem ki Anayasa’ya göre, 
“herkes(in), Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal 
edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabil(me)” hakkı vardır (m. 148/3). 
Öyleyse bireysel başvuru, üstelik mahkemelerin ciddi bularak itiraz yoluyla başvuruda 
bulunmasına da gerek kalmaksızın,2012’de değiştirilen 6356 ve 4688 sayılı yasalardaki 
tüm sendikal kısıtlama ve yasakların iptal ettirilmesi için son derece önemli bir 
olanaktır ve “emsal” nitelikli Sime-Sen kararı da, bunun dayanaklarından biridir. 
AYM, Demir / Baykara kararına gönderme yapmakla, İHAM’ın sendikal haklarla ilgili 
öteki tüm kararlarının da 11. maddenin güvenceye aldığı sendika hakkının özneler ve 
maddi içerik yönlerinden aynı ölçüde geçerli ve bağlayıcı olduğunu –hiç değilse örtük 
olarak– kabul etmiştir. 

Bir dilekle bitireyim: Umarım ki söz ettiğim kamu yetkilileri (çalışma, içişleri 
ve devlet personeli bürokratları), “oluşum”un ne olduğunu kavrayıp, demokratik 
toplumun temeli olan örgütlenme özgürlüğünü kullanan bireylerin kurduğu sendikaları 

13İtiraf etmeliyim ki, bu son iki cümleyi yazarak nokta koyduktan sonra, Sime-Sen’in web 
sayfasında yer alan yöneticilerin –önce çok hızlı göz atmakla yetindiğim– yazılarını yeniden ve 
baştan sona dikkatle okuduğumda, yazılardan birinde bu konuya değinildiğini görünce 
“şaşırmadım” diyemem! Gerekçeli kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 12 Temmuz 2013 
günü web sayfasında yayınlanan bir yazıda şu görüşler dile getiriliyor: “… Hemen hatırlatmak 
isterim ki, Anayasa Mahkemesinin iptaline karar verdiği bir yasa hükmünün Meclis 
tarafından aynen kabulü mümkün değildir. Yani, bundan sonra sivil memurların sendikalı 
olmalarına engel olabilecek her hangi bir yasal düzenlemenin mevzuatımıza dahil edilmesi söz 
konusu olmayacaktır. (…) Arkadaşlar, artık arkamızda Türkiye Cumhuriyetinin en yüksek yargı 
organı tarafından verilen bir karar vardır. Bu mahkemenin kararları kesindir, aleyhine TBMM 
tarafından dahi, iptal edilen hükme benzer yasal bir düzenleme yapılması mümkün değildir. 
(…) Bugünden itibaren, her bir sivil memur arkadaşımız sendika kurabilir, kurulmuş 
sendikalara üye olabilir” (Kezkiç, 2013).Yazıda; haklı olarak yasa koyucunun yasağı geri 
getiren bir düzenleme yapamayacağı kesin bir anlatımla vurgulanarak üyelere sendikanın 
yasallaştığı mesajı verilirken, dolaylı yada örtük bir dille, devlet kesesinden üyelik ödentisi 
ödenmesinin Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına karşın torba yasayla yeniden sağlandığı 
anımsatılıp benzer bir yola başvurulmasını önleme amacı taşındığını sanmıyorum.Bu arada, 
Sime-Sen üyelerinin de, Ankara Valiliği’nin kuruluştan beri engellemesine karşın artık “toplu 
sözleşme ikramiyesi”nden yararlanacağını belirtmeye gerek olmadığını eklemek isterim. 
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bundan böyle Anayasa Mahkemesi kararında tanımlanan anlamda “kolektif oluşumlar” 
olarak görür! Ve “faaliyet durdurma davaları”na bakan yargı yerleri de, bu kararın 
özünü gözden kaçırmaz.  
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ULUSLARARASI HUKUKUN KÖKLERİNE ALTERNATİF 
YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE  

İBN HALDUN 

Reşat Volkan GÜNEL* 

Abstract 

This study was planned as research on the work of Ibn Khaldun in order to ascertain 
whether some of his ideas would be applicable to the theory and history of international law. As 
a thinker who belonged to the 14th century when modern nation states were not a part of an 
international order, such a study could be seen as contrived. Hence the paper had the risk that 
would not come to any conclusions; certain inferences were made particularly concerning the 
theory of international law. This limited study still should be accepted as introductory due to the 
fact that it may only be useful as the theorizing of Ibn Khaldun are applicable to the theory and 
history of international law. Further profound analysis requires much more extensive study 
because of Khaldun’s own works, which spans thousand pages. Certain conclusions can be 
found in the third chapter as part of the sociological approaches to international law, whilst the 
first two chapters draw on the background relating to Ibn Khaldun’s thoughts from a historical 
and theoretical perspective.  

Key Words: International Law – History – Islam – Theory – Sociological Approach 

Giriş 

Bu çalışmada amaç; İbn Haldun’un eserlerinin, uluslararası hukukun tarihi ve 
teorisine uygulanabilirliğini incelemektir. Modern ulus devletlerin küresel düzenin bir 
parçası olmadığı 14. Yüzyıl’ın düşünürünün çalışmaları üzerine söz konusu bağ 
anakronik görülebilir. Söz konusu çekinceye rağmen, özellikle uluslararası hukukun 
teorisine ilişkin bir takım çıkarımlara ulaşılmıştır. İbn Haldun yaklaşımının uluslararası 
hukuk tarihi ve teorisine uygulanabilirliğinin incelemesi açısından bu sınırlı çalışma 
yine de sadece bir giriş niteliğinde kabul görebilir. Daha derin bir analiz için İbn 
Haldun’un binlerce sayfayı aşan eserlerinde yoğun bir çalışma gerekmektedir. İlk iki 
bölüm İbn Haldun düşüncesine tarihsel ve teorik perspektiften yaklaşırken, üçüncü 
bölüm uluslararası hukuka sosyolojik yaklaşım çerçevesinde belli sonuçlara ulaşmaya 
çalışacaktır.   

* Yakın Doğu ve Kadir Has Üniversitesinde Yardımcı Doçent Doktor. Bu çalışma Pekin’de
ASIANSIL Uluslararası Hukuk Konferansında İngilizce olarak sunulmuştur. Yukarıdaki metin, 
tebliğin Türkçe çevirisidir. Çalışma, Yıldırım Uler Hoca ile yapılan sohbetler, Cahit Can 
Hoca’nın Ankara’da kitabının sayfalarını yırtarak Kıbrıs’a göndermesi, Ümit Hassan Hoca’nın 
kişisel kütüphanesini “vakfetmesi” ve Erkut Sivrikaya’nın tercümedeki yardımları sayesinde 
ortaya çıkmıştır. 
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İfade etmek gerekir ki, İbn Haldun metodolojisi sosyolojik görüş çerçevesinde 
aydınlatılmıştır. Bu açıdan devletin kökeni çalışmanın ilgili önceliği olacaktır. 
Haldun’un Ortaçağ devrinde oluşturduğu sosyo-politik doktrin ekonomik ilişkilere 
dayanmaktadır. Kuramının en önemli yönü ise sosyal yapı ve kurumların 
değerlendirilmesi ile metodudur.1 Lacoste, İbn Haldun'un düşüncelerini keşfetmenin, 
ortaçağ oryantalizminde dolaşmak, egzotik bölgelerin uzak geçmişine dalmak ya da 
sözde “entelektüel” bir tartışmaya girmek anlamına gelmediğini söyler.2  Gerçekten de 
şimdi daha karmaşık ve trajik sorunlarla karşı karşıyayız. Fakat, İbn Haldun’un 
çalışmalarını uluslararası hukuk tarihi ve teorisi açışından tekrar incelemek, günümüz 
problemlerine arkamızı dönmek demek değildir. Aksine, günümüz sorunlarının temel 
kaynaklarının analizini sürdürmek için işlevsel bir araçtır. İbn Haldun’un ortaçağ 
Kuzey Afrika’sının ekonomik, sosyal ve siyasi hayatına ilişkin analizi, günümüzün “az 
gelişmiş”  olarak adlandırılan devletlerinin durumuna da ışık tutmaktadır. 

“Arap Baharı” ve Suriye iç savaşı gibi beklenmedik olaylarla karşı karşıyayız. 
Bu trajik çatışmalar, bölge insanlarının daha önce karşılaşmadıkları politik temellere 
sahip. İşte bu nedenle geleceği anlamak için geçmişe bakmaya belki de hiç bu kadar 
ihtiyaç duyulmamıştı.  

I. İbn Haldun’un Hayatı ve Ortaçağ Kuzey Afrika’sının Siyasi/Hukuki 
Yapısı  

A- İbn Haldun’un Hayatı ve Eserleri 

Bu alt başlıkta İbn Haldun’un hayatı ve eserleri otobiyografisi üzerinden 
incelenecektir. Hayatı; Eğitim (1332-1351), Siyasi/İdari Vazifeler (1351-1375), 
Yazarlık (1375-1383) ve Hukukçu (1383-1406) şeklinde dört bölüme ayrılabilir.  

a- Ailesi ve Eğitimi 

İbn Haldun, Vali el-Din Abdülrahman bin Muhammed bin Muhammed bin 
Ebubekir Muhammed bin el-Hasan (Hicri 732-808 / Miladi 1332-1406) 27 Mayıs 
1332’de Tunus’ta doğmuştur. 3  İbn Haldun, ailesinin aslen Yemen Hadramut’lu 
olduğunu belirtir. İbn Harzem şeceresinin yardımıyla soyunun izini takip eden İbn 
Haldun, Endülüs’e ilk gelen akrabası dedesinin soyunu Yemen’in en eski 
kabilelerinden biri olan Vail İbn Hacar’a kadar takip eder. Her halde şecere İbn 
Haldun’un soyunun Arap olduğunu göstermekle beraber kimi akademisyenler devrin 

1 Ümit Hassan, İbn Haldun – Metodu ve Siyaset Teorisi, DoğuBatı, 2010, 15. 
2 Yves Lacoste, Ibn Khaldun-The Birth of History and the Past of the Third World, (Trans. 
David Macey), Verso, 1984, 2.First published as Ibn Khaldoun: Naissance de l’Histoire Passé 
du tiers-monde, Librairie François Maspero, 1966. 
3 Ibn Haldun, Bilim ve Siyaset Arasında Hatıralar, et-Ta’rif bi-Ibn Haldun ve Rıhletuhu Garben 
ve Sarkan, (Trans. Vecdi Akyuz), Dergah, 2. Edition, 2011; Enan, Mohammad A., Ibn 
Khaldun: His life and Work, The Other Press, 3. 
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siyasi ikliminden ötürü bu belgelerin güvenilirliğini sorgulamaktadır.4 Nesiller boyu 
Mağribin çeşitli hükümetlerinde önemli mevkilere gelmiş olan ailesi bölgede önemli 
rol oynamıştır.5 

Eğitimine Kuran İlmi ile başlayan İbn Haldun daha sonra fıkıh, hitabet, 
edebiyat, dilbilgisi, mantık, felsefe ve El-Abili’den rasyonel bilimler kapsamında 
dersler almıştır.6 

b- Siyasi ve İdari Vazifeleri 

İbn Haldun zamanında İslam medeniyetinin etkisi genel anlamda 
gerilemekteydi. Ayrıca, doğu ve batı İslam ülkelerinde görülen 1348 yılındaki veba 
salgını İbn Haldun’u eğitiminden alıkoyup kamu hizmetine yöneltir. Bir mahkemede 
Sahib el-alamet yani nişancı olarak atandığında henüz yirmi yaşındadır.7 

İbn Haldun’un siyasi kariyeri Fas Sultanı Ebu İnan Faris’e danışmanlıkla 
başlar.8 Etkileyici kişiliği sayesinde Kuzey Afrika boyunca çeşitli hükümetlerde idari 
vazifeler alır. Kariyerinde ciddi iniş ve çıkışlar yaşar, kendisini kimi zaman zindanda 
kimi zaman darbe girişimlerinin ortasında bulur. Eserlerinden anlaşılıyor ki, bu 
karmaşık siyasi ortamda oynadığı rol, siyaset teorisinde onu realist bir noktaya da 
getirmiştir. 

c- İbn Haldun’un Eserleri 

İbn Haldun siyasetle uğraşmaktansa, sadece ilme yönelmeyi arzu ettiğini 
yazmaktadır.9 Uzun süren devlet vazifelerinin ardından Cezayir’de Seleme Oğulları 
kalesine yerleşip dört yıl boyunca yoğun şekilde çalışarak büyük eseri Kitab-ül İber’in 
ilk cildi Mukaddimeyi burada bitirmiştir (1375/1379).10 

İbn Haldun’un dünya tarihi kitabı, “Araplarla Arap Olmayanların ve 
Berberilerin ve Aynı Devirdeki Büyük Kudret Sahiplerinin Eyyamına ait Kaynak ve 
Haberleri Toplayan ve Yorumlayan Kitap”11 esasen yedi ciltten müteşekkildir. Fakat, 
İbn Haldun teorisini oluşturduğu ayrı bir kitap olarak kabul edilen  ve aynı zamanda 
mukaddime olarak bilinen eseri “Kitab-ı Evvel”dir. Bu büyük eser nihai halinde 
“önsöz” ve “giriş” olarak ikiye ayrılmış üç ciltten oluşmaktadır.   

İbn Haldun Mukaddimeyi altı bölüme ayırmaktadır: 

4 Enan, Mohammad A., 3; Muhammad Hozien, “Notes on Ibn Khaldun’s Life”, 
(http://www.muslimphilosophy.com/ik/klf.htm#FStT) 
5 Ibn Haldun, Bilim ve Siyaset Arasında Hatıralar, (Çev. Vecdi Akyüz), 15-19. 
6 Ibn Haldun, Mukaddime, (Çev. Turan Dursun) Onur, 1977, 40. 
7 Ibn Khaldun, Muqaddimah - An Introduction to History, (Trans. Franz Rosenthal), Vol 1, 
Princeton University Press, 2nd Ed., 1980, xli. 
8 Ibn Haldun, Mukaddime, (Çev. Turan Dursun) 40. 
9 Muhammad Hozien, Notes on Ibn Khaldun’s life. 
10 Ibn Haldun, Mukaddime, (Çev. Turan Dursun) 40. 
11 “Kitâbu'l-Iber ve Dîvânu'l-Mubtede' ve'l-Haber fî Eyyâmi'l-Arab ve'l-Acem ve'l-Berber ve 
men 'Asarahum min zeviyiyî's-Sultâni'l-Ekber” kısaca "Kitab al-'Ibar" olarak anılır. 
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- İlki Ümran yani medeniyetle ilgilidir. Genel olarak insan toplumu, türleri, 
coğrafi dağılımı ve psiko-sosyoloji ile ilgilidir. 

- İkincisi göçebe (bedevi) kabileler ve vahşilerle ilgilidir. Karşılaştırmalı 
psiko-sosyoloji (bedevi & hadzari), jeopolitik (çöl) ve sosyolojinin 
dinamikleri (asabiyet) incelenir.  

- Üçüncüsü devlet (mülk), ruhani ve dünyevi güçler, siyasi dereceler, 
devletin ve kültürel antropolojinin dinamikleri ile ilgilidir. 

- Dördüncüsü yerleşik (hadzari) toplumlar, şehirler ve memleketlerle 
ilgilidir. 

- Beşincisi zanaatlar, geçim kaynakları, politik ekonomi ilişkileri üzerinedir. 

- Altıncısı İlim 12  ve bilgi edinme yolları, bir nevi sosyoloji bilgisi 
üzerinedir.13 

Mukaddime Ortaçağ Kuzey Afrika tarihi için temel kaynak oluşu ve 
açıklamalarındaki hassasiyet açısından ayrıca dikkat çekicidir.14 Diğer yandan Mağrip 
ve Berberi tarihi için bulunabilecek en iyi kaynaktır. Batı felsefesi yazını tarafından 
asırlarca ihmal edilmesinin ardından Mukaddime 19. Yüzyıl’da akademisyenlerce 
genelde tefsirli olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca gibi çeşitli dillere tercüme 
edilmiştir. Bu eserler yaklaşık 1000-1250 sayfa ve üç ciltten oluşmaktadır.  

İbn Haldun’un bir diğer benzersiz yönü de İslâm kültür dairesinin ilk kapsamlı 
otobiyografi yazarı olmasıdır.15 Aslında, İbn Haldun’un kendi hayatını resmi belgelerle 
anlatışı, Ortaçağ İslâm edebiyatının en detaylı eserlerinden biridir. 16 Etraflı 
otobiyografisi, İbn Haldun teorisini inceleyenler açısından, onun “terimleri” algılayışı 
ve incelemesini kavrayış bakımından bir başka önemli kaynaktır. İbn Haldun’un 
otobiyografisi esasen kendi hayatı ve ilişkilerini içermekle birlikte, hocalarının 
karakteri, okuduğu kitaplar, bazı özel ve resmi mektuplar içermekte olup, bunlar 
uluslararası hukukçulara devrin “devlet pratikleri”ni kavrama açısından yardımcı 
olabilecek niteliktedir.   

  

12   Astronomi, Fizik, Metafizik, Ziraat, Tıp, Dilbilim, Mantık üzerine bilgiler yanında 
peygamberlerin, meleklerin, sufizmin kavrayışını içerir.  
13 Charles Issawi, An Arab Philosophy of History – Selections from the Prolegomena of Ibn 
Khaldun, 1950, Reprinted 2008, The Darwin Press, 26; G. Labica, Politique et Religion chez 
Ibn Khaldoun, Alger, 1968. 
14 S. M. Batsieva, A. V. Sagadeev, The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition, 1979. 
15 Yakut Hamevi (Mu’cemu’l –buldan), Lisanuddin b. Hatib (el-ihata), Ibn Hacer Askalani 
(Refu’l-isr) and Ghazali (el-Munkiz) gibi kendi hayatını kaleme almış çalışmalar varsa da 
bunlar kısa ve tam olarak otobiyografi olarak kabul edilemeyecek eserlerdir.  
16  Ibn Khaldun, Bilim ve Siyaset Arasında Hatıralar (Trans. Vecdi Akyuz), 5. Adı geçen 
otobiyografi Muhammad Tawit at-Tanji tarafından Kahire’de 1951’de yayımlanmıştır. 
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d- Son Yılları 

İbn Haldun Hacca gitme düşüncesiyle 1382 Ekim ayında Tunus’u terk edip 
önce Mısır’a gider. Orada, hayatının geri kalanını müderris ve idareci olarak geçirir. 
1400 yılında Timur’un ordusu Suriye’yi işgal ettiği sırada ise, gönülsüz de olsa işgale 
engel olmak için Şam’a giden Memluk ordusuna eşlik eder. Kuşatma sırasında İbn 
Haldun, Timur’a Mısır ile Mağrib’in coğrafyası ve insanları hakkında bilgi verir. 
Timur’un kuvvetleri Şam’a ilerlerken, İbn Haldun Mısır’a dönmek ister.17 

İbn Haldun Kahire’ye döndüğünde kariyerinin en üst noktasına ulaşır ve çok 
önemli bir makam olan Maliki Başkadılığı’na atanır. Ayrıca Memluk Sultanı El-Zahir 
Berkuk devrinde Kemhiye ve Berkukiyye medreselerinde fıkıh dersleri verir.18 

B- Ortaçağ Kuzey Afrika’sının Ekonomi Politiği ve Hukuki Yapı 

a- Genel Olarak 

Mağrip tarihi, Osmanlıların gelişine kadar (7.-16. Yüzyıllarda) darbeler ve 
hanedan mücadeleleri ile dinamik ve çalkantılı geçmiştir. 14. Yüzyıl’da İslâm 
Aleminin “altın çağ”ı gerilemekteydi. İşte, İbn Haldun, çevresindeki bu dönüşümün 
nedenlerini anlama gayreti içerisindedir. Bağdat ve çevresinin Moğollar tarafından 
yağmalanmasının ardından Abbasi Halifeliği (750-1258), İbn Haldun’un doğumundan 
evvel yıkılır. Haçlı seferleri (1095-1396), Moğol istilası (1258-1355), Veba Salgını 
(1340’lar) gibi bazı olaylar neticesinde merkezi Müslüman egemenliği de 
zayıflamıştır.19 

b- Ekonomi Politiği 

Ortaçağ Mağribinin üretim şekline kısaca bakılacak olursa, nüfusun büyük 
çoğunluğunun temelde otarşik ya da yarı-otarşik köy veya kabile toplulukları içine 
eklendiği ve Avrupa’daki gibi özel mülkiyete sahip olmayan ayrıcalıklı bir azınlığın 
büyük kâr biriktirdiği görülür. 20  Her ne kadar Karl Marks’ın Asya Tipi Üretim 
Tarzını21 yansıtıyor gibi görülse de, Kuzey Afrika’nın üretim tarzı Marks’ın “hidrolik 

17 Encyclopedia of Islam, Encyclopedia of World Religions, Editor: Juan E. Campo, New York, 
2009, 334; Ibn Haldun, Bilim ve Siyaset Arasında Hatıralar (Çev. Vecdi Akyüz), Chapter IV. 
18 Ferhat Koca, “Ibn Khaldun’s Background in The Discipline of Fiqh and His Ideas on The 
History of Islamic Law”, Conference on From Past To Future Ibn Khaldun, 3-4 June 2006, 
Istanbul. 
19  Umer Chapra, “Ibn Khaldun’s Theory of Development: Does It Help Explain the Low 
Performance of the Present-Day Muslim World?” Conference on From Past to Future Ibn 
Khaldun, 3-4 June 2006, Istanbul. 
20 Lacoste, 26. 
21 Teori, Lewis tarafından şu şekilde karakterize edilmektedir: "... that Asiatic societies were 
held in thrall by a despotic ruling clique, residing in central cities and directly expropriating 
surplus from largely autarkic and generally undifferentiated village communities." Lewis, 
Martin; Wigen, Kären (1997), The Myth of Continents: A Critique of Metageography, Berkeley: 
University of California Press, p. 94. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Autarky
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toplumlar” 22 tanımlamasından farklıdır. Örneğin, sınıf farkı daha az gelişmiştir ve 
sömürü oranı sözde “hidrolik toplum”lardan daha düşüktür. Mağribin ana özelliği, 
kabilede ayrı bir sömürücü sınıf olmaması ve sömürünün açıkça kendini belli 
etmemesidir.23 Bölgede gerçek anlamda asiller, profesyonel ordu (köleleri saymazsak) 
ve burjuva sınıfı yoktur. Böylesi bir yapı, feodalizm, kölecilik ya da asyatik üretim 
tarzı olmadığı gibi sadece Mağribe has değildir. Bu yapı, Selçuklular, Osmanlılar, 
Moğollar ve Batı Sudanda kurulan devletlerde de görülmektedir. Yukarıda bahsi geçen 
durumun analizi İbn Haldun’un eserine olan ilgiyi daha da arttırmaktadır.24 

c- Hukuk 

Justinyen’in ölümünden (Ms.565) sonra Roma İmparatorluğu’nun duraklaması 
ve etkisizleşmesinin Orta Doğu’da dramatik çalkantılara sebep olması ile insanlığın 
bilgi ve teknik gelişimi yeni bir yön bulur ve bu zamanlarda İslâmiyet ortaya çıkar.25 
İslam peygamberi Muhammed'in öğretilerine dayanan bu yeni tek tanrılı din, dünyanın 
diğer büyük dinlerinin aksine "İslam halifeliği" önderliğinde, özel hayatın 
düzenlenmesi dahil kendi yasal, politik, sosyo-ekonomik, eğitim ve kamu düzenine 
sahiptir.26 

İslâm, Muhammed’in ölümünden (639) yedi yıl sonra Kuzey Afrika’ya 
ulaşmıştır. Fakat, askeri zaferlere rağmen Müslümanların Mağrip halkına karşı tutumu 
görece merhametlidir.27 Bu da birçok yazara göre önceki yöneticileri olan Bizans’ın 
halk tarafından sevilmediğini gösterir.28 

İslâm alemi, Muhammed’den sonraki ilk birkaç asır tek devlet, tek halife 
tarafından idare edilen tek millet olarak varlığını sürdürür. Hristiyanlığın aksine İslâm 
egemenlik anlayışı bölgesel ya da etnik farkları kullanmamaktadır. 29  Bu anlamda, 
İslâm hukuku (şeriat) idare ve dış ilişkiler gibi devlet işlerinden günlük yaşama kadar 
hayatın tüm yönlerini kapsamaktadır.   

22 K. Wittfogel, Le despotisme oriental, Les Éditions de Munit, 1964, 668. 
23 Lacoste, 29. 
24 Lacoste, 30. 
25 Chris Harman, A People’s History of the World From the Stones Age to the New Millenium, 
Verso, London, 2008, 123.  
26 Harman, şu şekilde açıklar: “...It (Islam) was not simply a set of beliefs or rules for moral 
behavior...It was also a political programme for reforming society, with an ordered umma 
community based on a single code of laws” Harman, 125. 
27  “Muslim conquerors did not at first seek to create new state structures or convert 
populations to their religion.” Harman, 126. 
28 Lewis bu çerçevede Yahudi bir yazarın “the creator has brought the Kingdom of Ishmael (the 
Arabs) in order to save you from wickedness” ve Suriyeli bir Hristiyan’ın “God…delivered us 
out of the hands of the Romans by means of the Arabs…to be saved from the cruelty of the 
Romans and their bitter hatred to us” cümlelerini paylaşmaktadır; Bernard Lewis, The Arabs in 
History, London, 1966, 58. 
29 Bernard Lewis, The Middle East: a Brief History of the last 2000 Years, Weidenfeld & 
Nicholson, 1995, 139. 
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Ortaçağ İslâm memleketlerinde “modern uluslararası hukuk”u aramak açıkça 

anakronik görülebilir. Uluslararası hukukun birçok prensibinin oluştuğu 18 ve 19. 
Yüzyıl’da İslâm Halifeliği de facto yoktur. İlk yüzyıllarında İslâm, ne teoride ne 
pratikte kendinden üstün ya da kendine denk herhangi bir hukuki sistem de 
görmemektedir.30 Hilafetin, seküler uluslararası hukukun bir kuralı olan egemen ve eşit 
devletler arasındaki düzeni kabul etmesi de beklenemezdi. Fakat bu, Hilafetin başka 
devletlerle ilişki içerisinde olmadığı anlamına da gelmez. Dahası, Avrupa’yı dini 
hoşgörüsüzlük sarmışken, İslâm hukukçuları “Kitab el-siyar” gibi dini azınlıkların 
statülerinin korunmasını öngören eserler vermektedir. 31  Bu çerçevede, tıpkı Roma 
İmparatorluğu’nun bazı ayrıksı durumları düzenleyen “Jus Gentium”u gibi, sadece “dış 
ilişkiler/yabancılara ilişkin kurallar”ın mevcudiyeti kabul edilebilir ama modern 
anlamda uluslararası hukukun değil. Ancak, günümüz uluslararası hukukuna alternatif 
yaklaşımlar arayan akademisyenler için İslâm hukuku’nu kavramak yine de oldukça 
önemli bir adımdır.  

Diğer yandan İbn Haldun, Ortaçağ İslâm’ında eşsiz bir konuma sahiptir. Cemil 
Meriç, onu “kendi gökyüzü’nün tek yıldızı” olarak tanımlar. Zira, kendisi 14.Yüzyıl’da 
müstesna bir metodolojiyle ekonomik ilişkilere dayalı sosyo-politik doktrin 
oluşturmuştur. Büyük teorisi ve metodu ile sosyal yapıları, kurumları, gerçekleri 
değerlendirmesi ve bunun tüm toplumlara uygulanabilirliği, düşüncesinin en önemli 
yönünü göstermektedir. Ümit Hassan’ın kıymetli eseri “Ibn Haldun – Metodu ve 
Siyaset Teorisi”nde belirttiği gibi, İbn Haldun’un hem “Doğu” alemini algılayışı, hem 
de dünya ölçeğinde politik ve sosyal gerçekliği kavrayışı kendini Mukaddime’de belli 
ettiği gibi geçmiş ve güncel sosyal düzenlerin dinamiklerinin farkına varan bir dünya 
düşünürü olduğu da açıkça anlaşılmaktadır.32 

İbn Haldun düşüncesinin orijinalliği bir sonraki bölümde, uluslararası hukuk 
ve uluslararası toplum teorisine muhtemel katkıları ise üçüncü bölümde irdelenecektir.   

II- İbn Haldun’un Özgün Düşünceleri   

Britannica Ansiklopedisi’nde Charles Issawi İbn Haldun’un 14.yüzyıl gibi 
erken bir tarihte dünyevi felsefe üretebilen en büyük Arap tarihçi olduğunu belirtir.33  

30 Khadduri İslam hukuku ve uluslararası hukuka ilişkin şunları ifade etmektedir: “In contrast 
with the modern law of nations, which presupposes... states enjoying sovereign rights and 
equality of status, the law of Islam recognizes no other nation than its own. Similarly to the law 
of Ancient Rome and the law of Medieval Christendom, the law of Islam was based on the 
theory of a universal state...”Majid Khadduri, 50 AJIL 358, 1956, 356. 
31 Murad Wildfried Hofmann, “Muslims as Co-Citizens of the West - Rights, Duties, Limits 
Prospects”, The Ninth General Conference: Islam and the West Past-Present-Future, 1997; 
http://elazhar.com/conferences_eu/9/3.asp 
32 Ümit Hassan, Ibn Haldun – Metodu ve Siyaset Teorisi, DoğuBatı, 2010. 
33 Ibn Khaldūn, Encyclopædia Britannica, 2011. Retrieved from 
http://www.britannica.com/EBchecked/ topic/280788/Ibn-Khaldun 
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Kimi kaynaklarca34 “sosyoloji” terimini üreten Auguste Comte’tan (1798-1857) bile 
önce sosyolojinin babası olarak gösterilmektedir. Ayrıca, A.J.Toynbee, İbn Haldun’un 
çalışmalarını “Bir tarih felsefesi, kuşkusuz en muhteşem eser” şeklinde, G.Marcais ise 
“en önemli eser, şimdiye kadar yazılmış en ilginç kitap” şeklinde belirtmektedir. 
E.Gellner, S.Andic ve Y.Lacoste gibi diğer modern araştırmacılar ise onun toplum 
analizlerinin Marks’ın ideolojisini tamamladığını iddia ederler.  Fakat Hassan’ın da 
belirttiği gibi onun fikirlerini modern disiplinlere göre kategorize etmek ya da onu 
başkalarıyla mukayese etmek, çalışmasının anlaşılmasını zorlaştırır. 

İbn Haldun, Batı-temelli felsefe tarafından uzun yıllar ihmal edilmiştir. 
Örneğin Michelet, Vico’yu tanıtırken şu ibareyi kullanır “Ondan evvel tarih ilmine dair 
tek söz dahi yoktu”. Tarihsel materyalizmin öncülerinden olmasına rağmen Karl Marks 
da kendisinden söz etmez.35 Weber, sosyal bilimlerin kurucusunun Avrupa olduğunu 
iddia eder. La Grande Encyclopédie,36 İbn Haldun’un 1386’da öldürüldüğünü belirtir. 
Yine, felsefe dergisi Revue Philosophique, İbn Haldun’u “16.yüzyıl Arap filozofu” 
şeklinde tanıtarak iki yüzyıllık bir hataya düşer.37 Bu tür yanlış bilgilendirme örnekleri 
pek çoktur.   

Modern düşünüşün batıda Machiavelli, doğuda İbn Haldun ile başladığını 
belirtmek yanlış olmaz. Her iki düşünür de devrin totem ve tabularını yok ederek 
sosyal bilimleri teoloji ve ahlaktan ayırır.38 Batı’da Machiavelli’nin halefleri her alanda 
bulunurken, İbn Haldun, Mukaddimesi için “bu kitap ileride tarihçilerin takip edeceği 
bir emsaldir”39 dediği halde teorisi diğer araştırmacılarca keşfedilmek için 19. Yüzyıl’a 
kadar beklemek zorunda kalmıştır. De Boer kitabının sonuç bölümünde İbn 
Haldun’dan bahsederek onun ne halefi ne de selefi olduğunu iddia etmiştir.40 

Bu nedenle Montesquieu’nun bir kitabına41 edindiği şiarı “prolem sine matre 
creatam” (annesiz doğan çocuk) Mukaddime için de uygun görülebilir.  

34 Gates, Warren E. (1967), "The Spread of Ibn Khaldûn's Ideas on Climate and Culture", 28 
Journal of the History of Ideas, University of Pennsylvania Press (3): 415–422; M. Dhaouadi, 
"Ibn Khaldun: The Founding Father of Eastern Sociology", 5 International Sociology (3): 1990, 
319–335. 
35 Rosenthal, I:303; George Katsiaficas, “Ibn Khaldun: A Dialectical Philosopher for the New 
Millennium”, 21 New Political Science, Number 1, 1999, 41. 
36  Thirty-one volume encyclopaedias which had been published in France from 1886 to 1902 
by H. Lamirault. 
37 Cemil Meriç, Ümrandan Uygarliga, İletişim Yayınları, Istanbul, 14th Ed., 2008, 140-141. 
38  Farklı görüşler için, B.F. Stowasser, “Religion and Political Development: Some 
Comparative Ideas on Ibn Khaldun and Machiavelli”, in Occasional Papers Series, Center for 
Contemporary Arab Studies, Georgetown University, 1983.  
39 Rosenthal, I: 65. 
40  T.J. de Boer, The History of Philosophy in Islam, (Trans. Edward R. Jones), Cosmo 
Publications, 1983, 200. 
41 Montesquieu, Esprit des lois, (The Spirit of the Laws) 1750. 
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu çalışma eşsiz bir eser olan Mukaddime 
üzerine odaklanmaktadır. İbn Haldun'un çalışmalarının özgünlüğü, sosyal bilimler 
sorunsalına kendi zamanına göre istisnai bir yöntemle yaklaşmasından 
kaynaklanmaktadır. İbn Haldun kendinden önceki ve kendi zamanındaki düşünürler 
gibi cevapları “ideal devlet” ya da “mükemmel toplum yapısı” içerisinde de 
aramamıştır. Genelleştirilmiş ve kanıtlanmamış teori yumaklarını çözmek için değil 
gerçekleri keşfetmek için çalışmıştır.42 Aşağıdaki alt başlıklarda ise, İlm-ül Ümran, 
Asabiyet, Mülk gibi Mukaddime’nin temel kavramları incelenecektir. 

A- İlm-ül Ümran 

İbn Haldun eserinde felsefeden, siyasetten ve diğer disiplinlerden ayrı yeni bir 
ilim bulduğunu “İnsanların sosyal yapısının bilimi” (İlm-ül Ümran) iddia eder. Onun 
bulduğu bu yeni metot günümüzde “sosyoloji” bilimine büyük ölçüde denk 
düşmektedir.43 Ümran,44 genellikle “medeniyet” ya da “kültür” şeklinde tercüme edilir. 
Ancak İbn Haldun ümran terimini toplumun yaşam faaliyeti sürecinin ürünü ya da 
sonuçları için kullanmamıştır.45  

Ona göre tüm ilimlerin ve zanaatların temeli sosyal gerçeklerden ötürü 
ümranın yasalarına dayanmaktadır. 46  Bu çerçevede ümranı göçebe toplum (bedevi 
ümran) ve yerleşik toplum (hadzari ümran) olmak üzere iki türe ayırır.47 İbn Haldun bu 
iki toplum arasındaki ilişkileri asabiyet teorisi ile irdeler.  

B- Asabiyet 

42 Oktay Uygun, Ibn-i Haldun’un Toplum ve Devlet Kurami, 12 Levha, 2008, 3. 
43  Fuad Baali, Society, State, and Urbanism: Ibn Khaldun’s Sociological Thought, State 
University of New York Press, Albany, 1988, pp. XI. 
44 “...Such is the purpose of this first book of our work. (The subject) is in a way an independent 
science. (This science) has its own peculiar object-that is, human civilization and social 
organization. It also has its own peculiar problems, that is, explaining the conditions that 
attach themselves to the essence of civilization, one after the other. Thus, the situation is the 
same with this science as it is with any other science, whether it be a conventional or an 
intellectual one. It should be known that the discussion of this topic is something new, 
extraordinary, and highly useful. Penetrating research has shown the way to it. It does not 
belong to rhetoric, one of the logical disciplines (represented in Aristotle's Organon), the 
subject of which is convincing words by means of which the mass is inclined to accept a 
particular opinion or not to accept it. It is also not politics, because politics is concerned with 
the administration of home or city in accordance with ethical and philosophical requirements, 
for the purpose of directing the mass toward a behavior that will result in the preservation and 
permanence of the (human) species. 
The subject here is different from that of these two disciplines which, however, are often similar 
to it. In a way, it is an entirely original science...” Rosenthal, I: 76. 
45 S.M. Batseva, “The Social Foundations of Ibn Khaldun’s Historico-Philosophical Doctrine”, 
(Trans. Jan W. Weryho) The Islamic Quarterly, Vol. XV, No: 2-3, 1971, fn. 2, 122. 
46 Uludağ, 114. 
47 Ann K.S. Lambton, State and Government in Medieval Islam, Oxford University Press, 1985, 
158. 
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Asabiyet kavramı İbn Haldun’un siyaset teorisinde son derece önemli bir yer 
tutar. Konu üzerine çeşitli yorumlar olmakla beraber tüm araştırmacılar asabiyetin 
önemini kabul eder. De Slane48, Gastoun Bouthol,49 Howard Becker ve Harry Elmer 
Bernes 50  asabiyeti “esprit de corps” şeklinde tercüme etmektedir. Helmut Ritter 
“birliktelik ruhu” 51 ’nu tercih ederken, A.F. von Kremer “topluluk hissi ve/veya 
milliyetçilik fikri” 52 tercümesi ile asabiyeti uygunsuz şekilde modernize etmiştir.53 

Salahattin Hüda Baş 54  ve Harun Han Şervani 55  “müşterek ruh”, Ernest 
Gellner 56  “sosyal bağlılık”, Manfred Halpern ise “irade” “cesaret” “sadakat” 
vasıtasıyla “gurup dayanışması”57 terimlerini tercih eder. F.Rosenthal, Mukaddime’nin 
İngilizce tercümesinde “grup hissi” ifadesini kullanır. Muhtemelen asabiyete en yakın 
tanım Mehdi’nin İngilizce çevirisindeki “sosyal birliktelik”tir.58 

Terimin kısmen doğru olan sınırlı yorumları yukarıda özellikle belirtilmiştir. 
Asabiyeti tüm yönleriyle algılayabilmek için, mukaddimedeki üretim tarzının işleyişini 
değiştirmek ve toplumsal hayatı ortaçağ Kuzey Afrika’sı ölçeğinde gözlemlemek 
gerekmektedir.59 Asabiyet kavramı, kişileri bir grup içerisinde bağlamak anlamında 
Arapça Asap (sinir veya damar, fiil olarak bağlayıcı) kelimesinden gelir. İbn 
Haldun’un Asabiyetle ne anlatmaya çalıştığını açıklamak kolay değildir. Bu terimi bu 
kadar kullanmasına rağmen kendisi açıklamasını yapma gereği de hissetmemiştir.60  

Ortaçağ İslâm kaynaklarından anlaşıldığı kadarıyla asabiyet terimi o zamanlar 
iyi bilinmektedir. Asabiyet ortaçağ Kuzey Afrika’sında kabile imparatorlukları ve yeni 
devletlerin oluşumunda katalizör konumundadır. 61  Asabiyet kavramı, toplumsal 

48  De Slane, Prolégoméne s historique d’Ibn Khaldoun, Traduits en Françaisetcommentés, 
Paris, 1862-1868. 
49  Gastoun Bouthol, “L’esprit de corps selon Ibn Khaldoun”, Revue Internationale de 
Sociologie, XL, 1932. 
50 Howard Becker and Harry Elmer Bernes, Social Thought from Lore to Science, I, 271-278. 
51 Helmut Ritter, “Irrational Solidarity Groups: A Socio-Psychological Study in Connection 
with Ibn Khaldun”, Oriens, vol.I, 1948, 1-44. 
52  ‘Gemeinsinn’ and ‘Nationalitatsidee’ respectively in German. A.F. von Kremer, “Ibn 
Chaldun und seine Kulturgeschichte der islamichenReiche”, Sitzungsberichte der Kaiserlichen, 
Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist., Klasse, Vienna, 1879, XCIII, 581-634. 
53 Hassan, 173. 
54 “Ibn Khaldun and History of Islamic Civilization”, Islamic Culture, vol.I, 1927, 567-607. 
55 “The Place of Oriental Thought in the Field of Political Science”, Islamic Culture, vol.II, 
1928, 398-413. 
56 Thought and Change, London, Wiedenfield-Nicholson, 1964, 143. 
57 The Politics of Change in the Middle East and North Africa, Princeton University Press, 
1963, 12. 
58 Muhsin Mahdi, Ibn Khaldûn's Philosophy of History: A Study of the Philosophic Foundation 
of the Science of Culture, Chicago, University of Chicago Press, 1964. 
59 Hassan, 175. 
60 Baali, 43. 
61 Lacoste, 109. 
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yaşama "insanın irade"sinin etkisi olarak algılanabilir.62 Fakat asabiyetin önemi ancak 
Ümran ilmi içerisindeki rolü ile anlaşılabilir. Süleyman Uludağ’a göre asabiyet İbn 
Haldun’un “Kamu Hukuku” teorisinin çekirdeğini oluşturmaktadır.63 

Lacoste, asabiyetin gerçek doğasının negatif anlamda belirtilebileceğini öne 
sürer. Ona göre sadece göçebe yaşam tarzı veya bedevi ümran ile açıklanamaz. 64  
Basitçe kabile dayanışması ya da kandaşların hayatta kalması da değildir. Bu çerçevede 
terimi milliyetçilik65 şeklinde modernize etmek de yanlış olacaktır. Böylece asabiyet 
kabile içinde toplumsal ve siyasal yapının ve ekonomik gelişmenin belli bir seviyeye 
ulaşmasına tekabül eder.66 

a- Asabiyet ve Kolektif Aksiyonun Doğası 

Mukaddime’den anlaşılıyor ki, asabiyet esasında bir dizi eylemi anlatmaktadır. 
Ü.Hassan’ın da belirttiği gibi, asabiyet temelde kendini şu eylem dizisiyle gösterir; 
“kendini savunmak”, “yayılmak”, “fethetmek”, “kazanmak”, “hareket etmek”, “hareket 
göstermek”. Bu bağlamda Hassan, Rosenthal’ın asabiyeti “grup hissi” olarak 
çevirmesine karşı çıkar. Nitekim, "grup hissi" kandaşlık iradesinin bir uzantısı olmakla 
beraber; bu "his" ne mücerret bir histir ne de duygusal bir öznenin hakikatidir. 67  
Mukaddime’de, bu sözde his, hikmet-i vücudunu bir eylemle bulmakta ve varlığını bu 
eylemle sürdürmektedir. Asabiyet bir davranış biçimidir ve kolektif olmak zorundadır. 
İbn Haldun'a göre, elde edilen zaferler ve fetihler sadece askeri harekatın değil aynı 
zamanda yeni devletler kurulmasına yol açan asabiyetin neticesidir.68 

62 “When a person sharing in the group feeling (social solidarity/asabiyyah) has reached the 
rank of chieftain and commands obedience, and when he finds his way open toward superiority 
and the use of force... he cannot achieve his goal except with the help of the group feeling which 
causes the others to obey him... Royal authority (mulk/state) is the goal of group feeling. When 
group feeling attains the goal, the tribe achieves royal authority, either by seizing actual power 
or by giving assistance to the ruling dynasty.”Rosenthal, I: 284-286. 
63 Uludag, 120. 
64 İleri okumalar için: Asabiyyah that reflects the reality of development while determining and 
changing the progress of economy, social and political life, requires the necessity of being 
focused on the mode of production and social life that was valid in Medieval North Africa, 
structures of Bedouin and Hadara. Additionally, understanding said terms calls for to exercise 
on the “barbarity” and “civilization” in terms of the successive phases of the humanity. Hassan, 
175.Lewis H. Morgan, Ancient Society, Harvard University Press, 1964; T.B. Bottomore, 
Sociology: A Guide to Problems and Literature, 2. Ed., Allen-Unwin, London 1971. 
65 Kremer, 581-634. 
66 Lacoste, 112. 
67 Hassan, 194. 
68 Örnekler için Rosenthal, Vol. I, Chapter III, 311 ve devamı. 
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b- Asabiyetin Ekonomik Altyapısı ve Sosyal Önemi  

Asabiyetin esas gayesi devlettir.69 Asabiyetin kudreti ve önemi, kan bağından 
gelebilir fakat devlet sadece kan bağı ve liderlikten ibaret değildir. Onun manası kahır 
ve tagallüptür. 70 Bununla birlikte asabiyetin sosyal manası, siyasi manasından ayrı 
düşünülemez. Yani asabiyetin sosyal katkısı siyasi bir anlayışa sahiptir. Asabiyet belirli 
bir üretim tarzına dayanması sebebiyle bu ikili işlev de iktisadi altyapı ile 
oluşmaktadır.71-72 

c- Mülk (Devlet/Krallık)  

İbn Haldun, İslâm aleminin devlet73 üzerine yapılan ilk deneysel çalışmasını 
ortaya koymuştur. 74 Devlet kavramını, asabiyetle ve insanların doğal olarak sosyal 
organizasyona eğilimli olduğu iddiası ile ilişkilendirmiştir. İbn Haldun, toplumun 
siyasi kudret ihtiyacını açık bir şekilde dile getirir.75 

İbn Haldun devleti sosyal hayat gibi doğal kabul eder. Ona göre, beslenme ve 
güvenlik ihtiyacı "egemenliği ve devleti" ortaya koyar ki bu terimleri modernize 

69 “Royal authority (mulk/state) is something natural to human beings, because of its social 
implications, as we have stated. In view of his natural disposition and his power of logical 
reasoning, man is more inclined toward good qualities than toward bad qualities, because the 
evil in him is the result of the animal powers in him, and in as much as he is a human being, he 
is more inclined toward goodness and good qualities. Now, royal and political authority come 
to man qua man, because it is something peculiar to man and is not found among animals.” 
Rosenthal, I: 291. 
70 Baali, 53. 
71 Hassan, 204. 
72 “... as we shall mention, labor is the real basis of profit. When labor is not appreciated and is 
done for nothing, the hope for profit vanishes, and no (productive) work is done. The sedentary 
population disperses, and civilization decays...” Rosenthal, I: 303. 
73 İleri okumalar için: …Although the word “state” (dawlah) was first used in the Qur’an, 
almost six centuries had to elapse before the word was given its first technical definition by 
Muslim scholars. The word dawlah was mentioned once in the Qur’an (in 59:7) in connection 
with the distribution of fay’ (the property Muslims appropriated from the Banu al Najjar upon 
the latter’s expulsion from Madinah). Louay Safi, “The Islamic State: A Conceptual 
Framework”, American Journal of Islamic Social Sciences (September 1990), Vol. 7, No. 2, 
177-91. On the other hand to translate dawlah/mulk by “state or “dynasty” may sometimes 
obscure the fact that in Ibn Khaldun’s thought the verbal abstract is never clearly separated 
from the concrete personalities who embody it. Lambton, fn.10.  
74 Safi, 177-91. 
 “...group feeling (social solidarity/asabiyyah) gives protection and makes possible mutual 
defense, the pressing of claims, and every other kind of social activity... according to their 
nature, human beings need someone to act as a restraining influence and mediator in every 
social organization, in order to keep the members from (fighting) 
75 with each other. That person must, by necessity, have superiority over the others in the matter 
of group feeling. If not, his power to (exercise a restraining influence) could not materialize. 
Such superiority is royal authority (mulk/state).” Rosenthal, I: 284. 
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edersek günümüz toplumunun olmazsa olmazıdırlar. Devletin zor kullanma (asabiyetin 
son aşaması) ayrıcalığının, bedevi toplumun asabiyeti ile aralarında oluşan en büyük 
fark olduğunu belirtir. Toplumsal düzenin sürekliliği için kurallara ve bu kuralların 
uygulanması için de bir iktidara ihtiyaç duyulur. Fakat toplumlar birbirinden farklıdır 
ve İbn Haldun bu farklılığı iktisada ve hayat tarzına dayandırır.76 Bu sebeple rasyonel 
devlet siyaseti ile dini devlet siyasetini birbirinden ayırır.77 

Ayrıca İbn Haldun devleti bağımsız ve yarı-bağımsız olmak üzere iki sınıfa 
ayırır. Eğer bir devlet aşağıda sayılan özelliklerden beşine de sahipse bağımsız, 
egemen kabul eder;  

 İç güvenlik ve kudretin göstergesi olarak halkı üzerinde tam egemenlik

 Ekonomik bağımsızlığın göstergesi olarak vergi toplama

 Diğer devletlerce tanınmak ve temsilci bulundurmak

 Siyasi ve askeri bağımsızlığın göstergesi olarak sınırlarını koruyabilme

 Diğer devletlerce himaye edilmemek78

Ayrıca İbn Haldun, devleti organik bir yapı olarak tanımlar ve biyolojik 
organizma ile aralarında benzerlikler kurar. Devletlerin neden yıkılıp yükseldiğini de 
teorisinde bu şekilde açıklar.79 

İbn Haldun adil olmayan devletin medeniyeti çökerteceğini belirtirken özetle 
şu maddeleri ortaya koyar.  

 Karşılığını vermeksizin insanların mallarına el koymak80

76 “It should be known that differences of condition among people are the result of the different 
ways in which they make their living.” Rosenthal, I: 323. 
77 “If these norms are ordained by the intelligent and leading personalities and (best) minds of 
the dynasty, the result will be a political (institution) on an intellectual (rational) basis. If they 
are ordained by God through a lawgiver who establishes them as (religious) laws, the result 
will be a political (institution) on a religious basis, which will be useful for life in both this and 
the other world.” Rosenthal, I: 386. 
78 Ayrıca bkz. “Group feelings differ. Each group feeling exercises its own authority and 
superiority over the people and family adhering to it. Not every group feeling has royal 
authority. Royal authority, in reality, belongs only to those who dominate subjects, collect 
taxes, send out (military) expeditions, protect the frontier regions, and have no one over them 
who is stronger than they. This is generally accepted as the real meaning of royal authority.” 
Rosenthal, I: 381. 
79 “...Within the same generation, the duration of life differs according to the conjunctions. It 
may be either more or less than one hundred and twenty years... The same is the case with the 
life (span) of dynasties. Their durations may differ according to the conjunctions...” Rosenthal, 
I: 343-345. 
80 “It should be known that attacks on people's property remove the incentive to acquire and 
gain property. People, then, become of the opinion that the purpose and ultimate destiny of 
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 Halkın malını reel değerinden alıp kamu malını halka yüksek 
fiyata satmak 81 

 Kanunsuz vergi toplamak 82 

 İşçi ücretlerini düşürmek  
 Zorla çalıştırma (Angarya) 83 

 İnsanları kanunsuz mükellefiyetler altına sokmak 

İbn Haldun’un son yıllarındaki yargıçlık kariyeri göz önünde bulundurulacak 
olursa devlet ve halk arasındaki hukuk ilişkilere yaklaşımı son derce önemlidir.  

 III- Uluslararası Hukuka Sosyolojik Yaklaşım ve İbn Haldun’un Olası 
Katkıları 

Bu bölümde İbn Haldun’un düşüncesi ile uluslararası hukukun teorisinde 
“hukuk sosyolojisi” yaklaşımına karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılacaktır. 

A- Sosyoloji ve Hukuk 

Genellikle hukuk fakültesi öğretisinde devlet ve birey ilişkileri çerçevesinde 
haklar, özgürlükler, yetki ve sorumluluklar bağlamında ilgi ve çalışmalar uygulanan 
hukuka yöneliktir. Hukuk kavramına yaklaşımlar çoğu kez pozitif hukuk çerçevesinde 
olmakta, yasama organından doğan hukukun sosyal düzeni biçimlendirdiği kabul 
edilmektedir. Görece olarak insanlar, yapısal bir çatışma olmadan kendi çerçevelerinde 
düzen içinde bir tatmin yaşamakta, bazılarının itirazları da olsa; sistem kendi içindeki 
araç ve imkanlarla kendisini yeniden üretilebilmektedir. Bu bağlamda M. Freeman’ın 
belirttiği gibi, hukuk düzeni çoğunlukla sorunsuz bir biçimde merkezi bir hegemonik 
konum işgal ederek sistemden ayrı soyut olgular gibi kabul edilmektedir. Geniş 
biçimde sosyal düzene hukuk sistemini doğrudan ilişkilendirmek için ise nadiren 
girişimde bulunulmaktadır. Bu anlamda bir çok mevcut hukuk “öğretimi” Weber, 
Durkheim ve Ehrlich’in eserlerini anımsayanlar için hukuk sosyolojisi alanına dahil 
olamamaktadır.84 Bu nedenle, kısa bir süre için bile olsa, mevcut sistemdeki bir boşluk 
ya da eksiklik insanları dehşete düşürebilmektedir. Sonuç olarak, sosyal yapılar ve 

(acquiring property) is to have it taken away from them. When the incentive to acquire and 
obtain property is gone, people no longer make efforts to acquire any.” Rosenthal, II: 103 
81 “An injustice even greater and more destructive of civilization and the dynasty than (the one 
just mentioned) is the appropriation of people's property by buying their possessions as cheaply 
as possible and then reselling the merchandise to them at the highest possible prices by means 
of forced sales and purchases.” Rosenthal, II: 109. 
82 “...who collect unjustified taxes commit an injustice...” Rosenthal, II: 107. 
83  “One of the greatest injustices and one which contributes most to the destruction of 
civilization is the unjustified imposition of tasks and the use of the subjects for forced labor.” 
Rosenthal, II: 108-9. 
84 Michael Freeman, “Law and Sociology”, in Law and Sociology, (Ed. Michael Freeman), 
Oxford University Press, 2006, 3. 
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hukuk arasındaki ilişki üzerine bugün gelinen noktada çok daha fazla kafa yormak 
gerektiği aşikardır. Kuzey Afrika’da başlayan yeni bir isyan dalgası, Libya savaşını 
takiben, Suriye’ye kadar sıçramış köklü çatışmalarla bizi karşı karşıya bırakmıştır. Bu 
çatışmaların Türkiye’yi de içine alacak bir coğrafyada devam edeceği kolayca 
öngörülebilmektedir. İşte bu durum, yukarıda bahsedilen sosyal yapı ile hegemonik 
hukuk düzeni çatışmasına daha çok ilgi göstermek gerekecektir. 

Gerçekten de, toplumsal yaşam için ‘mükemmel bir düzen’ getirme 
çabasındaki mevcut hukuk, sosyal gerçeklikle çoğu kez bağdaşmamaktadır. Verges 
daha da ileri giderek; suçsuz bir toplumu, gülsüz gül fidanına benzetir. Çelişkinin, 
varoluşun bizatihi koşulu olmasından hareketle suçun da hayatın kendisine değişmesi 
için çaktığı bir işaret olduğunu ifade eder.85 

Bu hususta, Durkheim, sosyal olgunun insana dışsal ve zorlayıcı olduğunu 
belirtir. Hukuki perspektiften, sosyal gerçeklik de dışsaldır. Yine aynı sebepten, eğer 
hukuk sistemi söz konusu olgu ile uyum içinde değilse, toplumsal çatışmanın ana 
kaynağını sosyal gerçeklik ile hukuksal gerçeklik arasındaki gerilimin oluşturduğu 
sonucuna da varılabilir. Özellikle post-modern çağda toplumsal çatışmaları engellemek 
için hukuki araçlar kullanılarak alınan yaptırımlar, hukuku, pragmatik enstrümanlarla 
dolu bir öbeğe dönüştürmüştür. Bu durum, sosyal gerçekliğin araştırılması anlamında, 
toplumsal hayat ve hukuk arasındaki ilişkilerin keşfinin gerekliliği bakımından, yani 
hukuk sosyolojisi açısından sosyolojinin temellendirilmesine yol açmıştır. Bu anlamda, 
bu sosyal olgunun hukuki kavranışına geniş bir multi-disipliner girişim ve yaklaşım 
olarak kabul edilir.86 

Çoğu akademisyen 87  İbn Haldun'u ilk sosyolog, Mukaddime'yi ise sosyal 
uyum ve çatışma üzerine ilk sosyal bilim çalışması olarak anmakla beraber hukuk 
sosyolojisi ve uluslararası hukuka sosyolojik yaklaşımlarda kendisine çok az atıf 
yapılmaktadır. Kanaatimce, tarihsel boyutunun yanı sıra bu makalenin ikinci bölümü 
çerçevesinde İbn Haldun'un hukuk sosyolojisine katkısı dikkat çekici olacaktır.   

İbn Haldun sadece tarihi ve sosyal meseleler üzerine çalışmamış, aynı zamanda 
İslâmi ilimlerin gelişimine ilişkin önemli bilgiler vermiştir. Fıkıh usulü ve İslâm miras 
hukuku üzerine ciddi değerlendirmeleri vardır. Mısır medreselerinde fıkıh müderrisliği 

85 Jacques Verges, Savunma Saldırıyor, Metis Yayınları, 3. Bası, 2012, s.13. 
86 Cotterrell, “Why Must Legal Ideas Be Interpreted Sociologically?” 25 Journal of Law and 
Society 171, 1998, 187. 
87 H. Mowlana "Information in the Arab World", Cooperation South Journal 1, 2001; S. W. 
Akhtar "The Islamic Concept of Knowledge", Al-Tawhid: A Quarterly Journal of Islamic 
Thought & Culture, 12, 1997, 3; Amber Haque, "Psychology from Islamic Perspective: 
Contributions of Early Muslim Scholars and Challenges to Contemporary Muslim 
Psychologists", Journal of Religion and Health 43 (4): 2004, 357–377; Enan, Muhammed 
Abdullah, 2007. Ibn Khaldun: His Life and Works. The Other Press. ; S. H. Alatas, "The 
Autonomous, the Universal and the Future of Sociology" Current Sociology 54: 2006, 7–23; 
Warren E. Gates (July–September 1967). "The Spread of Ibn Khaldun's Ideas on Climate and 
Culture", Journal of the History of Ideas, University of Pennsylvania Press, 28 (3): 415–422. 
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ve Maliki başkadılığı vazifeleri hasebiyle hukuk öğretimine önemli katkıları 
olmuştur.88  

Daha önce belirtildiği gibi, İbn Haldun’un katkıları hukuk tarihi ve mukayeseli 
hukuk açısından önemli olabilir fakat burada uluslararası hukuk teorisi ile bağlantısı 
çerçevesinde incelenecektir.  

B- İbn Haldun’un Uluslararası Hukuk Teorisine Muhtemel Katkıları 

Uluslararası hukuk, uluslararası arenada çeşitli ilişkileri etkileyen ve yön veren 
sosyal bir fenomendir. Sosyolojik analiz, uluslararası kuralların yaratılması ve 
uygulanması üzerine sosyal faktörlerin etkilerini anlamamızı sağlayarak uluslararası 
hukuka da katkı sağlamaktadır.89  Gerçekten de uluslararası hukuk, kendini yaratan 
uluslararası toplumun ya da toplumlar toplumunun yöntemidir.90 Devletler, uluslararası 
düzenin öncü kişileri ise, bireyler de devletin tebaasıdır ve bu çerçevede uluslararası 
hukuk uluslararası toplumun hukuku olarak da kabul edilebilir.91 

Hirsch, yakın zamanlarda bazı uluslararası hukukçuların modern sosyoloji 
bilimine yönelip onu uluslararası sorunları çözmede kullandıklarını belirtir. 92  
Carthy’nin belirttiği gibi; uluslararası hukuk sosyolojisi, uluslararası hukuk kurallarının 
oluşumu, içeriği ve uygulama sürecini anlamak için entelektüel araçları sağlamak 
zorundadır.93 

İbn Haldun, çalışmalarının uzun yıllar unutulmuş olmasına rağmen yukarıda 
ifade edildiği üzere bazı yazarlarca sosyolojinin kurucusu olarak anılmaktadır.  
Durkheim’ın “mekanik” ve “organik dayanışması”, İbn Haldun’un “asabiyet” 
kavramını ya da “sosyal dayanışmasını” yansıtmaktadır.94 Bu minvalde, İbn Haldun’un 
sıkça kullandığı terim asabiyet, uluslararası hukukçular için de büyük önem 
taşımaktadır. İbn Haldun’un fikri ve uluslararası hukuk teorisi arasındaki ilişki “Ümran 
Ağacı” biçiminde görselleşirse şu biçimde ifade edilebilir;  

  

88 Ferhat Koca, “Ibn Khaldun’s Background in The Discipline of Fiqh and His Ideas on The 
History of Islamic Law”, Conference on From Past to Future Ibn Khaldun, 3-4 June 2006, 
Istanbul. 
89 Moshe Hirsch, “The Sociology of International Law: Invitation to Study International Rules 
in Their Social Context”, University of Toronto Law Journal, Vol. 55, No. 4 Autumn, 2005, 
891. 
90 Philip Allott, “The Concept of International Law”, EJIL 10, 1999, 31-32. 
91 Allott, 31-32. 
92 Ryan Goodman & Derek Jinks, “Toward an Institutional Theory of Sovereignty”55 Stanford 
Law Review, 2003, 1749; Ryan Goodman & Derek Jinks, “How to Influence States: 
Socialization and International Human Rights Law” Duke L.J. 
93 Anthony Carthy, “Sociological Theories of International Law”, Max Planck Encyclopedia of 
Public International Law, Oxford University Press, 2009. 
94 Ahmed Akbar, “Ibn Khaldun’s Understanding of Civilizations and the Dilemmas of Islam 
and the West Today”, Middle East Journal, Vol. 56, No. 1 Winter 2002, 25.  
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         Yapraklar ve meyveler:    İlim 
 Kollar: Ekonomik Aktivite 

            ÜMRAN Gövde: Hadzara (Yerleşik) ve Devlet ÜMRAN 
(Medeniyet)  Kökler: Bedevi (Göçebe)        (Medeniyet) 

Özsu: Asabiyet (Sosyal Dayanışma) 

İbn Haldun, toplumun oluşumunu sosyal kurallarca belirlenen determinist bir 
süreç olarak görür. Sosyal düzen kurulduktan sonra, kişilerin iradeleri tabii ki etkili 
olacaktır. Fakat, toplumun devamı için asabiyete içkin “kolektif aksiyon” liderin 
karakterinden daha önemlidir. İnsanlar farklı nedenlerle bir araya gelerek kuvvetli bir 
asabiyet oluşturabilirler. Kavramın özünde toplumu etkileyen ve dönüştüren güç 
vardır. 95  İbn Haldun asabiyetin nasıl oluştuğu ve sosyal yasaların idaresi altında 
toplumu nasıl etkilediğini ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Diğer yandan Haldun, inançlı 
bir Müslüman olmasına rağmen sosyal düzenin temelinde “Din”, “Allah” ya da 
“Peygamber” görmemektedir. Doğal olarak her devir kendi sui generis asabiyetini 
yaratır. Bu nedenle İbn Haldun’un asabiyet kavramını güncel meselelere doğrudan 
uygulamak hatalı olacaktır. Örneğin milli dayanışma, günümüz ulus devletlerinin 
temelidir, oysa kabile ya da inanç dayanışması da halen mevcuttur. Egemen devletler 
güçlerini kendi milli dayanışmalarına dayandırmaktadır. İbn Haldun ayrıca sosyal 
yaşam kurallarını doğa kuralları ile uyum içerisinde görmüştür. Haldun bunu 
açıklamak için birbirini takip eden üç kavram kullanır; Hareket, Değişim, 
Dönüşüm. 96 Elbette İbn Haldun, ulus devletten ya da dünya toplumundan 
bahsetmemektedir. Sanayi devrimi öncesinde ondan böyle kavramlar beklemek de 
haksızlık olurdu. O, çalışmalarında, mülkü (devlet) toplumun son aşaması olarak 
görmüştür. 

Kuvvetli asabiyet uluslararası toplum da dahil her toplumda uygulanabilir ve 
başarıya ulaşabilir. Çoğu akademisyen, modern uluslararası hukuk sisteminin modern 
ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla oluştuğunu belirtmektedir. Fakat başlangıç noktası 

95 Uygun, 56. 
96 “A hidden pitfall in historiography is disregard for the fact that conditions within the nations 
and races change with the change of periods and the passing of days. This is a sore affliction 
and is deeply hidden, becoming noticeable only after a long time, so that rarely do more than a 
few individuals become aware of it.This is as follows. The condition of the world and of nations, 
their customs and sects, does not persist in the same form or in a constant manner. There are 
differences according to days and periods, and changes from one condition to another. This is 
the case with individuals, times, and cities, and, in the same manner, it happens in connection 
with regions and districts, periods and dynasties.” Rosenthal, 56-57. 
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Avrupalı ulus devletlerin “uluslararası hukuk”u tanımasıdır. Avrupa toplumlarının 
asabiyeti sayesinde Avrupa merkezli uluslararası hukuk tedricen evrenselleşmiştir.  

Neticede ontolojik olarak evrensellik içeren her iddia, insan toplumu için en 
uygun sistem olarak kendini düşündürür. Bugün “modern uluslararası hukuk” olarak 
adlandırdığımız sistem tıpkı İslâm ya da Sosyalizm gibi evrensellik iddiası taşıyan bir 
ideolojinin ürünüdür. Fakat, teolojik ya da ideolojik ne olursa olsun günümüzde dahi 
Haldun’un asabiyet kavramı, uluslararası toplum için anahtar konumdadır. Uluslararası 
hukukun oluşumu da nihayetinde muzaffer hegemonik güçlerce şekillenmiştir.97 Son 
400 yıla bakacak olursak, sırasıyla İspanya, Fransa, İngiltere ve ABD’nin uluslararası 
hukuka hegemonik etkisinin kuvvetli asabiyetlerinden türediği anlaşılmaktadır. 98  
Asabiyet üstünlüğü sayesinde bir toplum ötekiler üzerinde galip çıkmaktadır. 99 Bu 
açıdan İbn Haldun ve asabiyet üzerine daha fazla çalışma yapmak uluslararası hukukun 
teorisi ve gelişimi açısından da bir zorunluluk arz etmektedir.  

 

97 Wilhelm Grewe, Epochen der Völkerrechtsgeschichte, Baden-Baden: Nomos, 1984 
98 “In the sixteenth century, Spain redefined basic concepts of justice and universality so as to 
justify the conquest of indigenous Americans. In the eighteenth century, France developed the 
modern concept of borders, and the balance of power, to suit its principally continental 
strengths. In the nineteenth century, Britain forged new rules on piracy, neutrality, and 
colonialism – again, to suit its particular interests as the predominant power of the time.” 
United States Hegemony and Foundations of International Law, (Edts. Michael Byers, Georg 
Nolte) Cambridge University Press, 2003, 1.  
99 Stowasser, 8. 
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ANAYASA VE İDARE HUKUKU’NDAN 
KESİTLER V I II1 

Prof. Dr. Sait GÜRAN*

 “ Yıldırım Uler meslekdaşıma selâmlarımla” 
Kanunların Yayımlanması; Cumhurbaşkanı’nın, Anayasa’ya aykırı kanunu 

imzalaması; Yamalı Torba Yasa uygulaması, Anayasa’nın öngördüğü kanun koymak 
değildir; Ombudsman ve TC. Kamu Başdenetcisi; Biri orijinal, bizimki yerli yapım. Bir örnek 
olay; Kamu Başdenetcisi Mehmet Nihat Ömeroğlu hakkında TBMM’nin görevden alma 
işlemi yapması gerekir. 

Son yıllarda, ortaya çıkan öyle konular, yorumlar ve uygulamalar ile 
karşılaşıyoruz ki, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Kürsüsü’nde 
asistan olarak göreve başladığım ve önceleri pratik çalışmalarda, sonrasında derslerde 
ve de ayrıca İşletme Fakültesi’nde, Boğaziçi Üniversitesi’nde, Doğu Akdeniz 
Üniversitesi’nde, Koç Üniversitesi’nde İdare Hukuku öğrettiğim elli yılı aşan sürede, 
hocalarım ve akranlarımla birlikte, sanki biz yanlış idare hukuku öğretmişiz gibi bir 
endişeye kapılıyorum. Çünkü, bu yanlışlar, giderek doğru imiş gibi sunuluyor, böyle 
algılar yaratılıyor ki, İdare Hukuku bir anlamda tadil, tebdil ve tagyire uğruyor. 

Bu yazıda, yakın zamandaki bazı konuları, “kendi” İdare Hukuku birikimim ve 
anlayışım çerçevesinde ve “İdare Hukuku’nu İdare Hukuku yapan” temel kavramlar 
ve ilkeler uyarınca değerlendireceğim. Birinci konu, Cumhurbaşkanı’nın kanunları 
yayınlaması, ikinci konu torba kanun, üçüncü konu Kamu Denetcisi olacaktır.  

CUMHURBAŞKANI’NIN KANUNLARI YAYINLAMASI 

Mümtaz Soysal’a Armağan’daki yazımda kanunların yayımlanması konusunu 
işlemiştim. Aynı konu, bu defa, Cumhurbaşkanı Gül’ün, “Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 
(No:6518 ) ile ilgili olarak yaptığı işlem ve buna getirdiği açıklama üzerine, bir kez 
daha gündeme geldi.  

1Bu başlık altında, daha önce incelediğim konular, sırasıyla, aşağıdaki yerlerde yayınlandı: 
İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi Pertev Bilgen’e Armağan Cilt 13, Sayı 1-3; Yıldızhan 
Yayla’ya Armağan  ( İstanbul, 2003); Ünal Tekinalp’e Armağan, (İstanbul, 2003); 
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Ergin Nomer’e Armağan Sayısı, Yıl 
22, Sayı 2 (İstanbul, 2003); Yavuz Alangoya’ya Armağan (İstanbul, 2006); Ali Ülkü Azrak 75. 
Yaş Armağanı (İstanbul, 2008); Mümtaz Soysal’a Armağan (Ankara, 2009)  
* İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ABD Emekli Öğretim Üyesi
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Devlet Başkanı olan Cumhurbaşkanı’nın, kanunları yayımlama yetkisi ve 

görevi, 1924 Anayasası’ndan itibaren (md.35) düzenlenmiş2 ve 1961 Anayasası Madde 
93’de aynen tekrarlanmış 3, 1982 Anayasası Madde 89 ile te’yid edilmiş, 2001 
değişikliğinde, maddeye, kısmen kabul/kısmen iade eklemesi yapılırken, ugulamaları 
ve Anayasa Mahkemesi kararları ile de kurumsallaşmıştır. Bu itibarla, 
Cumhurbaşkanı’nın, konu, madde 89 noktasına geldiğinde, yapabileceği işlem, 
kullanabileceği yetki bellidir, “sınırlı ve sayılı”dır. Bunlardan biri, kanunu, aynen 
onamak ve yayımlanması adımını atmaktır. Onama kısmen yapılmış ise, onanmayan 
maddeler TBMM’ne iade edilir ve iade sürecinin tamamlanması suretiyle kanun tek 
metin halinde imzalanıp yayımlanır.4 Örneğini hatırlamamakla beraber, bir ihtimal 
olarak, Cumhurbaşkanını’nın on beş gün içinde, hareketsiz kalması ise, zımnen onama 
hükmündedir. 

Cumhurbaşkanı’nın kanunları onama/iade yetkisi kapsamında temas edilmesi 
gereken bir nokta vardır: Devlet Başkanı’nın, TBMM’ni “uyarma” yetki ve görevi 
olmak niteliğini taşıyan geri göndermenin5 mutlaka “gerekçeleri belirtilerek” 
yapılmasıdır. İade gerekçesi, siyasal bir içerikte olabileceği gibi, hukuksal ve başkaca 
aykırılık da olabilir. Gül’ün elindeki diğer olanak, yasanın ilgili hükümlerinin iptali 
için Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmaktır. Kanunların Anayasa’ya 
aykırılığının denetimi yolunun açıldığı 1961 Anayasası’nda ve ardından 1982’de, 
Cumhurbaşkanı’na, bu yetki ve sorumluluğun verilmesinin nedeni çok 
açıktır.Yasama’nın, bir taslak veya tasarıyı, Anayasa’ya aykırılığını bilerek  
kanunlaştırdığı veya aykırılık düşüncesinin, farklı yorumdan ya da kamuoyu algısından 
ileri geldiğini ve bu yüzden meselenin Anayasa Mahkemesi’ne götürülerek 
Mahkeme’nin süzgecinden geçirilmesine zemin yaratarak, Anayasa’nın uygulanmasını 
gözetmek bu yolla da,     “Anayasa’nın ve Hukuk’un üstünlüğünü hakim kılmak” 
olanağını, Cumhurbaşkanı’na tanımaktır. Bu olanak, herhalde, Devlet’in başının, 
konumu ve işlevi gereği, elinde bulundurması ve bu kanıya ulaştığında da kullanması 
gereken bir yetkidir.  

Bu yazıya vesile olan olay, Gül’ün, 6518  sayılı kanunun bazı hükümlerini 
Anayasa’ya aykırı görmesi ve buna rağmen iade yoluna gitmeyip, onaması ve kanuna 
yürürlük kazandırmasıdır. Bu tutum ve işleminin somut ifadesi, Devlet’in başı sıfat, 
görev ve sorumluluğu gereği, Ülke’de “Anayasa’nın ve Hukuk’un Üstünlüğü”nü 
kurmak ve korumak ve de “Anayasa’nın uygulanmasını gözetmek” yükümlülüğüne 

2 Maddenin TBMM’ndeki görüşmeleri için bakınız: A.Şeref GÖZÜBÜYÜK-Zekaî SEZGİN: 
1924 ANAYASASI HAKKINDAKİ MECLİS GÖRÜŞMELERİ, Sf.263-273 (AÜSBF Yayını) 
3 Maddenin gerekçesinde  “Bu hüküm, 1924 Anayasası’ndan gelmektedir.” yazılı olup, 
görüşülülmeye ihtiyaç görülmeden aynen kabul edilmiştir. Bakınız: Kâzım ÖZTÜRK: 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI, C.3,Sf.2786-2788 Ankara,1966)  
4Bu başlık hakkında. Bakınız: Erdoğan TEZİÇ: ANAYASA HUKUKU, 15. Bası, Sf.55-63 
(İstanbul,2012) 
5 Bülent TANÖR-Necmi YÜZBAŞIOĞLU: TÜRK ANAYASA HUKUKU, 12. Bası, Sf.296 
(İstanbul,2012) 
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aykırı şekilde hareketle, Anayasa’ya aykırı yasa maddelerini, Anayasa’ya rağmen, 
Ülke’nin uygulanabilir hukuk kuralları haline sokmasıdır.  

Bu açıdan bakınca, her iki olanaktan birini tercih etmek yerine, kanunu 
onayarak yürürlüğe sokarak mevcut Anayasa’ya aykırılık sorununu Hükûmet’in 
inisiyatifine bırakma yoluna gidince, Cumhurbaşkan’ı Gül, aslında, “bu durumda” 
Anayasa’nın öngördükleri dışında kalan ve yetkisi de bulunmayan bir yola ve yönteme 
başvurmuştur. Bu işlemi, İdare Hukuku deyişiyle, usulün saptırılmasından da öte bir 
aykırılık oluşturulmaktadır.  

TORBA KANUN YÖNTEMİ 

Kanunlar ve değişiklikleri, çeşitli statüleri düzenleyen, genel, objektif, yediden 
yetmişe, okuması hiç olmayandan en yüksek öğrenimliye kadar hitap eden, 
uygulanacak muhatap ilgili kişi sayısı bilinmeyen, emredici, bağlayıcı ve ihlâlinde 
yaptırımlarla karşılaşılan hukuk kurallarıdır. Bu yüzden, Anayasa Mahkemesi’nin 
vurguladığı gibi; 

“Anayasa’nın 2. maddesinde düzenlenen hukuk devletinin temel ilkelerinden biri 
“belirlilik”tir. Bu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden 
h e r h a n g i  b i r  duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde a ç ı k, n e t, a 
n l a ş ı l ı r, u y g u l a n ab i l ir ve nesnel olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi 
uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi de gereklidir. Belirlilik ilkesi, hukuksal 
güvenlikle bağlantılı olup birey, yasadan, belirli bir kesinlik içinde, hangi somut eylem 
ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını bilmelidir. Ancak bu 
durumda kendisine düşen yükümlülükleri öngörebilir ve davranışlarını ayarlar. Hukuk 
güvenliği, normların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde 
devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu 
zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar.” 6 

6 AYM: 15.1.2009, E:2004/70, K:2009/7 (RG: 11.06.2009-27255); Yasa metinlerinin “hukuk 
düzeninden beklenen belirlilik ve öngörülebilirliğe sahip olması” ve bu noktanın, hukuk 
güvenliği ve hukuk devletinin olmazsa olmaz unsurunu teşkil etmesi, Anayasa Mahkemesi’nin, 
2008 yılından bu yana tekrarla işlediği ve üzerinde durduğu ve iptal nedeni yaptığı bir ilke 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Anayasa Mahkemesi’ne göre, Anayasa’nın 2. maddesinde, 
Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılan hukuk devletinin “temel öğelerinden biri de 
güvenilirliliktir. Hukuk devleti, tüm eylem ve işlemlerinde yönetilenlere en güçlü en kapsamlı 
şekilde hukuksal güvence sağlayan devlettir. Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir 
devlette hukuk güvenliğinin sağlanması, hukuk devleti ilkesinin olmazsa olmaz koşuludur. 
…Hukuk güvenliği, “belirlilik ve öngörülebilirlik” gerektirir. …Diğer bir ifadeyle, bu durumda
yasa koyucu düzenlenecek yaşamsal alanın özelliğine uygun olarak genel-soyut düzenlemeye 
elverişli olanı gerçekleştirmeli ve normu kamu yararı amacı çerçevesinde, herkes için geçerli, 
genel, nesnel ve sınırlarını belirli bir biçimde koymalıdır. Ancak bu durumdaki bir kural, hukuk 
güvenliğine, hukuk düzeninden beklenen belirlilik ve öngörülebilirliğe ve hukuk devleti 
anlayışına aykırı düşmeyecek nitelik kazanabilir.” AYM: 06.03.2008, E: 2007/105, K: 2008/75 
(RG: 18.03.2009-27173) ve Mahkeme’ye göre, mevzuatta belirlilik, aynı zamanda kamu yararı 
konusudur; şöyle ki, “Çevre düzeni planı konusunda yetkili olan bakanlığın belirlenerek yetki 
karmaşasına son verilmesi “kamu yararı” kavramı ile ilgilidir. Hukuk devleti ilkesinin öğeleri 
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Bu amaçla, kanun teklif ve tasarıları, komisyonlarda, Genel Kurul’da 

görüşülür, tartışılır. Kanunun gerekçesi ve görüşmelere, komisyon raporlarına, 
kanunun yorumlanmasında önemli birer kaynak olarak itibar edilir. Bu ise, yasama 
sürecinin, “her bir” kanun ve değişikliği için ayrı ayrı işletilmesinden geçer ve 
karşımıza  zaman isteyen, zaman tüketen bir çalışma olarak çıkar ki bu durum kanun 
yapmanın doğal, kaçınılmaz ve evrensel bir özelliğidir. Anayasa’nın metninde yer 
almayıp İçtüzük ile icat edilen torba yasa yönteminin, yasaların  a ç ı k, n e t, a n l a ş ı 
l ı r, u y g u l a n a b i l i r olması özelliği ile bağdaşmadığı açıktır. Kaldı ki, aceleye 
getirilen yasama çalışması, torba kanunun “oluşturulması”nın yeterli istişare, ilgililerin 
katılımı, seslerini duyurmaları olanağından, inceleme ve tartışmadan yoksun biçimde 
çıkmasına da sebep olmaktadır. Son torba yasa olan ve içinde iletişim özgürlüğü 
konusunda Anayasa’ya aykırı hükümler de içeren 6518 sayılı kanun, işaret ettiğim 
yanlış ve sakıncaların doğru seçilmiş bir  örneği olup, bu güne kadar gelen uygulaması 
ile, Anayasa’nın ruhu ve benimsediği yasama kavramı açısından, Anayasa’ya aykırı bir 
kanun yapma şeklidir.  

Torba kanun meselesine el atan üç metin 7, bu konuda ortaya çıkan ve 
çıkabilecek sorunlara işaret etmiş, çıkış sebebini, yarar ve sakıncalarını, yasama 
görevinin yerine getirilmesi  ve Anayasa karşısındaki durumunu ayrıntılarıyla 
irdelemiş, uygulamaya ve sonuçlarına değinmiştir. Buraya, bu kaynakların 
incelenmesinden çıkan temel noktaları aktaracağım: 

Avrupa Birliği mevzuatına uyum için gerektiği düşünülen hızlandırılmış ve 
yoğun yasa yapma ihtiyacını karşılamak için başvurulan torba kanun yönteminin, 
özelde bu yönü ile ve genelde yasamanın yavaş işleyen ve saatleri tüketen çalışma 
şekline hızlandırmayı sağlayan bir çare olarak olumlu bakılabilinecek bir yanı vardır. 
Bununla beraber, torba kanun olarak isimlendirilen ve ana kanun yapma sürecinin 
bertaraf edilmesine varan bu düzenleme yöntemine, Anayasa’da ismen dahi yer 
verilmemiş, öngörülmemiştir; KHK’lerden farklı ve eksik olarak.8 

Öte yandana, son torba kanun örneği olan 6518 sayılı kanunda görüldüğü gibi, 
torba kanunlar, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" başlığını taşımakta ve tam bir 
kırkambar görüntüsü vermektedir. Biraz daha geçmişten örneklenirse, 2005 tarihli 

arasında yasaların kamu yararına dayanması ilkesi vardır. … (Ç)evre düzeni planı hazırlanması 
konusunda iki bakanlık arasında yıllardır var olan çatışmayı sona erdirmeye yönelik olan 
düzenleme kamu yararına uygun olup…” AYM: 02.05.2008, E: 2003/60 K: 2008/97 (RG: 
30.05.2009-27243)  
7Şeref İBA: Ülkemizde “Torba Kanun” ve “Temel Kanun” Uygulamaları, Ankara Barosu 
Dergisi, Yıl 11, Sayı 1, Sf.197-202; Ozan ERGÜL: Türkiye’de Yasama Siyasetinin Temel 
Sorunları:Torba Kanunlar ve Duruma Özel Kanunlar,ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu 
Düşün Dergisi Sayı 26, Sf.1-6,(2014); KANUN YAPMA TEKNİĞİ VE TORBA KANUN 
UYGULAMASI ÇALIŞTAYI (Ankara Barosu Yasa İzleme Çalıştayı, 2013)  
8 Buna karşılık, “Temel Kanun” yöntemi, Anayasa’da değilse bile, hiç değilse İçtüzük madde 
91’de ifade edilmiş, düzenlenmiştir.  
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5355 sayılı torbada, 36 maddede, 53 kanun/KHK’de 163 değişiklik yapılmış, 
bunlardan 21 tanesi yeni ek veya geçici madde ilâveleri şeklinde olmuştur. Bir başka 
torba yasada,Tasarı’da 10 madde ile gelinmiş, Komisyon’dan 76 madde ile çıkmış, 
Genel Kurul’da, madde sayısı 104’e ulaşmıştır; içinde 26000sözcük bulunmakta, 
madde 73 metni 18 sayfa olup ve tek maddeyle 32 kanun değişiklik görmüştür; 
torbanın içinde, mimarlar odası da vardır, engelliler de.  

2011 yılında çıkarılan 6111 sayılı torbada şunlar mevcuttur: Toplam 234 maddelik 
metinde, 66 kanun, 7 KHK değişikliği ile “rekor” kırılmış; torba yasanın sadece başlığı 
3 sayfa tutmuştur. Daha önemlisi, Tasarı’nın ilk hali toplam 120 madde iken, Genel 
Kurul’da 234 madde olarak yasalaşmıştır.9 

Yasa yapma süreci bakımından asıl mesele şu noktalarda belirmektedir: 
Değişikliğe uğrayan veya ilk defa vaz’ edilen her kanun teklif ve tasarısı, kendi 
alanındaki ihtisas komisyonunda görüşülür ve ortaya bir komisyon raporu 
çıkar.Torbada ise, konuları ne ve ne kadar çeşitli olursa olsun, teklif ve tasarılar 
doğrudan bir tek komisyona (Plân Bütçe Komisyonu) gelir, komisyon çalışması orada 
yapılır ve Genel Kurul’a gönderilir. Komisyonda, az önceki rakkamların da ifade ettiği 
gibi, önergeler ile “torba yamanır” ve yamama faaliyeti Genel Kurul’da da devam eder. 
Bu süreçte, komisyonda, ne uzman dinlenir, ve ilgili baskı ve manfaat gruplarının 
katılımı gerçekleşebilir, ne de ihtisas komisyonunun uzmanlığı ve birikiminden 
yararlanılır, by-pass edilir; sırasında gerekçeler bile yazılmaz. Bütün bu eksiklikler, 
karmaşa ve kargaşa nedeniyle, kanunun ruhu, özelliği kaybolur, yorum teknikleri 
işlemez hale gelir. Dipnut 8 müelliflerinin açıklamalarından derlediğim satırlara son 
verdikten sonra, bir kaç noktaya değineceğim. 

Bırakınız, TBMM’nin, torba kanun yapma yetkisinin varlığını gösteren, 
doğrudan/dolaylı, açık/zımnî hiçbir hüküm bulunmaması suretiyle ortaya çıkan 
Anayasa’ya aykırılık arzetmesi meselesini; buna ek olarak, uygulamasında da, 
Bakanlar Kurulu’nun çıkardığı torba tasarısı/teklifi taslağı hazırlanırken uyulması 
gereken ve ilgilileri bağlayan Yönetmelik10 ve özellikle  “birden fazla düzenleme ve 
maddede değişiklik” konulu 17’nci, “gerekçelere” ait 21’nci, “düzenleyici etki 
analizini” emreden  24’ncü maddesi11 bile by-pass edilmektedir.  

Bir kez daha vurgulamak amacıyla, Anayasa’da yerinin olmadığını, 
öngörülmediğini ve Anayasa’nın kanun koyma felsefesi ve sistematiği ile 
bağdaşmadığını ve ihlâl ettiğini ifade ettikten sonra; sözü, torba kanun meselesini 
neden işlediğimiz başlangıç noktasına getirerek tamamlayayım. Torba kanun 
uydurmasının ve uygulamanın özellikle “yasayı bilmemek mazeret sayılmaz” ilkesi 

9 Böyle bir kanunun normal yasama süresinde, 73 adet ayrı kanun olarak sunulması, 
görüşülmesi, oylanması gerekirdi.  
10Mevzuat hazırlama usul ve esasları hakkında Yönetmelik (RG: 17/2/2006-26083) 
11MADDE 24 - Düzenleyici etki analizi: Yürürlüğe konulması hâlinde etkisinin on milyon 
YTL’yi geçeceği tahmin edilen kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları için 
düzenleyici etki analizi yapılması zorunludur.  
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yönünden, “yasaların bilinebilir olması” 12 bakımından, Anayasa Mahkemesi’nin, 
alıntıladığım kararında hukuk devletinin unsuru sayılan  “herhangi  bir  duraksamaya 
ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde a ç ı k, n e t, a n l a ş ı l ı r, u y g u l a n a- b i l i r” 
olması bağlamında büyük sakınca taşıdığı kukusuzdur. Ki, aslında, bu hal, bir sakınca 
değil, yamalar yığını torba kanun modelinin iptalini gerektiren Anayasa’ya aykırılık 
sebebidir.13 

Ayrıca, belirtelim ki, “hızlı yasama ihtiyacı” sloganı altında başvurulan torba 
kanun yasamasına, KHK’in sakıncalarını gidermek amacıyla yönelinmiş olması, 
mevcut meseleyi çözmediği gibi, sakıncanın, daha büyük sakıncalarla ve üstelik 
Anayasa aykırılığı ile tedavisi, yani “yanlış giderilsin derken, aksine ağırlaştırılması” 
sonucunu doğurmuş; Anayasa’nın öngördüğü yasama sürecinde, öngörmediği, kanunla 
ya da İçtüzük ile bile düzenlememiş bulunduğu de facto bir yol açmıştır. Daha ne olsun 
ki! 

KAMU BAŞDENETCİSİ’NİN KİMLİĞİ 

Konuya başlarken, önce, “Kamu Denetciliği Kurumu”nun Türk Devlet Yapısı 
içindeki yerini belirleyelim. KDK’nın, Yargı organı içinde bulunmadığında kimsenin 
kuşkusu yok. Yasama organı’nın da, TBMM’nden ibaret olduğu da ihtilâfsız. Kuruluş 
kanununda, kamu tüzel kişisidir yazılmasına ve İdare’nin işleyişi ile ilgili şikâyetleri 
inceleme görevine rağmen, Türk İdare Teşkilâtı’nın bir parçası da değil; Anayasa 
madde 74’deki, KDK “TBMM Başkanlığı’na bağlıdır” hükmü de ne anlama geliyor. 

12 Bu konuda, dipnotu 8’deki Çalıştay’da dile getirilen bir karamizah örneğini buraya 
koymamak olmazdı. Medenî Hukuk Profesörü Prof.Dr.Ahmet Kılıçoğlu anlatıyor: “Borçlar 
Hukuku kitabı yazıyorum; 14. maddenin  
3. fıkrası değişmiş. Çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki torba kanunla değiştiğini 
tesadüfen öğrendim... 
13Dikkat çekici bir başka karamizah örneği de, bunca aykırılık ve yasama sakıncası taşıyan, 
KHK’lere bile Anayasa’nın men ettiği hürriyetler alanının, yamama torbalama yöntemi ile 
düzenlenmesine olanak tanıyan  ve bu güne kadar bir hayli uygulanan torba kanunlardan birinin 
“Anayasa’ya temelden sakatlığını”, neden Cumhurbaşkanı veya anamuhalefet partisi ya da 110 
milletvekili yahut kendisine uygulanan bir gerçek/tüzel kişi  Anayasa Mahkemesi’ne götürerek 
iptalini dava etmez. Anayasa Mahkemesi de, önüne getirilen torba kanunu, içeriğine girerek 
denetlemek yerine, doğrudan bu yasama yönteminin Anayasa’ya aykırılığı meselesine girmez 
ve iptal etmez. Nitekim, davacı Anamuhalefet Partisi (Sosyaldemokrat Halkçı Parti) dava 
dilekçesinde, maddelere geçmeden önce dile getirdiği iptal gerekçesinde, "3713 Sayılı Yasa 
"Terörle Mücadele Kanunu" adını taşımakta ise de, birbirleri ile organik ve hukuksal hiçbir bağı 
olmayan birçok konuyu düzenlemiş bir torba kanun niteliğindedir. Bir yandan, terör suç ve 
cezaları kural altına alınmış iken, öte yanda şartla salıverme koşullarının iyileştirilmesini içeren 
hükümlere yer verilmiş; cezaevlerinin yapımı hakkında düzenlemenin yanında, terörle 
mücadelede görevlilerin ve diğer kişilerin ödüllendirilmesine dair hükümler getirilmiştir. 
Böylece yasa yapma tekniğine ve ilkelerine uyulmamış olması, mevzuat kargaşasına neden 
olmuş ve uygulamada da çelişkili sonuçlara zemin hazırlanmıştır.” içeriği ile torba kanunun 
Anayasa’ya aykırılığına yer vermekle beraber, Anayasa Mahkemesi, 31.3.1992 tarihli, 
K:1992/20 sayılı kararında (RG:27.01.1993-21478) bu temel aykırılık meselesine görmemiş 
veya girmemiş, yasanın maddelerini tartışmış ve hükme bağlamakla yetinmiştir. 
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Kişisel değerlendirmem şu yönde: Nasıl “Yargı organı” bağımsız mahkemelerden 
oluşuyorken, idarî işlemler yapan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, bu özelliği 
nedeniyle, “İdare’nin değil, “Yargı”nın içindeki idarî makam olarak konuşlanıyor ise; 
aynı şekilde, TBMM adına hareket eden Sayıştay ile TBMM’ne bağlı olan ve adına 
işlem yapan KDK da, Yasama’nın içindeki idarî makamdır. Seçim kurullarını da, aynı 
bağlantıyla, Yasama’nın içinde düşünüyorum. 

Konuya gelince, uzun yıllar tartışıldıktan sonra, Türk Devlet Sistemi’ne, 2010 
yılında Anayasa madde 75/4 ile monte edilen “Kamu Denetcisi Kurumu” (KDK) diğer 
ülkelerdeki gibi, İdare’nin İskandinav kökenli bir gözetim-denetim mekanizması 
(Ombudsman) olarak kurulmuştur14. Bu nedenle, örgütsel yönden TBMM’ne 15 bağlı 
olan, fonksyonel bakımdan da TBMM (Türk Ulusu) adına görev yapan bir 
konumdadır. KDK’nu kuran Anayasa 75/4, KDK’nın ana falsefesinin ve kimliğinin 
anlaşılamadığını, alelâde, herhangi bir “devlet dairesi” kurar gibi hareket edildiğini 
göstermektedir. Örneğin, KDK’nun olmazsa olmaz temel özelliği ve tümgücünün 
kaynağı olan “bağımsızlığı” ile “tarafsızlığı” bile Anayasa’da vurgulanmamıştır.   

Bu ana fikir, algılama ve değerlendirme, tüm hatlarıyla 6328 sayılı kuruluş 
yasasına da yansımıştır. 6328 sayılı kuruluş yasasına gelince, kanunda, sistemin beyni 
ve omurgası konumundaki Kamu Başdenetcisi’nin ve Kurum’un bağımsızlığının ve 
tarafsızlığının, daha birinci maddede yazılmayıp 12’nci maddeye16 bırakılması, 
yapımcıların, KDK’nu, TBMM “Başkanı”na bağlı bir “devlet dairesi” gibi algıladığını 
kanıtlamaktadır. Tarafsızlık ve bağımsızlık, bu Kurum’un öz kimliğidir ve bunun çok 
iyi ifade edilmesi zorunludur. Ombudsman’ı, ombudsman yapan bu özelliğidir. 

Kamu Başdenetcisi’nin TBMM tarafından seçilmesi olağandır; yalnız, seçime, 
TBMM üye sayısının 2/3 çoğunluğu koşulu ile başlanıp, dördüncü ve son turda iki 
adaydan biri noktasına indirilmesi, Ombudsman fikrinin özüne ne kadar yabancı 
kalındığını ve anlaşılmadığını ispatlar. Çünkü, ombudsman’ın görev gücü, kendisinin, 
parlementonun 2/3 ittifakını, böylesine bir concensusu sağlayabilmiş güçlü hukukçu 
olmasındadır; ne kanunda, ne de makam arabasının markasında. 17 

14Devlet Denetleme Kurulu ile olabilecek işlev örtüşmesi veya uyuşmazlığı bir yana. 
15Anayasa madde 74/5 “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan 
KamuDenetçiliği Kurumu” 
16Bağımsızlık ve tarafsızlık MADDE 12 –(1) Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, 
Başdenetçiye ve denetçilere görevleriyle ilgili olarak emir ve talimat veremez, genelge 
gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. (2) Başdenetçi ve denetçiler, görevlerini yerine 
getirirken tarafsızlık ilkesine uygun davranmak zorundadır.... Bu metin bile, KDK’nun ve 
Kamu Başdenetcisi’nin, ombudsman yerine, mahkeme ve yargıç gibi algılandığının somut 
göstergesidir. Ombudsman, sayıları binleri aşan yargıç veya yüzleri aşan yüksek mahkeme 
üyesi değildir; “O, Ombudsman”dır. Bütün mesele, tekrar altını çizeyim, tırnak içinde yazdığım 
iki kelimeyi algılayabilmekte, göz önüne getirebilmektedir.  
17TBMM başkanı’nın ve son değişiklikten önceki dönemde Cumhurbaşkanı’nın aynı nisab ve 
tur sayısı ile seçilmiş olması gibi bir argüman da, yanlışı, bir başka yanlışla açıklamak veya 
bilinen deyişle, yanlış örneği örnek göstererek savunmak demektir.  
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Ombudsman, Dünya’ya model olan İskandinav ülkelerinde, kendi 

parlementolarının güveni ve inandırıcılığı devam ettiği sürece görev yapar. 
Ombudsman, “o kadar özgün” bir kamu görevlisidir ki, ombudsman yasalarında, 
kendisi hakkında disiplin suçu ve cezalarına ilişkin bir hüküm bulamazsınız; dört yıllık 
dönemi dolmadan, Ombudsman’ı, Parlemento, kendi takdiri ile görevden alabilir; 
yaptırım budur. Haliyle, bir diğer yaptırım da koşullar gerektirdiğinde, istifa, yani 
Ombudsman’ın kendisinin görevi bırakmasıdır. 6328 sayılı yasada, Kamu 
Başdenetcisi’nin, görevden alınması konusu da eksik düzenlenmiştir. Bu işlemin 
yetkilisi, TBMM Genel Kurulu’dur; görüşme yapılmadan, “kabul edenler/etmeyenler” 
oylaması ile yetinilecektir. Görevden alma önerisini Komisyon’a, Meclis Başkanı 
getirecektir. Görevden alınmanın, Ombudsman gibi Genel Kurul’un siyasal “takdiri”ne 
bırakılmayıp, yerine, madde 15’de sebepli işlem18 yapılması, bizim siyasal kültürümüz 
açısından isabetli olmuştur; ayrıca, metnin (1) nolu paragrafındaki nitelik kaybı 
ifadesini biçimsel unsurlarla sınırlamayıp, Kamu Başdenetcisi’nin, tarafsızlığa, 
bağımsızlığa ve de özerkliğe toz kondurması veya kendisinin Kurum’u yönetirken 
TBMM’nin güvenini (confidence) veya Başdenetci olarak “inandırıcılığını” 
(credibility) kaybetmesinin söz konusu olması hallerini de kapsayacak şekilde 
yorumlanıp uygulanması koşulu ile.  

KDK ve Kamu Başdenetcisi ile ilgili olarak 6328’de sözü edilen “Komisyon”, 
“TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden 
oluşan Karma Komisyonu”dur. Hemen belirtelim ki, Ombudsman kurumu ve kavramı 
doğru anlaşılmak zorundadır. Ombudsman, ne çaresiz halkın “arz-ı hal makamı”, ne de 
sadece insan hakları inceleme merciidir; Ombudsman, İdare’nin TBMM tarafından 
denetimi ve uyarılması işlevlidir. Bu nedenle, önce, Anayasa 74’ün, Ombudsman için 
yanlış yer olduğunu; doğru yerin, 79’ncu maddedeki seçim kurulları veya 98’nci 
maddeden başlayan “TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yolları” örneklerindeki gibi, 
III. Kısım/ I. Bölüm “Yasama” olabileceğini ifade etmek isterim. Bu anlayışla 
düzenlense idi, KDK, Ombudsman olurdu. Aynı nedenle, KDK’na ilişkin Komisyon 
da, TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu değil, 
müstakil, özel “KDK Komisyonu” olmak gerekirdi.  

Kamu Denetcisi Kurumu’nun ve (TBMM’nce seçilip adına, O’nun görevini 
yapan) başı, temsilcisi Kamu Başdenetcisi’nin, “Ombudsman gibi değil, herhangi bir 
kamu tüzel kişisi genel müdürü gibi mütalâa edildiğinin en somut ve güçlü kanıtı, 
Anayasa madde 148’in Eylül 2010’da yapılan19değişiklikler ile aldığı içeriktir. Buna 

18Görevden alınma ve görevin sona ermesi MADDE 15 – (1) Başdenetçinin veya denetçilerin 
10uncu maddede sayılan nitelikleri taşımadıklarının sonradan anlaşılması veya bu nitelikleri 
seçildikten sonra kaybetmeleri hâlinde, durumun Komisyon tarafından tespit edilmesini takiben 
Başdenetçinin görevinin sona ermesine Genel Kurul tarafından görüşmesiz olarak... karar 
verilir. (2) Seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin hüküm giyen veya kısıtlanan Başdenetçi 
hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurulun... bilgisine sunulmasıyla Başdenetçi 
sıfatı sona erer. 
196328 no’lu KDK Kanunu’nun kabul tarihi 14.06.2012, Resmî Gazate’de yayım tarihi 
29.06.2012’dir. 
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göre, işlemleri KDK’nun görev ve yetki alanına giren Bakanlar Kurulu üyelerine 
ilâveten HSYK başkan ve üyeleri, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava 
Kuvvetleri Komutanları ileJandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan 
dolayı Yüce Divanda yargılanırlar. Kamu Başdenetcisi’nin, görevleri sebebiyle bir suç 
işlediği önesürüldüğü takdirde haklarında ceza soruşturması ve kovuşturması 
yapılabilmesi, 6328 sayılı kuruluş kanunu madde 31’de TBMM Başkanının iznine 
bağlanmış; izin verilmesi veya verilmemesine ilişkin karara karşı itiraz mercii, 
Danıştayın ilgili dairesi olmuştur. Soruşturma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 
tarafından yapılır; açılacak kamu davası, Yargıtay’ın ilgili ceza dairesinde görülür; 
temyiz mercii, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’dur. Bu hüküm, Kamu Başdenetcisi’ni, 
Başbakan’ın veya Bakanlar’ın astı konumundaki müsteşarlarla eş statülü yapmıştır20. 

Buraya kadarki açıklamalar, herhalde gerek KDK, gerekse Kamu 
Başdenetcisi’nin, İskandinav buluşu ve evrensel kaynak olan Ombudsman ile kavram 
ve algılama yönünden hiç bir alâkası bulunmadığını, bazı benzeşmelere rağmen, 
ortaya, “ombudsman var mı var” kabilinden“yerli” bir model çıktığını herhalde 
göstermiştir.  

BİR ÖRNEK OLAY 

Danimarka Ombudsmanlarından Lars BUSCK, “Ombudsman Müessesesinin 
Tarihi ve Gelişimi” başlıklı makalesinde, Danimarka için şöyle yazıyor: 
Ombudsmanlar, “Parlemento karşısında bağımsızlıklarını savunmak için her zaman, 
büyük dikkat ve özen göstermişlerdir....Ombudsman makamının genel kabul görmesi 
ve işlevini yerine getirebilmesi olanağı, Ombudsman’ın siyasal yansızlığı (neutrality) 
konusundaki güvenilirliğe dayanmıştır....On yılları aşan hayatının bu gününde, 
Ombudsman makamının, sağlam yapılı bir müessese olarak varlığını sürdürmesi, 
işlemlerinin yüksek derecede yarattığı genel kabul ve saygıdandır.” 21 

Bu yılın Ocak ayının başlarında, gazete ve televizyonlara manşet olan ve 
olması gereken bir haber düştü. TC. Başdenetcisi M. Nihat Ömeroğlu, İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcı Vekiliyken, Ergenekon soruşturmalarının başta gelen yürütücüsü 
olan Zekeriya Öz ile, Bakırköy Adliyesi'nde görevlendirildikten sonra, Bursa’da 
görüşmüşlerdi.  

20Nitekim, 6328 madde 31 şu hükme yer vermekten de geri kalmamıştır : Başdenetçi  hakkında 
“ Bu maddede hüküm bulunmayan hususlarda 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 
21Lars BUSCK: The History and Development of the Institution of Ombudsman (THE DANISH 
OMBUDSMAN, Sf.30; Danimarka Ombudsman Kurumu ve Dışişleri Bakanlığı yayını, 1995) 
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Öz, haberde sözü edilen görüşmeyi şöyle açıkladı: "Yüksek Yargı kökenli 

olan, daha önceden tanıştığım ve saygı duyduğum iki kişi bizzat Sayın Başbakan 
tarafından bana gönderilmiştir. Bursa’da bir otelde görüştüğüm bu kişiler Sayın 
Başbakan’ın bana çok kızgın olduğunu, hakkımda ağır laflar ettiğini, bir mektup 
yazarak kendisinden özür dilemem gerektiğini, hükümete yönelik soruşturmaların 
derhal durdurulmasını, aksi takdirde zarar göreceğimi ve bunun sonuçlarının benim 
için ağır olacağını, emniyete neden gittiğimi, bunun herkesi çok kızdırdığını 
söylediler"  

Açıklamanın akabinde, iki kişiden birinin Kamu Başdenetcisi M.Nihat 
Ömeroğlu olduğu açıklandı; Ömeroğlu bu iddianın asılsız olduğunu ifade etti; TBMM 
Başkanı Çiçek de, konuyu inceleteceğini şu açıklama metni ile duyurdu:  

"Bunları (gazeteleri) okuduktan sonra, Meclis'e bağlı görev yaptığı için bir 
inceleme başlattım. Kamu Başdenetçisi kendisi de talep etti. İlk defa böyle bir durum 
söz konusu olduğu için incelemeyi kim yapacak, nasıl yapacak, hangi usule göre 
yapacağız. Kanuna baktık, inceledik, incelettik. Kanun hazırlığında rol almış öğretim 
üyeleriyle görüştük. Başkaca hukukçular ve hukuk makamları var görüştüğümüz. Bir 
şeyi unutmuşuz veya unutmamışız da bunu öngörmemişiz. Kamu Başdenetçisi ve 
denetçiler, suç teşkil ettiğinde bir fiili işlediklerinde bunun nasıl soruşturulacağı belli 
ama disiplin soruşturması kanunda yok. Ya öngörmemişiz ya unutmuşuz ya da böyle 
bir görevi yapacak birinin disiplin suçu işleyeceği konusunda inancımız yok. Böyle bir 
suç işlemez diye düşünmüş olabiliriz ama baktığımızda böyle bir durum var. Demek ki 
bazen ihtiyaçları yeteri kadar öngöremiyoruz veya eksik kalıyor. Değişik sebeplerden 
dolayı kanunlarda değişiklik yapmak gerekiyor." 

Gazetelerin, o günlerdeki nüshalarında, TBMM Başkanı Çiçek şu bilgileri de 
verdi: İncelemenin nasıl ve kim tarafından yapılacağı konusunda, Başkanlık 
makamınca, bilirkişiye baş vurulmuştur; İstanbul, Ankara ve İzmir'de üç ayrı 
üniversitenin idare hukuku profesörlerinden alınan görüşte, "İdari inceleme konusunda 
yasada hüküm olmadığı ve Meclis Başkanlığı'nın Ömeroğlu hakkında idari soruşturma 
yapamayacağı" beyan edilmiştir; bu itibarla ve sonuç olarak, TBMM Başkanlığı, 
Başdenetçi Mehmet Nihat Ömeroğlu hakkındaki iddialarla ilgili inceleme 
yapamayacaktır. Bu anlamda dosya kapanmıştır.  

Diğer taraftan, Başkan Çiçek, medyaya, konuyla ilgili olarak, Türkiye'de Kamu 
Denetçiliği Kurumu oluşturulurken Avrupa ülkelerindeki modelin esas alındığı; 
Avrupa ülkelerinde de ombudsmanlar hakkında idari soruşturmaya yönelik 
düzenlemenin ilgili yasalarda yer almadığı, bunun da işin özü itibarıyla doğru bir 
yaklaşım olduğu bilgilerini vermiştir. 

Ömeroğlu da, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Meclis 
Başkanlığı'nın konuyla ilgili yazısının tarafına ulaştığını; kendisinin de iki dilekçeyle 
hakkında inceleme yapılmasını istediğini anlattıktan sonra, şöyle konuştu: "Çoğa 
yetkili olan aza da yetkilidir. Cezai soruşturma yetkisi verilen kurumun idari 
soruşturma yapmaya da yetkisi olması gerekir. Suç işleyebileceği ihtimali olan 
Ombudsman'ın disiplin konularını da işleyebileceği doğal olarak ortaya çıkıyor. Ama 
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inceleme için TBMM Başkanlığı'nın karar vermesi gerekir. TBMM Başkanlığı 
üniversitelerden görüş almış, böyle bir sonuç ortaya çıkmış. Açık hüküm 
gerekiyormuş. Yorum meselesi. 

Olayı bu şekilde aktardıktan sonra, gelelim içerdiği sorunlara. Madem KDK ve 
Kamu Başdenetcisi makamı, Avrupa’daki Ombudsmanlardan esinlenildi, o halde, 
Başdenetci hakkında disiplin işlemleri yapıp, örneğin uyarma, kınama, aylıktan kesme 
gibi cezalar verilmesinin, Ombudsman kurumu, kavramı ile “kabil-i telif” (bağdaşır) 
olamayacağının bilinmesi gerekir. Ombudsman memur değildir, memur statüsü içinde 
düşünülebilecek bir kamu görevlisi değildir. Bu nedenle, 6328 sayılı yasada Kamu 
Başdenetcisi hakkında disiplin hükümlerinin bulunmaması, bir eksiklik değildir, 
eklenmesi, Ombudsman müessesesi açısından yanlış olur.  

Ombudsman ve kopyalarından söz ederken mutlaka hatırlanması gereken 
nokta, bunların, varlıklarının ve çalışmalarının, “güven, özellikle siyasal yansızlık, 
bağımsızlık, inandırıcılık, saygınlık ve derin hukuk bilgisi ve kamu yönetimi 
donanımı”üzerine bina edilmiş olmasıdır. Ombudsman’ın, suç işlemesi dışındaki 
kişisel ya da görevsel “olumsuzlukları”nın yaptırımı, duruma göre, Parlemento 
tarafından görevden alınmak, ki yukarıda açıkladığım gibi 6328 madde  metni buna 
izin vermektedir, veya istifadır.  

Türkçe’deki bir deyiş sanki bu tür olaylar için söylenmiş olmalı, “şüyuu vukuundan 
beterdir”. Mehmet Nihat Ömeroğlu/Öz olayı, tam bu ifadeye uymaktadır. Ömeroğlu, 
TC. Kamu Başdenetcisi değil de “Ombudsman” olsaydı, ya tanım gereği temsilcisi 
olarak görev yaptığı Parlemento tarafından görevden alınırdı, ya da kendisi istifa 
ederdi. Çünkü, Kamu Başdenetcisi Ömeroğlu, başı ve temsilcisi olduğu ve fevkalâde 
duyarlı davranılması ve özenli olunması gereken “Kurumu”na toz kondurmuştur. 

Yazımızda, Ombudsman’ın kimliğini açıklarken, bir vasıfının da hukukçu 
değil, “üst düzey hukuk bilgisi”ne (outstanding knowledge of law) sahip hukukçu 
olması gerektiğini belirtmiştik; nitekim, bu donanım koşulu, Finlandiya Anayasası 
madde 38’de bu sözcüklerle yazılıdır. 

Bu noktaya değindikten sonra, Kamu Başdenetcisi Ömeroğlu’nun, TBMM 
Başkanı Çiçek’in, disiplin işlemi için “yasal dayanak yok, yapamayız” 
değerlendirmesine karşılık, Meclis Başkanlığı’nın inceleme yetkisinin bulunduğunu 
açıklarken yaptığı yorumu, önemli kısmını italik yazarak aktarmakla yetinelim: 
Disiplin işlemlerinin başlatılabilmesi için, açık düzenleme gerektiğini ifade ediyorlar. 
Halbuki, "Çoğa yetkili olan aza da yetkilidir. Cezai soruşturma yetkisi verilen kurumun 
idari soruşturma yapmaya da yetkisi olması gerekir. Suç işleyebileceği ihtimali olan 
Ombudsman'ın disiplin konularını da işleyebileceği doğal olarak ortaya çıkıyor. Ama 
inceleme için TBMM Başkanlığı'nın karar vermesi gerekir.”   
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Son söz olarak ve bu konunun “sonuç” kısmı anlamında şuna belirteyim: 

TBMM Başkanı Çiçek’in dediğinin aksine dosya k a p a n m a m ı ş t ı r; Çiçek, 6328 
sayılı yasanın 15’nci maddesini, yukarıda 19 no’lı dipnotuna ait metinde yazdığım 
içerik ile yorumlayarak, Kamu Başdenetcisi Mehmet Nihat Ömeroğlu hakkında 
görevden alınma işlemlerini başlatmalı idi. Bununla da bu incelemeyi tamamlamış 
olayım.  
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GİRİŞ 

Kamulaştırma, hukuk sistemlerinde devletin egemenlik yetkisinden türeyen bir 
işlem olarak ele alınmaktadır. Bireyin mülkiyet hakkının bu kamusal yetki karşısında 
korunması bakımından bir takım sınırlayıcı kurallar getirilmekle birlikte, 
kamulaştırmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda da sözkonusu taşınmazın gerçek 
karşılığının malike peşin ödenmesi de temel bir ilke olarak kabul edilmektedir.  

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun uygulamasında iç hukukumuzda 
karşılaşılan özellikle kamulaştırma bedelinin belirlenmesi konusundaki uyuşmazlıklar, 
kamulaştırma bedelinin gerçek karşılığının ödenmesindeki engeller, kamulaştırma 
bedelinin ödenmesindeki gecikme ve dolayısıyla mülkiyet hakkının ihlali ile ilgili 
sorunlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Türkiye aleyhine sonuçlanan 
başvurular, kamulaştırma ile ilgili önemli adımlar atılmasını gerektirmiştir. 
Günümüzde uluslararası hukukun; uluslar arası yatırımların korunması amacıyla bu 
yatırımlar üzerinde ilgili devletin kamulaştırma yetkisini sınırlandırıp sınırlandırmadığı 
da ayrı bir inceleme konusunu oluşturmaktadır. Nitekim ikili yatırım anlaşmalarında 
kamulaştırma kavramının geniş anlamda kullanıldığı, millileştirme, el koyma, 
kamulaştırma ile eş etkili önlemlerin bu kapsamda değerlendirildiği saptanmaktadır1. 
2942 sayılı Yasada 2001 yılında yapılan değişiklik nedenleri arasında da yabancı 
yatırımcıların kaygılarının önemli rol oynadığı kanaatindeyiz.  

2001 yılında, 2942 sayılı Yasada 4650 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikler 
sonucunda kamulaştırma sürecinde adli ve idari yargının görev alanının 

* Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı, 
meltem.gursel@deu.edu.tr 
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. Kutlu Gürsel, M., Kamulaştırma Hukuku, Ankara 2012, s. 25 vd.. 
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değerlendirilmesi de ayrı bir önem taşımaktadır. Özellikle yapılan değişikliklerin 
Anayasa’nın 125. ve hak arama özgürlüğü ile ilgili 36. maddesi bakımından 
irdelenmesi gerekmektedir. Kamulaştırma sürecinin adli aşamasında verilen tescil 
kararının idari yargıdaki sürece etkisi, ya da idari yargıda yürütmenin durdurulması 
kararı verilmesi halinde, adli yargıdaki sürecin durması gibi özellik arzeden durumların 
tartışılması amacıyla hazırlanan bildirimizde; iç hukukumuzda yargı kollarının görev 
alanının belirlenmesine ilişkin temel ilke ve kurallar ışığında kamulaştırma sürecinde 
adli ve idari yargının görev alanını değerlendireceğiz. 

I.KAMULAŞTIRMA SÜRECİNDE ADLİ VE İDARİ YARGI GÖREV 
ALANININ BELİRLENMESİ  

Anayasanın 142. maddesine göre mahkemelerin görev alanları yasa ile 
belirlenmektedir: “Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama 
usulleri kanunla düzenlenir.” 

Anayasa Mahkemesinin bir kararında da2 belirttiği gibi, adli yargının amacı 
taraflar arasındaki uyuşmazlığın hak ve nesafet kurallarına göre çözülerek haksızlığın 
giderilmesi ve varsa zararın tazmin ettirilmesidir. İdari yargı denetiminin temel amacı 
ise; idarenin, idare hukuku alanı içerisinde kalması ve yürürlükteki hukuk kurallarına 
uygun işlem ve eylem yapmasını sağlamaktır. İdare hukuku rejimini benimseyen bir 
anayasal sistemde idarenin eylem ve işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların idari 
yargının görev alanına girdiği kural olarak benimsenmektedir3. 

Kamulaştırma sürecinde hem adli hem de idari yargının görevli olması 
nedeniyle, bu süreçte adli ve idari yargının görev alanına ilişkin somut bir 
değerlendirme yapmak gerekmektedir. Kamulaştırma sürecini teknik bir idari usul 
süreci olarak nitelendirebiliriz. Türkiye’de idarenin işlem yapma sürecinde 
uygulanmak üzere genel bir idari usul yasası bulunmamaktadır. Her ne kadar birkaç 
kez bu yönde taslak metinler hazırlanmışsa da, bu metinlerin yasa olarak yürürlüğe 
konulması gerçekleştirilememiştir. O nedenle özel bir teknik idari usul yasası olarak 
nitelendirdiğimiz 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu; 2001 yılında 4650 sayılı Yasa ile 
değiştirildikten sonra, sadece kamulaştırma tekniğine ilişkin “idari usul” kurallarını 
değil, aynı zamanda kamulaştırma sürecine özgü “yargılama usulü” kurallarını da 
içermektedir. Öyle ki, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda 2001 değişiklikleri 
sonrasında özellikle 10. maddede yer alan kurallar adli yargı aşamasında 
“kamulaştırma sürecine özgü özel hüküm” getirmektedir. 

Kamulaştırmada adli yargının görev alanına, KK 8. madde uyarınca satın alma 
sürecinde4 idare ile malik arasında anlaşma sağlanamaması halinde, idarenin malik 
aleyhine taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı 
“kamulaştırma bedelinin tesbiti ve tescil davası” girmektedir. Bu davada Asliye 

2 AYM, 25.5.1976, E.1976/1, K.1976/28, R.G., 16.8.1976, S.15679. 
3 Günday, M., “İdari Yargının Görev Alanının Dayanakları”, Anayasa  Yargısı, Ankara 1997, 
s.356. 
4 Satın alma süreci konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Kutlu Gürsel, Kamulaştırma Hukuku, 
s.198 vd. 
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Hukuk Mahkemesi kamulaştırmanın hukuka uygun olup olmadığının denetimini 
yapmamaktadır. Sadece kamulaştırma bedelini belirlemek ve yasada öngörülen 
durumda da tescil kararı vermekle görevlidir.  

Kamulaştırmanın hukuka uygun olup olmadığı konusundaki denetim 
idari yargının görev alanına girmektedir. Kamulaştırmanın idari aşamasının hukuka 
uygun olup olmadığı, bu sürecin idari işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve amaç 
unsurları yönünden yapılacak hukuka uygunluk denetimi ile sınırlıdır.  

Özellikle idari yargıda dava konusu edilen işlem kamulaştırma işlemi midir 
yoksa kamu yararı kararı mıdır? Çünkü idare tarafından malike karşı, asliye hukuk 
mahkemesinde kamulaştırma bedeli tesbiti ve tescil davası açılması ve bunun malike 
tebliğ edilmesi sonucunda malik, idari yargıda kamulaştırma işlemine karşı iptal davası 
açabilir. Aksi takdirde malikin iptal davası açma hakkı doğmamaktadır. Çünkü bu 
tebligat yapılıncaya kadar hukuki açıdan icrai (etkili) nitelikte bir kamulaştırmadan söz 
etmek olanaksızdır. Üstelik Asliye Hukuk Mahkemesinin tebligatı yaptığı aşamada 
henüz bedel belirlenmediğine ve tescil kararı da verilmediğine göre kamulaştırma 
işleminin adli aşaması da tamamlanmamıştır. O halde kamulaştırma işlemi 
tamamlanmadığına göre idari yargıda açılan davayı kamulaştırmanın iptali davası 
olarak nitelendirmenin kavramsal olarak tartışılması gerektiği kanaatindeyiz. Aslında 
bu aşamada dava konusu edilen işlemin kamulaştırmada kamu yararı kararı ile ilgili 
olduğu kanaatindeyiz. Çünkü henüz kamulaştırmada tescil kararı verilmediğine göre 
tamamlanmış bir kamulaştırma işleminden söz etmek hukuki açıdan güçtür5.  Danıştay 
ise kararlarında kamulaştırma işleminde kamu yararı kararını ön ve hazırlayıcı bir 
işlem olarak nitelendirmektedir. 2001 değişikliklerinden önce yaptığı bu nitelemeyi 
sonra da sürdürmektedir6.  

Kamulaştırma sürecinde malikin idari yargıda iptal davası açabilmesinin 
zorunlu koşulu, idarenin adli yargıda malike karşı açtığı kamulaştırma bedeli tesbiti ve 
tescil davasında, görevli ve yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinin taşınmaz malikine 
dava dilekçesi ve eklerini usulüne uygun olarak tebliğ etmesidir. İşte Asliye Hukuk 
Mahkemesi tarafından malike yapılan bu tebligat ile kamulaştırma işlemi, idari açıdan 
icrai (etkili) bir işlem haline gelir. Diğer bir ifade ile kamulaştırma işlemine karşı artık 
idari yargıda da dava açılabilir. Artık idari yargıda açılan iptal davasında, kamulaştırma 
işleminin  yetki şekil, sebep, konu ve amaç unsuru bakımından hukuka uygunluğunu 
“kamu yararı” kararı üzerinde incelemek mümkün hale gelmektedir.  

II. 4650 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN ETKİSİ:
KAMULAŞTIRMANIN İDARİ İŞLEM NİTELİĞİNDEN KARMA İŞLEM 
NİTELİĞİNE DÖNÜŞÜMÜ 

Kamulaştırma işlemini bir bütün olarak, 2001 değişikliği öncesinde olduğu 
gibi idari işlem olarak nitelendirmemiz olanaksızdır. 2001 değişikliğinden önce KK 25. 
madde uyarınca kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti, malikin kamulaştırma işlemine 

5 K. G., M., Kamulaştırma Hukuku, s.148. 
6 D.6.DD., 30.1.2007, E.2004/718, K.2007/454. 
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karşı idari yargıda iptal davası açma süresi içinde dava açmaması veya bu davanın 
idare lehine sonuçlanması ve kesinleşmesi üzerine kendiliğinden idareye geçmekteydi. 
Bu nedenle değişiklik öncesinde kamulaştırma işlemi, “idari işlem” olarak 
nitelendirmekteydi7. 4650 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik sonrasında, taşınmaz 
mülkiyeti idareye, asliye hukuk mahkemesinin tescil kararı ile geçtiğinden ve 
kamulaştırma bedeli de doğrudan doğruya asliye hukuk mahkemesi tarafından 
belirlendiğinden, yasada belirlenen bir süreç içerisinde gerçekleşen kamulaştırma 
işlemini artık idari ve adli aşamadan oluşan karma bir işlem olarak nitelendirebiliriz8. 
Kısaca 5 Mayıs 2001’den sonra kamulaştırma işleminin hukuki niteliğini, sadece idari 
işlem olarak nitelendirmek olanaksızdır.  

III. KAMULAŞTIRMA SÜRECİNDE ADLİ YARGININ GÖREV 
ALANI VE KARARLARININ SONUÇLARI 

Kamulaştırmanın adli aşamasını oluşturan kamulaştırma bedeli tesbiti ve tescil 
kararı ve kamulaştırmanın idari aşamasının hukuka uygunluk denetimi birbirinden 
farklı yargı kollarında farklı yargılama usulü kurallarına göre yürütülür9. 

Kamulaştırma sürecinde adli yargının görevi, malik veya yetkili temsilcisi ile 
idare arasında anlaşma sağlanamaması halinde, idarenin kamulaştırma işlemine devam 
etmek amacıyla taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine başvurusu 
üzerine başlamaktadır. Keza malik ile idare arasında satın alma usulünde anlaşma 
sağlanmasına rağmen, tapuda belirtilen günde malik tarafından ferağ verilmemesi 
halinde de; idare, asliye hukuk mahkemesine başvurabilir. 

Satın alma sürecinin usulüne uygun olarak tamamlanması asliye hukuk 
mahkemesine başvuruda dava şartı olarak kabul edilmektedir. İşte burada hukuk 
yargılama usulünden farklı olarak, kamulaştırmaya özgü bir yargılama usulü kuralı KK 
tarafından getirilmektedir. Bu süreç usulüne uygun olarak tamamlanmaksızın idare 
asliye hukuk mahkemesine başvurursa davanın reddine karar verilmektedir10. Yargıtay 
bazı kararlarında satın alma sürecinin uygulanmasını dava şartı olarak nitelendirse de, 
2006 yılında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bu sürecin uygulanmaması halinde derhal 
ilk oturumda davanın reddine karar verilmesi gerektiğini, davanın esas yönünden 
incelenmesine geçildikten sonra artık bu gerekçeyle davanın reddine karar 
verilemeyeceğini belirtmektedir. 2008 yılında verdiği bir kararda da, Yargıtay bedel 
tesbiti yapıldıktan sonra karar verme aşamasında satın alma usulünün uygulanmaması 
nedeniyle davanın reddine karar verilmesini de bozma nedeni olarak kabul etmiştir11.  

Sonuç olarak satın alma süreci tamamlanmadan idarenin kamulaştırmada adli 
yargıya başvurma yetkisi bulunmamaktadır. Yargıtay idarenin adli yargıya bedel tesbiti 
ve taşınmazın tescili için başvurusunu bir “hak” olarak nitelendirmektedir. Yargıtay’ın 
idarenin asliye hukuk mahkemesine başvurusunu hak olarak nitelendirmesine 

7 Kutlu, M., İdari Bir İşlem Olarak Kamulaştırma ve İptal Davası, Ankara 1992 s.109-110. 
8 Kutlu Gürsel, Kamulaştırma Hukuku, s.41; D.6.DD., 25.3.2003, E.2001/1851, K.2003/3239. 
9 Ayrıntılı bilgi için bkz. Kutlu Gürsel, Kamulaştırma Hukuku, 4 ve 5. Bölüm. 
10 Y.5.HD., 22.3.2005, E.2005/2203, K.2005/3061. 
11 Y.18. HD., 7.7.2008, E.2008/4256, K.2008/8159. 
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katılmadığımızı belirtebiliriz. Çünkü idarenin adli yargıya başvurusu, kamulaştırma 
sürecinde görevini yerine getirmek üzere kullandığı kamulaştırma yetkisinin yasadan 
kaynaklanan zorunlu bir sonucudur. 

KK’da adli yargıda idarenin bedel tesbiti ve tescil davası açma süresi 
konusunda boşluk bulunmaktadır. 2001 yılındaki değişikliklerin temel amacı, 
kamulaştırma bedelinin gerçek karşılığının belirlenmesidir. O halde anlaşma 
sağlanmaması halinde idarenin adli yargıya makul bir süre içerisinde başvurması 
gerekmektedir. Burada KK m.7/son’da öngörülen şerh tarihinden itibaren altı ay içinde 
mahkemeden belge getirilmediği takdirde şerhin kendiliğinden silineceği belirtildiğine 
göre, kamulaştırma bedelinin tesbiti ve tescil istemiyle dava açılmasıyla ilgili makul 
süre olarak da, şerh tarihinden itibaren altı aylık bir süre belirlendiği sonucuna dolaylı 
olarak ulaşılabilir. Ancak KK m.7’deki sürenin, dava açma hakkını sınırlandıran bir 
süre olmadığını ve fakat şerhin kendiliğinden silinmesine neden olduğundan, idarenin 
adli yargıya başvurusu için de makul bir süre ölçütü olarak kullanılabileceği bir öneri 
olarak belirtilebilir.  

Asliye Hukuk Mahkemesinin tescil kararı ise, KK 10. maddede açıkça 
belirtildiği gibi yargısal anlamda kesin hüküm niteliğindedir. Tescil kararına karşı 
temyiz yoluna başvurmanın mümkün olmadığı KK’da açıkça yer almaktadır. Bedel 
tesbitine ilişkin karar ise temyiz edilebilir bir yargısal karardır.   

IV. KAMULAŞTIRMANIN İDARİ AŞAMASININ HUKUKA
UYGUNLUK DENETİMİ İDARİ YARGININ GÖREV ALANI 

Kamulaştırmanın, malik açısından icrai bir işlem haline gelmesi; diğer bir 
ifadeyle dava konusu edilebilir olması, kamulaştırma ile ilgili tüm belgelerin, davacı 
idarenin bedel tesbiti ve tescil istemli başvurusu üzerine, Asliye Hukuk Mahkemesi 
tarafından, davalı malike tebliğ edilmesiyle gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, 
kamulaştırma işleminin idari aşaması, Asliye Hukuk Mahkemesinin kamulaştırma ile 
ilgili belgeleri malike tebliğ ettiği anda sona ermektedir. Bu andan itibaren icrai işlem 
niteliğindeki kamulaştırmanın idare hukuku kurallarına uygun olarak yapılıp 
yapılmadığının denetimi idari yargının görev alanına girmektedir. İdari yargıda 
kamulaştırma işleminin hukuka aykırılığına yönelik iddialar, idari işlemin beş unsuru 
bakımından yapılabilir. Yetki, şekil, sebep, konu amaç unsurları bakımından hukuka 
uygunluk denetimi gerçekleştirilmektedir. Bildirimizin konusu ayrıntılı bir şekilde 
kamulaştırma işleminin idari yargı denetimi olmamakla birlikte, kısaca örneklendirmek 
amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve  Kontrol Kanunu 45. maddesi üzerinde 
durulabilir. Yetki İdare Hukuku’nda kamu düzeni ile ilgili bir konudur. Kamu tüzel 
kişileri ve kamu kurumları yasada açıkça görevli olduğu konularda kamulaştırmaya 
yetkilidir. Bu nedenle yetki ile ilgili kurallar genişletici bir şekilde yorumlanamaz12.  

12 Tan, T., İdare Hukuku, Ankara 2013, s.236. 
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“… Kamu hukuku ilkelerine göre yetki, bir kamu düzeni sorunudur; kanun 

koyucu tarafından kime verilmiş ise ancak o, bu yetkiyi kullanabilir; yine kanunun açık 
izni olmadıkça yetkili makam veya merci yetkisini devredemez…”13. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 45’inci maddesinde, 
kamulaştırma ile ilgili olarak yapılan düzenlemenin uygulamada önemli sorunlara yol 
açacağı kaçınılmazdır. Bu Yasada, “kamu idaresi”, “merkezi idare” gibi kavramların, 
Anayasa ve İdare Hukukumuzdaki temel kavramlarla bağdaşmadığı dikkate alınacak 
olursa, kamulaştırma konusunda da ciddi bir karmaşa ile karşılaşılabilir. Çünkü 
sözkonusu madde kamulaştırma konusunda kamu idareleri arasında yetki devrine izin 
veren açık bir kural içermektedir. Buna göre “kamu idareleri, taşınmaz satın alma veya 
kamulaştırma işlemlerini yetki devri yoluyla bir başka kamu idaresi eliyle yürütebilir.” 
Üstelik 5018 sayılı yasada “kamu idaresi” tanımı, idare hukukunda köklü, “kamu 
idaresi”  ve “kamu kurumu” ayrımını dikkate almaksızın yapılmakta ve hatta kamu 
kurumları da, bu Yasaya göre “kamu idaresi” kavramı içerisinde yer almaktadır. 
Durum böyle olunca 5018 sayılı Yasa’nın 45’inci maddesi uyarınca bir idare, 
kamulaştırma konusunda hangi idareye yetki devrinde bulunacaktır? İdarenin görev 
alanına giren konuda kamulaştırma yapmaya yetkili olduğu hususu nasıl 
belirlenecektir? Kamulaştırılan taşınmaz malın bedelini hangi idare ödeyecek ve 
taşınmaz hangi idareye devredilecektir? İmar planına dayanılarak yapılan 
kamulaştırmalarda yetki devri nasıl olacaktır? Kısaca sözkonusu hüküm idare hukuku 
temel ilke ve kurallarına aykırı olmakla birlikte 5018 sayılı Yasanın 45’inci madde 
uygulamasını kamulaştırma konusunda beklemek gerekmektedir. 

Sonuç olarak Asliye Hukuk Mahkemesi kamulaştırmanın hukuka uygunluğu 
denetimini yapmakla görevli değildir. Kamulaştırmanın hukuka uygunluğunun 
denetimi idari yargının görev alanına girmektedir.  

V. İDARİ YARGIDA AÇILAN KAMULAŞTIRMANIN İPTALİ 
DAVASINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI 
VERİLMESİNİN, ADLİ YARGIDA GÖRÜLMEKTE OLAN 
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ VE TESCİL DAVASINI 
DURDURMASI 

KK 10’uncu maddesi uyarınca Asliye Hukuk Mahkemesinde idarenin 
kamulaştırma bedelinin tesbiti ve tescil davası açması sonucunda dava dilekçesi ve 
eklerinin ilgililere tebliğ edilmesinden itibaren otuz günlük dava açma süresi içinde, 
kamulaştırma işlemine karşı hak sahipleri tarafından idari yargıda iptal davası 
açılabilir. İdari yargıda iptal davası açılması halinde de açılan iptal davası halinde de, 
adli yargıdaki yargılama süreci  kural olarak devam eder. Ancak idare mahkemesi, 
kamulaştırmanın iptali davasında, işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararı 
verirse Asliye Hukuk Mahkemesi süreci durur ve idari yargıda açılan dava, bekletici 
mesele kabul edilerek bunun sonucuna göre işlem yapılır. Diğer bir ifade ile idari 
yargıda verilen kamulaştırmanın yürütmesinin durdurulmasına ilişkin karar, Asliye 
Hukuk Mahkemesindeki süreci de durdurmaktadır.  

13 D.6.DD., 8.3.1977, E.1976/5366, K.1977/1112, D.D., 1978, S.28-29, s.406 vd. 
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Yasa koyucunun öngördüğü bu düzenleme adeta idari yargının kararı ile adli 
yargılama sürecinin durdurulması sonucunu doğurmaktadır. Oysa idari yargıda 
yürütmenin durdurulması kararı, idari yargıda açılmış bir iptal davasında İYUK 27. 
madde uyarınca idare tarafından tesis edilen dava konusu idari işlemin icrasını 
mahkeme tarafından uyuşmazlık hakkında karar verilinceye kadar durdurmaya 
ilişkindir. Oysa KK’daki değişiklik sonucunda kamulaştırmanın iptali davasında 
verilen yürütmenin durdurulması kararı, henüz daha kamulaştırma sürecinin adli 
aşaması tamamlanmadığından devam etmekte olan süreci durdurucu bir etkiye sahip 
olmaktadır.   

İdari yargıya özgü bir karar olan yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin 
koşulları İYUK 27’nci maddede yer almaktadır. Genel olarak bir idari işlemin 
uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve işlemin açıkça 
hukuka aykırı olması şartlarının bir arada gerçekleşmesi halinde idari yargıda 
yürütmenin durdurulması kararı verilebilir. Kamulaştırma işleminin yürütmesinin 
durdurulmasına ilişkin karar, bir yargısal karar olup, iptal kararı gibi, uyuşmazlığı sona 
erdiren, kesin hüküm oluşturan ve dava konusu idari işlemi ortadan kaldıran bir karar 
niteliğinde değildir14. Yürütmenin durdurulması kararı dava konusunu oluşturan 
işlemin yani kamulaştırma işleminin dava sonucuna kadar yürütülebilirliğini (icrasını) 
durduran bir yargısal karardır15. Yürütmenin durdurulması kararının da yargısal bir 
karar olmasından dolayı, iptal kararı gibi, derhal en geç otuz gün içinde bu kararın icra 
edilmesi gerekmektedir16. Ancak yürütmenin durdurulması kararı iptal kararı gibi, 
işlemin yapıldığı tarihe kadar etkili olamayacağından iptal kararından da farklı olduğu 
ileri sürülebilir17. Kamulaştırma işlemi hakkında idari yargıda yürütmenin 
durdurulması kararı verilmesinin hukuki sonucu, bu aşamaya kadar yapılan 
kamulaştırma sürecine özgü işlemlerin, idari yargıda nihai karar verilinceye kadar 
durdurulmasıdır. Ancak burada dikkat çekici bir özellik 2942 sayılı KK 10’uncu 
maddenin içeriğinden kaynaklanmaktadır. Şöyle ki, idari yargıda verilen yürütmenin 
durdurulması kararı, adli yargıda görülmekte olan kamulaştırma bedelinin tesbiti ve 
tescil davası sürecini de durdurmaktadır. Çünkü kamulaştırma işleminin artık idari 
aşaması sona ermiş, adli aşaması devam etmektedir. Bu şekildeki bir uygulamayı 
öngören KK 10’uncu maddede, idari yargı tarafından verilen yürütmenin durdurulması 
kararının, adli yargının işleyişini de durduran bir etkisi saptanmaktadır. Kamulaştırma 
işleminin iptali davası bakımından KK 10’daki açık hükme dayanarak ulaştığımız bu 
sonuç, HUMK bakımından adli yargıda bekletici mesele olarak da değerlendirilebilir. 
Ama gerçekte idari yargıdaki süreçte verilen yürütmenin durdurulması kararı, 
kamulaştırma işlemi bakımından bu işlemin adli yargıdaki aşamasını da durdurucu bir 
etkiye sahiptir. 

14 Örnek olarak bkz. Sarıca, R., İdari Kaza, İstanbul 1949, s.118; Uler, Y., İdari Yargıda İptal 
Kararlarının Sonuçları, Ankara 1970, s.4; Tan, T., s.1080. 
15 Aslan, Z., İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması, İstanbul 2001, s.32-33. 
16 Kıratlı, M., “Yürütmenin Durdurulması”, AÜSBFD, C.XXI, 1966, S.4, s.193; Aslan, s.33; 
Gözübüyük/Tan, C.II, s.977. 
17 Chapus, R., Droit du Contentieux administartif, Paris 2004, s.1336. 
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İdari yargıda kamulaştırma işlemine ilişkin yürütmenin durdurulması kararı 

verilmediği sürece, asliye hukuk mahkemesinin idari yargıda açılan davayı bekletici 
mesele yapmaması gerekmektedir18. 

Yargıtay’a göre, idari yargıda açılan kamulaştırmanın iptali davasında 
yürütmenin durdurulması kararı verilmemesine rağmen, Asliye Hukuk Mahkemesinin 
sözkonusu iptal davasını bekletici mesele kabul etmesi hukuka aykırıdır. Asliye Hukuk 
Mahkemesi, ancak idari yargıda yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde iptal 
davasını bekletici mesele yapar. 

“… Mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar Dairemizce idare 
mahkemesinde açılan kamulaştırma işleminin iptaline ilişkin davanın ön mesele teşkil 
ettiği bu nedenle sonucunun beklenmesi gerektiği gerekçesi ile bozulmuştur.  

Davacı Hazine vekilinin karar düzeltme istemi sonucunda yapılan 
incelemede; 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. 
maddesi gereğince idari yargı tarafından yürütmenin durdurulması kararı 
verilmedikçe adli yargıda iptal davası bekletici mesele kabul edilemez.  

Davacı tarafın kamulaştırma işleminin iptaline ilişkin idare mahkemesinde 
açtığı davada yürütmenin durdurulması kararı verilmediği gibi davanın esastan da red 
edildiği anlaşıldığından, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne, 
"Dairemizin 11.11.2003 gün ve 7853-13218 sayılı" bozma ilamının kaldırılmasına 
karar verildikten sonra yapılan incelemede;  

Bilirkişi raporu ve ekleri yapılar yönünden geçerlidir. Yapılara resmi birim 
fiyatları esas alınarak yıpranma bedeli de düşülerek değer biçilmesinde ve 
kamulaştırmaya esas değerlerinin tespitinde bir isabetsizlik görülmemiştir.”19 

“…O halde; idari yargıda dava açılırsa ve yürütmenin durdurulması kararı 
da verilirse, mahkemece, idari yargıda açılan dava, eldeki dava için bekletici mesele 
kabul edilmelidir. Sonucu beklenilerek neticesine göre işlem yapılmalıdır. Buradaki 
özellik, idari yargıda dava açılması bekletici mesele olarak kabul edilmesi için yeterli 
değildir. İdari yargıda ayrıca yürütmenin durdurulmasına da karar verilmiş olmasına 
bağlıdır. Yürütmenin durdurulmasına karar verilmemiş ise, mahkemenin idari 
yargıdaki davayı beklemesine gerek yoktur.20 

Somut olayda; dava konusu olan 1643 ada 117 parsel sayılı taşınmazın imar 
planının yeşil alana isabet ettiği ve imar planına dayalı olarak, E. Büyükşehir Belediye 
Encümeni'nin 23.11.2005 gün ve 1505 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, davalı 
taşınmaz mal sahibi tarafından E. İdare Mahkemesi'nde kamulaştırma kararının 
iptaline yönelik olarak dava açılmasına karşın, yürütmenin durdurulması kararının 
verilmediği anlaşılmaktadır.  

Az yukarıda değinildiği üzere, kamulaştırma işleminin iptaline dair bir karar 
verilinceye kadar ortada hukuken geçerli bir kamulaştırma kararı mevcut olup; 

18 Akar, Z., Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları, Ankara 2007, s.255. 
19 Y.5. HD., 22.3.2004, E. 2004/210, K. 2004/3406, 22.3.2004 
20 ( Zeki Akar, Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları, Ankara 2007, İkinci Bası, 
s:255 ). 
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yürütmenin durdurulması kararı da verilmediğinden, idari yargıda görülmekte olan 
iptal davasının bekletici mesele olarak kabulü mümkün değildir.  

Hal böyle olunca; yerel mahkemece, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen 
Özel Daire bozma kararına uyularak işin esasına girilmesi ve sonucuna göre karar 
verilmesi gerekirken: isabetsiz teşhis ve yanılgılı değerlendirme sonucu imar planı 
değişikliği sonucu kamulaştırma kararının ortadan kalktığından bahisle davanın 
reddine dair verilen kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Direnme kararı bu 
nedenle bozulmalıdır. “21 

V. İDARİ YARGIDA İPTAL KARARI VERİLMESİNİN, DEVAM 
ETMEKTE OLAN ADLİ YARGIDAKİ SÜRECE ETKİSİ 

İdari yargıda kamulaştırma işlemine ilişkin yürütmenin durdurulması kararı 
verilmemesine rağmen, iptal davasının sonucunda iptal kararı verilmiş ise, artık Asliye 
Hukuk Mahkemesinin bu durumda yargılamaya devam etmesi de hukuka aykırıdır. 
Asliye Hukuk Mahkemesi, idari yargıda kamulaştırma işleminin iptaline karar verilmiş 
ise, bu durumu bekletici mesele kabul ederek, iptal kararının kesinleşme sürecini 
beklemesi gerekmektedir. 

“Dava konusu kamulaştırma işleminin dayanağı olan şuyulandırma işleminin 
iptali için idare mahkemesinde açılan dava sonucunda işlemin iptaline karar verildiği 
ve kararın temyiz aşamasında olduğu gözönüne alınarak sonucunun bekletici mesele 
yapılması gerekirken, yargılamaya devam olunarak esas hakkında hüküm kurulması, 
doğru görülmemiştir. “22 

Sonuç olarak, KK 10’uncu madde uyarınca idari yargıda kamulaştırma 
işleminin iptali yönünde verilen karar üzerine, asliye hukuk mahkemesinin bu kararın 
kesinleşmesini beklemesi gerekmektedir. Kararın kesinleşmesi üzerine de davanın 
konusuz kaldığından bahisle karar verilmesine yer olmadığı doğrultusunda hüküm tesis 
etmesi gerekmektedir. Böylece idare mahkemesi tarafından verilen iptal kararı asliye 
hukuk mahkemesindeki kamulaştırma bedelinin tesbiti ve tescili davası devam etmekte 
iken verildiği takdirde uygulamada herhangi bir sorun bulunmamaktadır.  

VI. ADLİ YARGIDA TESCİL KARARI VERİLMESİNİN DEVAM 
ETMEKTE OLAN İDARİ YARGIDAKİ SÜRECE ETKİSİ 

KK 10’uncu maddede yer alan kuralın uygulanmasında, idari yargıda 
yürütmenin durdurulması kararı verilmemesi halinde, kamulaştırma işleminin hukuka 
uygunluk denetiminde yani idari yargı denetiminde bazı hususların tartışılması 
gerekmektedir. Şöyle ki, tescil kararından sonra, İYUK bağlamında davacı (malik) 
idari yargıdaki iptal davasına devam edilebilir mi? Diğer bir ifadeyle, tescil kararı, idari 
yargı denetiminin sona ermesine neden olur mu? Asliye Hukuk Mahkemesinin tescil 
kararından sonra, idari yargıdaki kamulaştırmanın iptali davasına, İYUK bağlamında 
devam edilemeyeceği kanaatindeyiz. Çünkü kamulaştırma işlemi sonuçlanmış ve 
mülkiyet tescil kararıyla idareye geçmiş ise, idari yargıda, iptal davası açmış olan 
taşınmazın maliki de mülkiyet hakkını kaybeder.  

21 Y. HGK, 30.4.2008, E. 2008/18-336, K. 2008/345 
22 Y.5. HD., 29.1.2008, E. 2007/15241, K. 2008/581 
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İdari yargı uygulamasında davacı, davanın her aşmasında dava açma ehliyetine 

sahip olmak zorundadır23. İptal davası açan malikin dava devam ederken taşınmaz 
üzerindeki mülkiyet hakkını asliye hukuk mahkemesinin tescil kararı ile kaybetmesi, 
idari yargıda dava açma ehliyetini de kaybetmesine yol açmaktadır. Ayrıca, idari 
yargıda kamulaştırmanın iptali davasının konusu da kalmamaktadır. Kısaca Asliye 
Hukuk Mahkemesinin tescil kararı, idari yargıda görülmekte olan iptal davasını 
etkilemektedir. Ayrıca kamulaştırmanın iptali için idare mahkemesinde açılan davanın 
devam etmesinde davacının böyle bir durumda hukuki bir yarar da bulunmamaktadır. 

Ancak yukarıda vardığımız bu sonucun Anayasa’nın 125’inci maddesi 
bağlamında da değerlendirilmesi gerekmektedir. İdari yargıdaki iptal davası 
sonuçlanmadan Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen tescil kararı ile 
adeta, kamulaştırma işleminin idari yargıda hukuka uygunluk denetimi 
engellenmektedir. Bu ise Anayasa 36. maddede yer alan hak arama özgürlüğüne ve 
Anayasa’nın 125. maddesine aykırıdır. Kamulaştırma işleminin idari yargıda 
denetiminin etkin bir şekilde yapılabilmesi için, Asliye Hukuk Mahkemesinin, idare 
mahkemesinin yürütmenin durdurulması kararı vermediği durumlarda, iptal davasını 
bekletici mesele yapmaksızın tescil ve kamulaştırma bedelinin tesbiti davasına devam 
etmesi ve fakat tescil kararını vermek için idari yargıdaki iptal davası sonucunu 
beklemesinin uygun olacağı görüşündeyiz. Ancak HUMK, KK veya İYUK’da bu 
şekildeki bir uygulamaya olanak sağlayacak açık bir kural bulunmamaktadır. 
Kanımızca KK 10. maddeye bir cümle eklenmek suretiyle her halükarda tescil 
kararı verilmeden önce, iptal davasının sonuçlanmış olması gerektiğine ilişkin bir 
kural eklenmesi uygun olabilir. Hatta, İYUK’nda, kamulaştırmanın iptali 
davasına da uygulanabilecek nitelikte ivedi yargılama usulü kurallarının 
düzenlenmesi gerektiği de bir öneri olarak belirtilebilir. 

İdari yargıda açılan kamulaştırmanın iptali davası red edildiği takdirde, 
davacının yasa yollarına başvurma hakkı saklıdır. Çünkü İYUK 47’nci maddeye göre 
ilk derece mahkemelerinin nihai kararları, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa 
dahi Danıştay’da temyiz edilebilir. Kamulaştırmanın iptali davası sonucunda verilen 
nihai kararlar, İYUK 45’inci madde kapsamında olmayıp, bu kararlara karşı itiraz 
kanun yoluna başvurmak mümkün değildir. Bu nedenle kamulaştırmanın iptali davası 
sonucunda verilen nihai kararlara karşı olağan yasa yollarından temyiz ve duruma göre 
karar düzeltme kanun yoluna başvurmak mümkündür. Hatta koşulları var ise 
olağanüstü kanun yollarına da başvurulabilir24. 

Temyiz aşamasında kamulaştırmanın iptali davasının reddine karar verildikten 
sonra, davacının Danıştay’da temyiz yoluna başvurması sonucunda temyiz mercii, 

23 Yıldırım, T., İdari Yargı, İstanbul 2008, s.325; D.6.DD., 16.9.1993, E.1993/72, K.1993/3168, 
karar için bkz. Aslan, Z./Berk, K., İdare Hukuku ve İdari Yargıya İlişkin Temel Kanunlar, 
İstanbul 2005, s.155. 
24 Kanun yollarına başvuru usulü hakkında bkz. Odyakmaz, Z., Türk İdari Yargılama Usulünde 
Kararlara Karşı Başvuru Yolları, İstanbul 1993; Çağlayan, R., İdari Yargıda Kanun Yolları, 
Ankara 2002. 
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İYUK 27’nci maddede belirtilen koşulların varlığı kanaatine ulaşırsa dava konusu 
işlem hakkında yürütmenin durdurulmasına da karar verebilir.  

Yürürlükte bulunan kurallar çerçevesinde değerlendirme yapacak olur isek, 
asliye hukuk mahkemesinin idari yargıda iptal davası sürerken, yürütmenin 
durdurulması kararı verilmediği durumda kamulaştırma bedelini tesbit edip tescil 
kararı vermesine bir engel bulunmamaktadır. İdare mahkemesi, asliye hukuk 
mahkemesinin bedel tespit ve tescili kararına rağmen, bu karardan sonra 
kamulaştırmanın iptaline karar verirse, iptal kararının uygulanmasında önemli 
sorunlarla karşılaşılabilir25. Görüldüğü üzere iki yargı kolunda dava konu olan 
kamulaştırma işlemi ile ilgili olarak verilen kararların uygulanması konusunda yasal 
açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Uygulamada bu sorunları bertaraf etmek için 
idari yargıda yürütmenin durdurulması kararı verilmese dahi, Asliye Hukuk 
Mahkemesinin adli aşamayı tamamladıktan sonra tescil kararı vermeden önce, 
idari yargılama sürecini hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın uygulamada fiilen 
beklemesi önerilebilir. Aksi yönde bir uygulama halinde yürürlükteki kuralların 
Anayasanın 36. maddesine aykırı bir şekilde uygulandığını belirtebiliriz. Çünkü idari 
yargı denetimi sonuçlanmadan verilecek bir tescil kararı ile idari yargı denetimi 
bertaraf edilmiş olmaktadır. Her şeyden önce mülkiyet hakkını kaybeden taşınmaz 
malikinin iptal davası açmakta hukuki yararı kalmamaktadır. İdari yargılama usulü 
hukuku kuralları ile bağdaşmayan bir uygulamaya yol açan sözkonusu KK kuralının da 
Anayasa’nın 36. maddesine ve 125. maddeye açıkça hukuka aykırı dolduğu ileri 
sürülebilir. Oysa KK’na bir kural eklenmek suretiyle, idari yargıda yürütmenin 
durdurulması kararı verilmemesi halinde, asliye hukuk mahkemesinin kamulaştırmada 
bedel tesbiti ve tescil davasında yargılamaya devam edilmekle birlikte, nihai kararını 
(tescil) vermeden önce idare mahkemesi aşamasının sonuçlanmasını beklemesi 
gerektiği belirtilebilir. Aksi takdirde kamulaştırma işleminin iptali davasında 
yürütmenin durdurulması kararı verilmemesi halinde, kamulaştırma bedelinin tesbiti ve 
tescil davasının sonuçlanması, idare mahkemesi tarafından verilecek olası bir 
kamulaştırmanın iptali kararı, diğer bir ifade ile idari yargı denetimini etkisiz hale 
gelebilir. 

25 Özay, İ., Günışığında Yönetim, İstanbul 2004, s.635. 
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SONUÇ 

1. Kamulaştırma sürecinde idari ve adli yargının görev alanı konusunda 
herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Ancak kamulaştırma sürecinde, idari yargı 
denetiminin etkinliği ve ivediliğini sağlayacak kuralların özel hüküm olarak KK’da 
açıkça düzenlenmesi gerekmektedir. 

2. KK, adli yargılama sürecine özgü ve özel hüküm niteliğinde yargılama usulü 
kurallarını öngörerek kamulaştırma bedelinin tesbiti ve tescil davasının usul 
ekonomisine uygun bir şekilde sonuçlanmasını sağlamaktadır. Ancak aynı saptama 
idari yargılama usulü bakımından yapılamamaktadır. Çünkü idari yargılama usulü 
kurallarımız, kamulaştırma süreci bakımından etkili ve ivedi denetimi sağlamaya 
elverişli değildir. Bu durumda 2001 yılında KK’da yapılan değişikliklerin uygulamaya 
geçirilmesinde idari yargı denetimi adeta engelleyici olarak nitelendirilebilir. İYUK’da 
bu sürecin özelliğine uygun olarak özellikle süreler bakımından düzenleme yapılması 
gerektiği kanaatindeyiz. Yada KK’da adli yargı denetimine özgü getirilen özel 
hükümler gibi; idari yargı denetimine özgü özel hükümler KK’da açıkça 
düzenlenebilir.  

3. Yürütmenin durdurulması kararı verilmeyen durumlarda idari yargı aşaması 
sonuçlanmadan, adli yargı aşaması sonuçlanabilir. Yasada buna bir engel 
bulunmamaktadır. Tescil kararı verilmesiyle, idari yargı denetimi bertaraf edilmek mi 
istenmektedir? Hukukun üstünlüğü, hukuki güvenlik ilkesi ile bu durum 
bağdaştırılabilir mi? Bu durumda idari yargı denetiminin bertaraf edilmesi; 
Anayasa’nın 2., 36., ve 125. maddelerine açıkça aykırıdır. Asliye hukuk mahkemesi 
tescil kararı vermeden önce, idari yargıda açılmış bir iptal davası var ise, bu davanın 
sonucunun beklenmesi  hususunun açıkça KK 10. maddede düzenlenmesi gerektiği 
kanaatindeyiz. 

4. İki idare arasında taşınmaz mal devrinde 2001 değişikliği ile uyumlu olarak, 
KK 30. madde yeniden düzenlenebilir. 
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TAŞIMACININ SORUMLULUĞUNUN HUKUKÎ MAHİYETİ 

Prof. Dr. Hakan KARAN* 

GİRİŞ 

Bu çalışmada, CMR taşımalarında, taşımacının sorumluluğunun hukukî 
mahiyeti ele alınmıştır. Diğer Kıta Avrupası ülkelerinde olduğu gibi, Ülkemizde de bir 
uyuşmazlığın hallinde önce tüme varım, ardından da tümden gelim yöntemleri 
kullanılmaktadır. Tümden kasıt, yazılı hukuk kurallarıdır. Tüme, dolayısıyla 
uygulanacak yazılı hukuk normuna erişilebilmesi için, öncelikle olayın açıklanması, 
ardından da açıklanan bu olayın hukuken nitelendirilmesi sonucunda uygulanacak hukuk 
kuralına erişilmesi gerekmektedir. Uygulanacak hukuk kuralına erişim için, tüme varım 
yöntemi çerçevesinde alt hukukî nitelendirmeler yapılmalı, böylece hukuk kuralları 
genelden özele doğru sıralanmalıdır. Uygulanacak normun saptanmasından sonra ise, 
tümden gelim yöntemi içinde bu normun uygulanma şartları tespit olunur ve olayın 
şartları ile karşılaştırılır. Normun uygulama şartlarının, olayın şartları ile karşılanması 
halinde normun bağladığı sonuca hükmolunur. 

Hukukî nitelendirmenin amacı, uygulanacak hukukun tespiti yanında, mevcut 
normun uygulama şartlarının daha iyi anlaşılması da olabilir. Bu manada, 
nitelendirmenin amacı öğretiseldir. 

Aşağıda taşımacının sorumluluğuna uygulanacak normun belirlenebilmesi ve 
uygulanacak bu normun daha iyi anlaşılabilmesi için CMR taşımalarında taşımacının 
sorumluluğunun hukukî mahiyeti incelenmiştir. 

I. HUKUKÎ SORUMLULUK 

CMR.nin  IV. Bölümüde, “taşımacının eşyanın zıyaı, hasarı veya gecikmesinden 
doğan sorumluluğu” düzenlenmektedir1. Sorumluluk, “cezaî ve hukukî sorumluluk” 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Özel hukuk karakterli düzenlemeler getiren CMR.deki 
sorumluluğun, özel hukuk sorumluluğu olduğu ve taşımacı aleyhine tazminat 
müeyyidesi getirdiği her türlü şüpheden uzaktır. 

II. FİİLİ HAKİMİYETE DAYALI SORUMLULUK

Hukukun ana kuralı gereği, zarar gören, maruz kaldığı zarara kendisi katlanır. 
Bir zararın, zarar görenin üstünden alınarak, bir başkasına yüklenebilmesi, kamu 
vicdanını rahatlatan haklı bir sebebin bulunmasına bağlıdır.  

* Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Deniz Hukuku Anabilim Dalı Başkanı; Milletlerarası
Ticaret Odası (ICC) Taşıma Komitesi Üyesi. 
1 Benzeri bir düzenleme için bkz. Lahey Kaideleri 1924 m. 3 ve 4; Montreal Konvansiyonu 1999 
III. Bölüm (gönderici ve taşımacı birlikte düzenler); CIM 1980 IV. Bölüm.
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Taşıma sözleşmelerinde, taşımacının hâkimiyetine geçen eşya üzerinde, 
göndericinin hâkimiyeti kalmaz. Teslim aldığı andan itibaren, alacağı tedbirlerle, 
eşyanın, zıyaını, hasarını veya teslimindeki gecikmeyi önleyebilecek tek kişi, 
taşımacıdır. Taşımacı, tacir olması dolayısıyla, eşyanın taşımasını ve kontrolünü, bir 
ücret karşılığında üstlenmektedir. Bu sebeple, taşımacının, hâkimiyetinde iken vukua 
gelen bir sebep dolayısıyla, eşyada ortaya çıkan zıya, hasar veya teslimdeki gecikmeden 
sorumlu tutulması hakkaniyet icabıdır. Taşımacının sorumluluğu, bu anlamda “ex 
recepti” yani teslim ve tesellüme, bir diğer ifadeyle fiili hâkimiyete dayanan 
sorumluluktur2. 

Bu doğrultuda CMR.nin 17(1) maddesinde taşımacının fiili hakimiyetindeki 
eşyayı teslim aldığı gibi zamanında teslim borcunun ihlalinden sorumluluğu kaleme 
alınmıştır: 

Madde 17 

(1) Taşımacı, eşyayı teslim aldığı andan, teslim edinceye kadar, 
bunların maruz kaldığı tam veya kısmî zıyadan, hasardan ve teslimindeki 
gecikmeden sorumludur. 

Bu sorumluluk hükmüne göre, taşımacının sorumlu tutulabilmesi için, tazminat 
talep eden kişinin, eşyanın onun fiili hâkimiyetinde iken zıyaa veya hasara uğradığı ya 
da geç teslim edildiğini ispatlaması şart ve yeterlidir; ayrıca taşımacının veya 
adamlarının kusurunun varlığını ortaya koymak gerekmez. Kendisine veya adamına 
atfedilecek hiç bir kusur olmasa dahi, eşyayı teslim aldığı şekilde zamanında teslim 
edemeyen taşımacı, ortaya çıkan zıya, hasar veya geç teslimden sorumludur. 

Yine, madde hükmüne göre, sorumluluğa yol açan zıya, hasar veya teslimdeki 
gecikmenin sebebinin ne olduğu önemsizdir; yani tazminat talep eden kişinin bu sebebi 
açıklama ve ispatlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Eşyanın zıyaa, hasara veya 
tesliminde gecikmeye maruz kaldığını ispatlamak, taşımacıyı tazminat ödeme 
yükümlülüğü altına sokmak için yeterlidir.  

Binaenaleyh tazminat talep eden kişi tarafından ispatlanması gereken 
sorumluluk şartları şunlardır: 

(1) CMR.ye tâbi uluslararası eşya taşıma sözleşmesinin varlığı; 

(2) Tazminat talebinin, bu sözleşme gereğince veya kanunen kendisine tazminat 
talep hakkı bahşedilen gönderici, alıcı veya diğer bir kişi tarafından bu sözleşme 
gereğince veya kanunen sorumlu tutulan taşımacıya veya kişiye yöneltilmesi; 

(3) Eşyanın, taşımacının fiili hâkimiyetinde iken zıyaa, hasara veya tesliminde 
gecikmeye maruz kalması; 

(4) Tazminat talep eden kişinin zararı ve 

(5) Zıya, hasar veya teslimdeki gecikme ile zarar arasında uygun illiyet bağı. 

2 Karan, H.: Carrier’s Liability, s. 81. 
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III. BORCUN İHLALİN“DEN SORUMLULUK”

Özel hukuk sorumluluğu, kendi içinde “-den sorumluluk” ve “-ile sorumluluk” 
olarak ikiye ayrılmaktadır. “-den sorumluluk”, bir borcun ihlâlinDEN sorumluluk iken, 
“-ile sorumluluk”, bir borcun ihlâli halinde borçlunun malvarlığı değerleri İLE 
sorumluluğudur. “-den sorumluluk” dolayısıyla borçlunun tazminat ödeme 
yükümlülüğü doğar. Bu anlamda, tazminat ödeme yükümlülüğü, borçlunun ihlâl ettiği 
asıl borcun yerini almaktadır. Taşımacının sorumluluğu da, taşıma borcunun ihlâlinden 
doğan bir zararın tazminatla giderilmesini amaçladığından “-den sorumluluk”tur. 

IV. AKDÎ SORUMLULUK

A) GENEL OLARAK

 “-den sorumluluk” kendi içinde ihlâl olunan borcun mahiyetine göre “geniş 
anlamda haksız fiil sorumluluğu / akit dışı sorumluluk” ve “akdî sorumluluk” olmak 
üzere ikiye ayrılır. Borçlu, kanunen kendisine yüklenen “üçüncü kişilerin hakkına 
tecavüz etmekten kaçınma borcu”nu ihlâl etmişse, yani “hukuka aykırı” davranmışsa, 
geniş anlamda haksız fiil; buna karşılık bir sözleşmeden doğan yükümlülüğünü hiç veya 
gereği gibi yerine getirememiş ise, akdî sorumluluk söz konusudur.  

CMR.nin 17. maddesinde taşımacının akdî sorumluluğu düzenlenmektedir; 
çünkü taşımacı, eşya taşıma sözleşmesi gereğince taşımayı taahhüt ettiği eşyanın zıyaı, 
hasarı ve teslimindeki gecikme dolayısıyla sözleşmeden kaynaklanan taşıma borcunu, 
bir diğer anlatımla, eşyayı teslim aldığı gibi zamanında teslim borcunu ihlâl etmektedir3. 

B) SORUMLULUKLARIN BİRLEŞMESİ

Hukukta sorumluluğu düzenleyen birden fazla norm bulunmaktadır. Bu normlar 
kendi arasında bir sıraya sokulurken, dikkate alınacak en önemli hukuk prensibi, özel 
normun genele takaddüm edeceğidir. Şu kadar ki, normlar arasında özel genel ilişkisine 
gidebilmek için, bunların hukukî sebeplerinin (dayanaklarının) aynı mahiyette olması 
gerekir. Hukukî mahiyeti farklı hususları düzenleyen normlar arasında özel – genel ve 
dolayısıyla öncelik – sonralık ilişkisi bulunmamaktadır. Hukukî mahiyetindeki 
farklılıklara rağmen, bu nevi iki normun düzenledikleri konu aynı olabilir ve bunlar, 
sahibine aynı hakkı bahşedebilirler. Bunun tipik örneği, normların her ikisinin de konu 
itibariyle sorumluluğu düzenlemesi, sahibine tazminat hakkı bahşetmesi, ancak hukukî 
mahiyetleri itibariyle birinin geniş anlamda haksız fiil sorumluluğunu (sözleşme dışı 
sorumluluğu), diğerinin ise sözleşme sorumluluğunu ele almasıdır. 

Bu takdirde, iki farklı norm, sorumluluğun hukukî dayanağını oluşturmakta 
olup, iki farklı tazminat hakkı verir. Ancak, ortada tazmin olunacak tek bir zarar 
olduğundan, iki farklı talep, tazminat hakkı sahibinin dayanacağı sorumluluk normu 
altında birleşir (Hakların – Taleplerin – Sorumlulukların Birleşmesi Teorisi)4. Zararın 
tazmini ölçüsünde, birleşen her iki talep hakkı da sona erer. 

3 Clarke, M. A.: agk., §54; Rodière, R.: “Convention 1971”, s. 4. 
4 Karan, H.: Carrier’s Liability, s. 100. 
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Sorumlulukların birleşmesi teorisinin sonucunda, tazminat hakkı sahibi, 
talebini, tercihine bağlı olarak iki hukukî dayanaktan (sebepten) birine dayandırabilir. 
Bunun neticesinde, talep sahibi, dayanılan hukuk normunun uygulanma şartlarını, yani 
sorumluluk şartlarını ispat yükü altına girer. Geniş anlamda haksız fiil sorumluluğu 
(sözleşme dışı sorumluluk) ile sözleşme sorumluluğunu düzenleyen normların 
uygulanma şartları birbirinden farklı olduğundan, talep sahibinin, ispat açısından en 
elverişli olan norma dayanmak isteyeceği şüphesizdir. 

Ne var ki, sözleşme sorumluluğunu düzenleyen bazı normlarda (CMR 
hükümlerinde olduğu gibi), sorumlu olan kişi lehine ispat yükünün haricinde 
farklılıklara gidilmekte ve ona sorumluluktan kurtulabilme ve sorumluluğu 
sınırlayabilme imkânı verilmektedir. Bu nevi normların her birinin arkasında farklı bir 
gaye bulunmakta, bunların her biri farklı ihtiyaçları gidermek, farklı menfaatleri 
dengelemek maksadıyla vaz olunmaktadır. Bu hallerde, talep sahibinin, kendi aleyhine 
düzenleme getiren sözleşme sorumluluğu normları yerine, geniş anlamda haksız fiil 
sorumluluğu normlarına dayanmak istemesi kuvvetle muhtemeldir. Ancak, bu tercih, 
sözleşme sorumluluğunu düzenleyen normlarla oluşturulan menfaatler dengesini alt üst 
edeceğinden, yine bu normlarla sorumlu kişi lehine bahşedilen kurtuluş ve sınırlama 
imkânlarından yararlanılmasını engellememelidir. 

CMR.deki sorumluluk normlarının dolanılmasını yasaklamak maksadıyla, 
CMR.nin “sözleşme dışı istemlerde sorumluluk rejimi”ni düzenleyen 28(1) maddesi 
getirilmiştir5: 

Madde 28 

(1) Bu Konvansiyon kapsamındaki taşımadan doğan zıya, hasar veya 
gecikme, yetkili hukuk uyarınca, sözleşme dışı bir isteme yol açtığı takdirde, 
taşımacı, kendisini sorumluluktan kurtaran veya ödeyeceği tazminatı belirleyen 
ya da sınırlayan bu Konvansiyon hükümlerinden yararlanabilir6. 

 Binaenaleyh, CMR, yükle ilgilinin tazminat talebini dayandırdığı normla ilgili 
tercihine karışmamakta, ancak geniş anlamda haksız fiilden sorumluluğu düzenleyen 
normlardan birinin tercihi halinde, CMR.nin taşımacıyı sorumluluktan kurtaran ya da bu 
sorumluluğu sınırlayan hükümlerinin lehine uygulanmaya devam edeceğini 
buyurmaktadır7. 

CMR.nin 28. maddesi tasarlanışı itibariyle, ancak CMR.ye konu taşıma 
sözleşmesinin ihlâli dolayısıyla bu sözleşme gereğince tazminat hakkı sahibinin, bu 
CMR hükmüne başvurmak yerine, kendisine sözleşme dışı tazminat talep hakkı veren 
kanunî sebeplere dayanarak, CMR.yi dolanmasını engelleme amacı gütmektedir. Şu 
kadar ki, CMR gereğince sözleşmesel bir talep hakkı bulunmayan üçüncü kişiler de, 
taşımacı aleyhine sözleşme dışı talepte bulunabilirler. Bunun en tipik örneği, esasen 

5 Clarke, M. A. - Yates, D.: agk., §1.162; Glöckner, H.: agm., s. 106; Haak, K. F.: agk., s. 237.  
Benzeri düzenlemeler için bkz. Montreal Konvansiyonu 1999 m. 29 ve 30; CIM 1980 m. 51. 
6 11. HD., 01.07.2003, E. 2003/1471, K. 2003/7182 (Karan, H.: CMR Şerhi, Ankara 2011, K.28.1) 
/ HB Antwerp, 19.02.2007, (2007) 42 ETL 427. 
7 Haak, K. F.: agk., s. 237. 
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CMR.nin 28(2) maddesinde düzenlenmiştir. Nitekim, alt taşımacının, (asıl) taşımacının 
adamı olarak kendisine karşı üçüncü kişi konumunda bulunan asıl (göndericinin) 
yönelteceği sözleşme dışı taleplere karşı, asıl taşımacının sahip olduğu hukukî 
imkanlardan yararlanacağı açıkça düzenlenmiştir. Şu kadar ki, bu örnekler, CMR.nin 
28(2) maddesi kapsamına girenlerin ötesinde arttırılabilir. Örneğin, müvekkili hesabına 
ancak kendi adına eşya taşıttıran taşıma işleri komisyoncusunun yapmış olduğu taşıma 
sözleşmesinin tarafı olan taşımacı ile müvekkil arasında akdî bir ilişki bulunmamaktadır. 
Buna karşılık, üçüncü kişi müvekkil, eşyaya malik olması dolayısıyla, taşımacıya karşı 
sözleşme dışı bir tazminat talebinde bulunabilir. Yine, eşyanın alıcısı ile taşıma konusu 
eşyanın satın alınması hususunda bir sözleşme yapan üçüncü kişi alıcı da, taşımacıya, 
sözleşme dışı bir talep yöneltebilir. İşte bu nevi bütün durumlarda, CMR ile oluşturulan 
menfaatler dengesinin sabote edilmesini önlemek için, taşımacıya, CMR hükümlerinden 
yararlanabilme imkânı sunulmalıdır. Şu kadar ki, gönderici, taşınmak üzere 
tesellümünden önce eşya üzerinde tasarruf hakkını haiz değilse ve taşımacı da, bu 
durumu, biliyor ya da tedbirli bir taşımacının dikkat ve özenini göstermiş olsaydı 
bilebilecek idi ise, CMR.deki kendi lehine olan sorumluluk hükümlerinden 
yararlanamaz. Bu sonuç, (Yeni) Türk Ticaret Kanununun 885. maddesinde de benzeri 
bir üslupla teyit olunmuştur.  

V. KENDİ FİİLİNDEN OLDUĞU KADAR BAŞKASININ FİİLİNDEN 
SORUMLULUK 

Zararın, mağdurun üzerinden alınarak bir başkasına aktarılabilmesi, haklı bir 
gerekçenin mevcudiyetine bağlıdır. İş görme sözleşmelerinde, borçlunun edimini bizzat 
ifa etmesi esastır. Günümüz modern taşımacılığında ise, taşımacıdan taşıma ile ilgili 
işlerin tamamını görmesini beklemek mümkün olmadığı gibi, ekonomik de değildir. 
Taşıma safhalarının, işi bizatihi işletmesinin yönetimiyle alakalı olan taşımacı yerine, 
ehil kişilerce görülmesi, taşımacının olduğu kadar, yükle ilgililerin de yararınadır. 
Taşımacı, sözleşmenin ifasında başkalarının hizmetlerine başvurmak, ya da işletmesinde 
başkalarını istihdam etmek suretiyle faaliyet alanını genişletmekte, zarar riskini 
arttırmaktadır. Genişleyen faaliyet alanının ve buna bağlı artan zarar riskinin sonuçlarına 
ise, başkalarının hizmetlerinden yararlanan ve bu hizmetler karşılığı taşıma ücreti tahsil 
eden taşımacının katlanması daha adildir8. İşletmede istihdam olunan, ya da hizmetlerine 
başvurulan üçüncü kişilerin malî durumlarının meydana gelen zararı karşılamaya 
elverişli olmaması kuvvetle muhtemeldir. O halde malî açıdan yeterli bir kişinin, 
meydana gelen zarara, ona sebebiyet veren kişilerle birlikte katlanması hakkaniyete de 
uygundur. Yükle ilgililer bakımından önemli olan, taşımanın ya da farklı taşıma 
faaliyetlerinin kimin tarafından fiilen gerçekleştirildiği değil, eşyanın taşıma taahhüdü 
altına giren taşımacı tarafından kendilerinden tesellüm edildiği gibi ve zamanında teslim 
edilip edilmediğidir. Taşıma sözleşmesi, diğer işgörme sözleşmelerinden farklı olarak, 
işgörme borcunun sıkı sıkıya borçlunun şahsına bağlandığı sözleşmelerden değildir9.  

8 Messent, A. - Glass, D. A.: agk., s. 63. 
9 Arkan, S.: “CMR Hükümlerine Göre Yardımcıların Fiillerinden Doğan Sorumluluk”, Prof. Dr. 
Yaşar Karayalçın’a 65’inci Yaş Armağanı, Ankara 1998, s. 320 [“Yardımcılar”]. 
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Bu maksatla, CMR.nin 3. maddesinde, taşımacı, adamlarının fiilinden kendi fiili 
gibi sorumlu tutulmuştur: 

Madde 3 

Bu Konvansiyonun uygulanması bakımından, taşımacı, temsilcilerinin, 
çalıştırdığı kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetlerinden yararlandığı 
diğer kimselerin, görevleri esnasındaki hareket veya kaçınmalarından, sanki bu 
hareket veya kaçınmalar kendisininmiş gibi sorumludur. 

Bir başkasının fiilinden sorumluluk, “(olağan) sebep sorumluluğu” olup, 
sorumlu kişinin kusuru şartına bağlı değildir. Madde, taşımacının, adamlarının 
fiillerinden, sanki bu fiil, kendisine aitmiş gibi sorumlu olacağını düzenlemek suretiyle, 
sorumluluğun şartları, sorumluluktan muafiyet ve sorumluluğun sınırları bakımından, 
“taşımacının kendi fiilinden sorumluluğu” rejimine yollama yapmaktadır. Taşımacının 
kendi fiilinden sorumluluğu ile adamlarının fiilinden sorumluluğu arasında fark 
gözetilmemiştir10.  

VI. KURTULUŞ İMKANI OLAN SORUMLULUK 

A) GENEL OLARAK 

Hukuk, adalet hissiyle nasıl bir zararın mağdurun uhdesinden alınarak bir 
başkasına yüklenmesini haklı görebiliyorsa, aynı hisle sorumluyu tazminat ödemekten 
kurtarabilmektedir. Nitekim, CMR.nin 17(1). maddesi gereğince sorumlu tutulan 
taşımacı, CMR.nin 17(2) ve (4). maddesinin verdiği imkânla bu sorumluluğunu bertaraf 
edebilmektedir: 

Madde 17 

(2) Eğer zıya, hasar veya gecikme, talep sahibinin hukuka aykırı 
davranışı veya ihmalinden, taşımacının hukuka aykırı davranışı veya ihmalinden 
kaynaklanmış olmaması kaydıyla, talep sahibinin verdiği talimattan, eşyaya has 
gizli ayıptan veya taşımacının kaçınmasına ve sonuçlarını önlemesine olanak 
bulamadığı olaylardan ileri gelmiş ise, taşımacı sorumluluktan kurtulur. 

 Bu anlamda taşımacının sorumluluğu, “kurtuluş imkânı olan sorumluluk”tur. 
Binaenaleyh, maddede de ifade edildiği gibi, zıya, hasar veya gecikme,  

(a) talep sahibinin hukuka aykırı davranışından veya ihmalinden,  

(b) taşımacının hukuka aykırı davranışından veya ihmalinden neticelenmemiş 
olması kaydıyla, talep hakkı sahibinin verdiği talimattan,  

(c) eşyaya has gizli ayıptan veya  

(d) taşımacının önlemesine ve sonuçlarından kaçınmasına olanak bulunmayan 
durumlardan  

ileri gelmiş ise, taşımacı sorumluluktan kurtulur.  

10 Arkan, S.: “Yardımcılar”, s. 331. 
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Taşımacı sorumluluktan kurtulabilmek için, aşağıdaki şartların varlığını ortaya 
koymalıdır: 

(1) Eşya fiili hâkimiyetinde iken vukua gelen olay; 

(2) Bu olayın CMR.nin 17(2) maddesinde sayılan sorumluluktan kurtuluş 
hallerinden biri olduğu ve  

(3) Bu sorumluluktan kurtuluş hali ile eşyanın zıyaının, hasarının veya 
teslimindeki gecikme arasında uygun illiyet bağı bulunduğu. 

Şu kadar ki, CMR.nin 17(4) maddesinde, taşımacının sorumluluktan 
kurtulabileceği hallerden altısının, “özel riskler” adı altında ayrıca düzenlendiği 
görülmektedir11: 

(4) 18 nci maddenin 2 ilâ 5 nci paragrafları saklı olmak üzere, taşımacı, 
zararın, aşağıda belirtilen koşullardan bir veya bir kaçının doğal sonucu olan özel 
risklerden kaynaklanması halinde, sorumluluktan kurtulur: 

a) Kullanılmasında anlaşmaya varılmış ve sevk mektubunda açıkça
belirtilmiş olduğu üzere, üstü açık örtülmemiş taşıtlar kullanılması, 

b) Ambalajlanmadıkları veya yetersiz ambalajlandıkları takdirde,
özellikleri gereği fire veren veya hasara uğrayan eşyanın ambalajlanmaması veya 
yetersiz ambalajlanması, 

c) Eşyanın gönderici, alıcı veya bunları temsilen hareket eden kişiler
tarafından elden geçirilmesi, yüklenmesi, istiflenmesi veya boşaltılması, 

d) Eşyayı, bilhassa kırılma, paslanma, çürüme, kuruma, sızma, normal
fire veya güve ve haşerat dolayısıyla, tam veya kısmî zıyaa veya hasara maruz 
bırakabilen özelliği, 

e) Kolilerin üzerindeki işaret veya numaraların yetersiz veya hatalı
oluşu, 

f) Canlı hayvan nakli.

Anılan sorumluluktan kurtuluş hallerinin ortak özelliği, ilk bakışta kaçınılmaz 
olmaları ve atfı kabil olduğu ölçüde zıyaın, hasarın veya teslimdeki gecikmenin uygun 
sebebini teşkil etmeleridir . Bunların kaçınılmazlıkları ve illilikleri karine olarak kabul 
edilmiştir.  

VI. SEBEP SORUMLULUĞU

CMR.nin 17(2) maddesinde taşımacı lehine getirilen en genel12 sorumluluktan 
kurtuluş hali, taşımacının kaçınamayacağı ve sonuçlarını önleyemeyeceği olay, “kaza”, 

11 Benzeri bir düzenleme için bkz. Lahey Kaideleri 1924 m. 4(a) - (p); Montreal Konvansiyonu 
1999 m. 17(2); CIM 1980 m. 36(3). 
12 Donald, A. E.: agk., §55 – Özdemir, T.: agk., s. 202. 
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bir diğer ifadeyle “kaçınılamayan olay”dır13. Kaçınılamayan olaya dayanılabilmesi, bir 
olaya ve bu olayın kaçınılmaz olarak nitelendirilmesine bağlıdır. 

Taşımacının sorumluluğuna gidebilmek için, eşyanın taşımacının hâkimiyetinde 
iken zıya, hasar veya gecikmeye uğradığının tazminat talep eden kişi tarafından ispatı 
yeterlidir; bu kişinin ayrıca zıya, hasar veya gecikmeye sebep olan olayı ispat etmesi 
gerekmez; “olay”ın ispatı sorumluluktan kurtulmak isteyen taşımacıya aittir. Bu sebeple, 
taşımacı, her şeyden önce zıya, hasar veya teslimde gecikmeye yol açan olayı, yani kendi 
fiilini, adamlarının fiilini, başkasının fiilini veya başka herhangi bir sebebi ortaya 
koymalıdır. Olay, beşeri olabileceği gibi, tabii de olabilir. 

Taşımacı tarafından gösterilen olayın, “kaçınılmaz” olması gerekir. Kaçınılmaz 
olaydan, taşımacının hem kaçınamayacağı, hem de sonuçlarını önleyemeyeceği olay 
olarak bahsedilmiştir14. Taşımacı, hem olaydan, hem de sonuçlarından 
kaçınamamalıdır15.  

Taşımacının, eşyanın zıyaa, hasara veya tesliminde gecikmeye sebebiyet veren 
olaydan kaçınabilmek maksadıyla göstereceği özenin ölçütü objektif olup, taşımacı, 
taşıma işini bilfiil taahhüt eden taşımacının değil, “onunla aynı konumdaki soyut 
taşımacının göstereceği özen”i göstermekle yükümlüdür. Şu kadar ki, (Yeni) Türk 
Ticaret Kanununun 850, 12, 16 ve 18. maddelerinde16, taşımayla uğraşan müesseseler, 
ticari işletme ve bir ticarî işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten gerçek kişiler 
ile taşıma şirketleri de, ticarî faaliyetlerinde basiretli bir işadamı gibi hareket etmekle 
mükellef “tacir” olarak vasıflandırıldıklarından, sadece basiretli (tedbirli) bir 
taşımacının kaçınamayacağı olaylar, taşımacıyı sorumluluktan kurtarabilir17. “Tedbirli 
bir taşımacı”dan hareketle kaçınılmazlığın tespiti, taşımacıların bir olaydan kaçınmak 
maksadıyla gösterecekleri özeni ve alacakları tedbirleri onlar aleyhine 
ağırlaştırmaktadır. Davalı taşımacının bilgi, görgü ve tecrübesinin, tedbirli 
taşımacınınkinden daha fazla olduğu takdirde, özen ölçütünün tayininde, bu ilave bilgi, 
görgü ve tecrübe de dikkate alınır.  

Doktrinde18 ve yabancı yargı kararlarında19, taşıyıcının sorumluluktan 
kurtulabilmesi için, uluslararası taşımacılık işi ile iştigal eden deneyimli ve basiretli bir 

13 Benzeri bir düzenleme için bkz. Lahey Kaideleri 1924 m. 4(2)(q); Montreal Konvansiyonu 
1999 m. 19 (sadece teslimdeki gecikmeden sorumluluk için); CIM 1980 m. 36(2). 
14 Clarke, M. A.: agk., s. 225; Clarke, M. A. - Yates, D.: agk., §1.98. 
15 Donald, A. E.: agk., §55; Messent, A. - Glass, D. A.: agk., §6.35. 
16 MTTK. m. 12, 14, 18 ve 20. 
17 11. HD., 20.04.2000, E. 2000/2114, K. 2000/3241 (Karan, K.17.17); 11. HD., 22.01.2007, E. 
2005/13896, K. 2007/564 (Karan, Karan, K.17.80); 11. HD., 01.02.2008, E. 2006/13351, K. 
2008/930 (Karan, Karan, K.17.87); 11. HD., 19.02.2008, E. 2007/201, K. 2008/1874 (Karan, 
Karan, K.17.88); 11. HD., 26.02.2008, E. 2007/10571, K. 2008/2204 (Karan, Karan, K.17.89). 
18 Bkz. Clarke, M. A.: agk., §74e / Akıncı, Z.:, agk., s. 102; Arkan, S.: Taşıyıcının Sorumluluğu, 
s. 44 ve Demiryolu, s. 102; Erdil, E.: agk., s. 162; Kaya, A.: “CMR-II”, s. 255; Şamlı, K. Y.: agk., 
s. 17; Uslu, M.: agk., s. 97. Aksi görüş için bkz. Clarke, M. A.: agk., §20. 
19 Silber v. Islander Trucking, [1985] 2 Lloyd’s Rep. 243, 245 / OGH.,29.06.1983 (1984) 19 ETL 
526. 
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işadamının, göstereceği “en üst seviyede özen”in gösterilmesi gerektiği görüşü 
savunulmakta; zarar verici olayı önlemek için gereken tüm tedbirlerin alındığı 
ispatlanmadıkça, taşımacının kaçınılamayan olay muafiyetine dayanılamayacağı ileri 
sürülmektedir20. Bu görüşe uygun olarak, (Yeni) Türk Ticaret Kanununun 876. 
maddesinde, zıya, hasar veya gecikmenin, taşımacının, en yüksek özeni göstermesine 
rağmen kaçınamayacağı ve sonuçlarını önleyemeyeceği sebeplerden meydana gelmişse, 
sorumluluktan kurtulacağı açıklanmıştır.  

En yüksek özen ölçütü, taşımacıyı sorumluluktan kurtulabilmek için, aşırı da 
olsa, her türlü tedbiri almak ve azami masrafa katlanmak zorunda bırakabilecek şekilde 
yorumlanabilir. Bu ise; taşımacıları, kuvvetle muhtemel masraflı tedbirleri almaktan 
kaçınmaya, yerine sorumluluğu göze almaya teşvik eder. Özenin derecesinin, tedbirli bir 
taşımacınınki ile objektifleştirilmesi, taşımacının sorumluluğunu zaten arttırmışken, bir 
de taşımacıdan, bunun ötesinde en üst seviyede özen göstermesini beklemek anlamsız 
olduğu gibi, (Yeni) Türk Ticaret Kanununun 18. maddesine ve Yargıtay’ın yerleşik 
içtihatlarına21 da aykırıdır. Gerek CMR.de, gerek mevcut Türk hukukunda, taşımacıdan 
bu anlamda, en üst derecede özen göstermesini emreden bir hüküm bulunmamakta, 
aksine (Yeni) Türk Ticaret Kanunun 18 ve 1178. maddelerinde22 açıkça “basiretli bir 
işadamına” ve “tedbirli taşımacıya” vurgu yapılmaktadır. Bu gerekçe ile, (Yeni) Türk 
Ticaret Kanunundaki en yüksek özen ölçütünün, tedbirli taşımacıdan beklenen özenle 
bir tutulması gerekmektedir23. Zaten sırf bu sebeple, en üst özen kalıbına sığınan yargı 
kararlarında ve bilimsel eserlerde, en üst özen adı altında, mevcut basiretli ticaret 
hayatında, “uygulanabilir” en yüksek dikkat ve özenin gösterilmesi istenmekte, somut 
durum ve şartlar altında, taşımacının fiilen gösterdiği özenin bundan sapıp sapmadığı 
araştırılmaktadır24. Uygulanabilir özen ise, tedbirli taşımacıdan katlanması beklenen 
masraflar dairesinde göstereceği özenden başka şey değildir. 

Tedbirli taşımacının göstereceği özen, izafidir. Bir olayın ya da sonucunun 
kaçınılmazlığı hakkında karar verirken, CMR.nin 17(4) maddesinde sayılan haller hariç, 
peşin hüküm kurmak yerine, somut durum ve şartlar tek tek ele alınmalı, taşımacının bu 
durum ve şartlarda olaydan ve sonuçlarından kaçınabilmek için özen gösterip 
göstermediği araştırılmalıdır25. Bu özen, bir yandan somut olayda, taşıma taahhüdünde 
bulunan taşımacının uluslararası taşımayla iştigal eden CMR taşımacısı olduğuna, diğer 
yandan taşımanın gerçekleştirileceği güzergâha ve mevsime, teknolojik imkânlara, 

20 HB Antwerp, 06.06.2005, (2006) 41 ETL 272. 
21 11. HD., 20.04.2000, E. 2000/2114, K. 2000/3241 (Karan, Karan, K.17.17); 11. HD., 
22.01.2007, E. 2005/13896, K. 2007/564 (Karan, K.17.80); 11. HD., 01.02.2008, E. 2006/13351, 
K. 2008/930 (Karan, K.17.87); 11. HD., 19.02.2008, E. 2007/201, K. 2008/1874 (Karan, 
K.17.86); 11. HD., 26.02.2008, E. 2007/10571, K. 2008/2204 (Karan, K.17.89). 
22 MTTK. m. 20 ve 1062 
23 Karan, H.: “YTTK”. 
24 Silber v. Islander Trucking, [1985] 2 Lloyd’s Rep. 243, 245 – Clarke, M. A.: agk., §75; Glass, 
D. A. - Cashmore, C.: agk., §3.48. 
25 11. HD., 05.04.2001, E. 2001/702, K. 2001/2816 (Karan, K.17.24); 11. HD., 12.01.2004, 
2003/5211, K. 2004/125 (Karan, K.17.51). 
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taşımada kullanılan taşıta, taşınması taahhüt olunan eşyanın cinsine26, riskin 
gerçekleşme ihtimaline27 vs. göre farklılaşmaktadır28. Örneğin, siyasi otorite boşluğu 
olan bir ülkeye seyahat halinde, bu ülkenin koşulları gözetilerek alınacak tedbirler 
arttırılmalıdır29. Keza, yoğun kar yağışı dolayısıyla yolların kapanması, ilk bakışta her 
ne kadar kaçınılmaz gibi gözüküyor ise de, taşımacının mevsimsel şartları dikkate alarak 
kar yağışını öngörüp öngöremeyeceği, meteoroloji haberlerini izleyip izleyemeyeceği, 
alternatif bir güzergâhta seyredip seyredemeyeceği tek tek ele alınmalıdır30.  

Taşımacılar, alacakları tedbirleri belirlerlerken, hukuk kurallarını veya taşıma 
sektöründe geçerli temayülleri görmezden gelemezler. Örneğin, şoförün günlük sürüş 
saatini aşması31, taşıta fazla yükleme yapması veya taşımacının, alarm cihazları veya 
güvenli park yerleri gibi konularda sigortacılar tarafından yapılan uyarıları görmezden 
gelmesi düşünülemez. Tedbirli bir taşımacının dikkat ve özeni değerlendirilirken, 
taşımacıların kendilerince yarattıkları uygulamadan ziyade, ticarî toplumun tedbirli 
taşımacılardan beklentileri dikkate alınır32. Bu itibarla, özenin tespitinde, meslek 
kuruluşlarından alınacak görüşün takdiri işlevi bulunmaktadır.  

Buradaki temel tartışmalardan biri, olayın kaçınılmazlığı hakkında karar 
verirken, taşımacının somut olayda, fiilen tedbirli bir taşımacıdan beklenen tüm özeni 
gösterdiğini ve tedbirleri aldığını, buna rağmen olaydan kaçınamadığına mı, yoksa fiilen 
bu özeni göstermiş ya da tedbirleri almış olmamakla beraber, göstermiş ya da almış olsa 
idi kaçınılmayacak olduğuna mı bakılacağıdır. Taşımacının, somut olaydan 
kaçınabilmek için tedbirli bir taşımacıdan beklenen özeni “fiilen” gösterdiğini 
ispatlamadıkça sorumluluktan kurtulmasına izin verilmemelidir33. Aksi takdirde, 
taşımacıları kendileri için masraflı olan önleyici tedbirleri almaya teşvik etmek imkânı 
kalmaz.  

CMR.nin 17(4) maddesinde sayılı özel riskler hariç, taşımacı, bir olayın 
görünüşte kaçınılmazlığından bahisle sorumlu olmayacağını ileri süremez, aksine, bu 
olaydan kaçınabilmek için tedbirli bir taşımacıdan beklenen dikkat ve özeni gösterdiğini 
ispatla mükelleftir. Örneğin, hırsızlık, haydutluk ve gasp, ilk bakışta üçüncü kişinin kasti 
fiilinden kaynaklandığı için ilk bakışta kaçınılamayacağı farz edilen olaylardan olmasına 
rağmen, taşımacı, bu olaylardan kaçınabilmek için fiilen özen gösterdiğini 

26 Bilhassa sigara, taşınabilir bilgisayar, giyim eşyası gibi taşınması ve ticareti kolay eşyanın 
çalınma riski daha fazladır: Antwerp, 30.05.1979, (1979) 14 ETL 924; Silber v. Islander 
Trucking, [1985] 2 Lloyd’s Rep. 243. 
27 Örneğin hırsızlık riskinin yoğun olarak yaşandığı İtalya’da tedbirli taşımacının alacağı özen 
daha fazladır: OGH., 29.06.1983, (1984) 19 ETL 526.Yine park yeri şehirden uzaklaştıkça, 
eşyanın çalınmaması için alınacak tedbirler de ağırlaşmaktadır: Texas Instruments v. Nason 
(Europe) Ltd., [1991] 1 Lloyd’s Rep. 146. 
28 Erdil, E.: agk., s. 205. 
29 11. HD., 01.02.2008, E. 2006/13351, K. 2008/930 (Karan, K.17.87). 
30 11. HD., 04.10.1999, E. 1999/5717, K. 1999/7458 (Karan, K.17.12). 
31 Michael Gallery Footwear v. Iaboni, [1982] 2 All E R 200, 207. 
32 Clarke, M. A.: agk., §75. 
33 11. HD., 06.10.1997, E. 1997/5978, K. 1997/6715 (Karan, K.17.8); 11. HD., 23.03.1998, E. 
1998/430, K. 1998/1942 (Karan, K.17.9). 
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ispatlamadıkça, sorumluluktan kurtulamaz34. Taşımacı, taşınacak eşyanın özelliğini, 
güzergâhın durumunu dikkate alarak hırsızlık ve gasp riskini analiz ederek alacağı 
tedbirleri arttırabilir35. Bu sebeple, sorumluluktan kurtulmak isteyen taşımacının, taşıtta 
şoför ya da muavin bulundurduğunu, gerektiğinde ikinci bir şoför görevlendirdiğini36, 
araca alarm taktırdığını, taşıtı durduran polisin evrakının incelendiğini37, taşıtın, güvenli 
alanda park edildiğini38; karanlık ve ıssız bir noktada yol sormak için dahi olsa 
durdurulmadığını39 ve olayların akışı içinde tedbirli bir taşımacının göstereceği diğer 
tedbirleri aldığını ispatlamalıdır40. Keza, gümrük veya emniyet makamlarının taşıtı 
durdurarak eşyayı alı koymaları halinde, taşımacının, sorumluluktan kurtulabilmek için, 
bir yandan taşıtın durdurulmasına sebebiyet vermediğini, bunun için tedbirli bir 
taşımacıdan beklenen dikkat ve özeni gösterdiğini, diğer yandan da bu makamların 
talimatı dairesinde hareket ettiğini ispatlaması gerekir41.Buna karşılık, örneğin 
karayolunda normal seyri esnasında üçüncü kişilerin taşıtı ve eşyayı silah zoruyla gasp 
etmesi halinde, taşımacının kaçınılamayan olay muafiyetine dayanabileceği 
şüphesizdir42.  

Taşımacının, tedbirli bir taşımacıdan beklenen özeni fiilen göstermemiş 
olmasına rağmen, gösterseydi dahi olayın kaçınılmazlığını ispatlayarak sorumluluktan 
kurtulabileceği istisnaî haller CMR.nin 17(4) maddesinde sayılan özel riskler ile uygun 
illiyet bağını kesen “mücbir sebep”tir43. Kaçınılamayan olay, mücbir sebebi içinde 
barındıran, daha geniş bir kavramdır44. Zira, olayın kaçınılmazlığının tespitinde, tüm 
insanlar değil, sadece somut taşımacı dikkate alınmakta, olayın herkesçe 

34 11. HD., 20.04.2000, E. 2000/2114, K. 2000/3241 (Karan, K.17.17); 11. HD., 14.05.2001, E. 
2001/2199, K. 2001/4214 (Karan, K.17.28); / OGH., 29.06.1983 (1984) 19 ETL 526 / Silber v. 
Islander Trucking, [1985] 2 Lloyd’s Rep. 243; Texas Instruments v. Nason (Europe) Ltd., [1991] 
1 Lloyd’s Rep. 146 / Rb Koophandel, 29.04.1999, (1999) 34 ETL 851. 
35 Clarke, M. A.: agk., §75a. 
36 HR., 24.04.2009, (2009) 44 ETL 707. 
37 BGH., 18.01.2001, (2001) 36 ETL 947. 
38 Cass. (Fr.), 29.02.2000, (2000) 35 ETL 769 
39 BGH., 13.04.2000, (2000) 35 ETL 777. 
40 11. HD., 06.03.2000, E. 2000/1284, K. 2000/1840 (Karan, K.17.14); 11. HD., 20.04.2000. E. 
2000/2114, K. 2000/3241 (Karan, K.17.17); 11. HD., 05.04.2001, E. 2001/702, K. 2001/2816 
(Karan, K.17.24); 11. HD., 12.01.2004, 2003/5211, K. 2004/125 (Karan, K.17.51); 11. HD., 
22.01.2007, E. 2005/13896, K. 2007/564 (Karan, K.17.80) – Humphreys, G. - de Peeuter, S.: 
“Highway Robbery in Europe. Theft under CMR”, ETL, 1992, C. XXVII, s. 735. 
41 11. HD., 26.01.2007, E. 2006/10775, K. 2007/894 (Karan, K.17.81); 11. HD., 19.02.2008, E. 
2007/201, K. 2008/1874 (Karan, K.17.86). 
42 HB Antwerp, 25.10.2004, (2006) 41 ETL 79. 
43 Karşılaştırmak için bkz. Montreal Konvansiyonu 1999 m. 17(2)(c) ve (d) (sadece mücbir sebep 
hali teşkil eden iki kaza hali için kurtuluş imkânı getirilmiştir.); CIM 1980 m. 1 (göndericinin 
talebi üzerine taşımacı tarafından tek taraflı düzenlenir). 
44 Loewe, R.: “Commentary”, s. 362; Messent, A. - Glass, D. A.: agk., §6.28 / Adıgüzel, B.: agk., 
s. 45; Arkan, S.: “Uygulama Koşulları”, s. 410 ve “İnceleme”, s. 14; Gençtürk, M.: agk., s. 111;
Gözübüyük, A. P.: Mücbir Sebepler ve Beklenmeyen Haller, Ankara 1977, s. 38; Kaya, S.: 
“CMR-II”, s. 255; Ülgen, H.: Uluslararası Taşımacılık, s. 56. 
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kaçınılamayacak kadar olağanüstü olması şart koşulmamaktadır45. Keza, olayın 
işletmeselliği, kaçınılmazlığın değerlendirmesinde, mücbir sebepte olduğu kadar önem 
arz etmemektedir46. Örneğin, taşımacının işletmesi içindeki kanunî grev47 ve taşıttaki 
elverişsizlik48, bu yüzden mücbir sebep teşkil etmez. Binaenaleyh, taşımacı tarafından 
tedbirli bir taşımacının göstereceği özene rağmen kaçınılamayan her olay, mücbir sebep 
olmayabilirken, her mücbir sebep, kaçınılamayan bir olaydır. Örneğin, gümrük 
memurlarının veya ro-ro gemisindeki gemi adamlarının kanunî grevi, mücbir sebep 
sayılmadığı halde, kaçınılamayan bir olay olarak nitelendirilebilir49. Keza, savaş, iç 
savaş50, isyan, iç ayaklanma mücbir sebebe örnek olarak gösterilebilir. Mücbir sebepte, 
diğer kaçınılamayan olaylardan farklı olarak, tedbirli taşımacının dikkat ve özeni 
gösterilmiş olsa dahi, olaydan kaçınılamayacağı varsayılır ve taşımacının bu dikkat ve 
özeni fiilen göstermiş olduğunu ispat etmesi gerekmez. Taşımacının sorumluluktan 
kurtulabilmek için yapması gereken, olayın mücbir sebep karakterinde olduğunu (yani 
olayın olağanüstülüğünü, ve işletme dışılığını) ispat etmesidir51.   

CMR.nin 3. maddesinde taşımacının adamlarının fiili, kendi fiili olarak 
nitelendirildiğinden, taşımacı, sorumluluktan kurtulabilmek için, bir yandan kendisinin, 
diğer yandan adamlarının, tedbirli bir taşımacıdan beklenen dikkat ve özeni fiilen 
göstermesine rağmen olaydan kaçınılamadığını ispatlamalıdır. Ne var ki, taşımacının 
adamlarının özeni derecesi belirlenirken, mümkün olduğu kadar, bunların taşımacının 
işletmesindeki rolleri dikkate alınarak, özen, somutlaştırılmalı ve tedbirli bir taşımacı 
yerine, örneğin işin mahiyetine göre tedbirli istifçinin, tedbirli şoförün dikkat ve 
özeninin fiilen gösterilip gösterilmediği sorgulanmalıdır. Ancak özenin derecesi, hiçbir 
şekilde tedbirli bir taşımacının özeninden daha aza indirgenmemelidir. 

Taşımacının fiillerinden sorumlu olduğu adamlarından en önemlisi, şoför olup, 
şoförlerin sebebiyet verdiği olaylardan en önemlisi de taşıtın bir başka taşıtla 
çarpışmadır. Taşımacının sorumluluktan kurtulabilmesi, şoförün çarpışmadan 
kaçınabilmek için tedbirli bir şoförden beklenen özeni gösterdiğini ispatlamasına 
bağlıdır52. Örneğin, bir sis anında ikaz ışıkları yanar şekilde güvenlik şeridine çekilmiş 
bir taşıta başka bir taşıtın çarpmasını, şoförün ve dolayısıyla taşımacının 
engelleyebilmesi mümkün değildir; taşıtın ikaz ışıklarının yakılarak güvenlik şeridine 
çekilmesi tedbirli bir taşımacıdan beklenen bir davranıştır53. 

45 Clarke, M. A.: agk., s. 209; Loewe, R.: “Commentary”, s. 362; Messent, A. - Glass, D. A.: agk., 
s. 122. 
46 Messent, A. - Glass, D. A.: agk., §6.28. 
47 11. HD., 03.12.1979, E. 1979/5533, K. 1979/5488 (MTTK uygulanmıştır) (Karan, K.17.4) – 
Loewe, R.: “Commentary”, s. 363. 
48 Messent, A. - Glass, D. A.: agk., s. 122 / Arkan, S.: Taşıyıcının Sorumluluğu, s. 43 ve 137. 
49 HB Gent, 30.04.1997, (1997) 32 ETL 606. 
50 11. HD., 31.10.1994, E. 1994/3912, K. 1994/7994 (MTTK uygulanmıştır.) (Drl. Kendigelen, 
A.: agk., s. 362). 
51 11. HD., 20.04.2000, E. 2000/2114, K. 2000/3241 (Karan, K.17.17). 
52 JP Antwerpen, 26.10.1971, (1972) ETL 1058, 1061 – Clarke, M. A.: agk., §75b; Libouton, J.: 
“Liability”, s. 82. 
53 TC Brussels, 31.05.1996, (1996) 31 ETL 586. 
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Kaçınılmazlık ile “öngörülemezlik” ya da umulmazlık, aynı şeyi ifade etmez. 
Her öngörülemeyen olay, kaçınılmaz iken, her kaçınılmayan olay öngörülmez değildir. 
Bir taşımacı, tedbirli bir taşımacının göstermekle yükümlü olduğu özeni göstermesine 
rağmen, öngörülebildiği olaydan kaçınamayabilir ve sorumluluktan kurtulabilir. 

Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında, taşımacının sorumluluğunun, 
“kurtuluş kanıtı getirilebilen bir sebep sorumluluğu” (kusursuz sorumluluk) olduğu 
anlaşılmaktadır54. Kanun koyucu, taşımacının aksini ispatlamadığı sürece, zıya, hasar ya 
da teslimde gecikmeye yol açan olaydan tedbirli bir taşımacının göstereceği özen ile 
kaçınılabileceğini farz etmekte ve onu sorumlu tutmaktadır. Bu yönüyle, taşımacının 
sorumluluğu, ispat yükünün ters çevrildiği kusur sorumluluğuna benzemektedir. Zira, 
kusur, toplumca kınanan bir özen eksikliğidir. Modern sorumluluk hukukunda, 
kişilerden beklenen özenin derecesi objektifleştirildiğinden, sebep, ya da diğer bir ifade 
ile objektif özen sorumluluğu ile kusur sorumluluğunda dikkate alınan özenin ölçütü 
arasında neredeyse hiç fark kalmamıştır. Aralarındaki tek başkalık, kusur 
sorumluluğunda özen eksikliği dolayısıyla kınanan kişinin, kusurlu addedilebilmesi için 
temyiz kudretinin aranmasıdır. Buna karşılık, sebep sorumluluğu çeşidi olan taşımacının 
sorumluluğunda, temyiz kudreti bulunmasa dahi, tedbirli bir taşımacının özeni ile 
kaçınılamayan bir olaydan dolayı taşımacının sorumluluktan kurtulabilmesi mümkün 
değildir. Mamafih, olayların normal akışı içinde, bir taşımacının veya adamının 
kendisine isnat olunamayan bir sebepten dolayı temyiz kudretinden mahrumiyeti, 
karşılaşılması oldukça güç bir ihtimal olduğundan, ispat yükünün ters çevrildiği kusur 
sorumluluğu ile sebep sorumluluğu niteliğindeki taşımacının sorumluluğu arasında 
neredeyse hiçbir fark bulunmamaktadır. Bu benzerlik dolayısıyla, Yargıtay dahi, 
kararlarında taşımacının kusurundan bahsedebilmiştir55. Aslında, araştırılacak husus, 
zıya, hasar veya gecikmeye sebebiyet veren olaydan kaçınabilmek için, temyiz kudreti 
olsun ya da olmasın, taşımacının veya adamlarının tedbirli bir taşımacıdan beklenen 
dikkat ve özeni fiilen gösterip göstermediğidir. Göstermiş olduğunu ispatlamadıkça, 
taşımacının, sorumluluktan kurtulabilmesi mümkün değildir. Bu sonuç, taşımacının 

54 11. HD., 12.12.2006, E. 2005/12623, K. 2006/13193 (Karan, K.17.79) – Messent, A. - Glass, 
D. A.: agk., s. 109; Schelin, J.: “CMR Liability”, s. 7, 13. 
Adıgüzel, B.: agk., s. 45; Arkan, S.: “İnceleme”, s. 13; Gençtürk, M.: agk., s. 111; Erdil, E.: agk., 
s. 148, 239; Kaya, A.: “CMR-I”, s. 325 ve “CMR-II”, s. 323; Şamlı, K. Y.: agk., s. 17, Uslu, M.:
agk., s. 56: Yazarlar, bu sorumluluğun yumuşatılmış bir kusursuz sorumluluk hali olduğunu, 
ancak taşıyıcının tedbirli bir taşımacıdan beklenen özeni göstermiş olsaydı dahi sorumlu 
tutulabileceğini savunmaktadırlar. Oysa, kusursuz sorumluluğun, yumuşatılmış olup olmamasına 
göre bir ayırım yapılması yersiz olup, zaten alelade bir taşımacı yerine, objektif tedbirli bir 
taşımacının özeninden hareketle olayın fiilen kaçınılıp kaçınılamadığına bakılması, yeterince 
sorumluluğu, taşımacı aleyhine ağırlaştırmaktadır. 
Aksi görüş için bkz. Buyl, P.: agm., s. 277; de Wit, R.: agk., s. 95 / Akıncı, Z.: agk., s. 87; Aydın, 
A.: agk., s. 33; Çim, H.: agt., s. 32; Özdemir, T.: agk., s. 126: Yazarlar, bu sorumluluğun ispat 
külfeti ters çevrilmiş (ağırlaştırılmış)  bir kusur sorumluluğu olduğu kanaatindedirler. 
55 11. HD., 20.04.2000, E. 2000/2114, K. 2000/3241 (Karan, K.17.17); 11. HD., 17.01.2006, E. 
2004/13828, K. 2006/204 (Karan, K.17.70). 
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temyiz kudretini haiz olması kaydıyla, ispat yükünün ters çevrildiği kusur sorumluluğu 
için de geçerlidir.  

Taşımacının sorumluluğunun kusur sorumluluğu olmaması dolayısıyla, 
sorumluluk için taşımacının kusurunun varlığı gerekmediği gibi, kusurunun varlığı 
halinde de hangi oranda gerçekleştiğinin hiçbir rolü bulunmamaktadır. Taşımacının veya 
adamının %1 ve hatta sıfır kusuru bile, sorumluluğuna yol açabilir; yeter ki, kendisinin 
ve adamlarının tedbirli bir taşımacıdan beklenen dikkat ve özeni fiilen göstermesine 
rağmen olaydan kaçınamadıkları ispatlansın56.  

Taşımacının veya adamının kusuru, sadece sorumluluktan kurtuluş hallerinden 
birine dayandığı takdirde, bu halin oluşumuna katkısını hesaplamak için esas alınabilir. 
CMR.nin 17(5) maddesinde de vurgulandığı üzere, sorumluluktan kurtuluş halinin 
gerçekleşmesinde taşımacının veya adamının kusurunun etkisi ispatlandığı ölçüde, 
taşımacının sorumluluktan kurtuluş haline dayanması tamamen veya kısmen 
engellenebilir: 

(5) Taşımacı, bu madde gereğince, zıya, hasar veya gecikmeye yol açan 
birden çok sebepten bazıları bakımından, sorumlu değilse, sadece bu madde 
uyarınca sorumlu olduğu sebeplerin, zıyaa, hasara veya gecikmeye katkısı 
ölçüsünde sorumlu olur. 

VII. SINIRLI ŞAHSÎ SORUMLULUK 

A) GENEL OLARAK 

CMR.nin, 1978 tarihli ÖÇH Protokolüyle değişikliğe uğrayan 23 ve 25. 
maddelerinde, taşımacının ödemekle yükümlü olduğu “tazminat miktarı sınırlanmış”tır 
(sınırlı şahsî sorumluluk)57.  

Madde 23 

(1) Bu Konvansiyonun hükümleri gereğince, taşımacı, eşyanın tam veya 
kısmî zıyaından dolayı tazminat ödemekle yükümlü tutulduğunda, bu tazminat, 
eşyanın taşınmak üzere kabul edildiği yer ve zamandaki değerine göre 
hesaplanır. 

(3) Mamafih, tazminat, eksik brüt ağırlığın kilogramı başına 8.33 hesap 
birimini aşamaz. 

(4) Ayrıca, taşıma ödentileri, gümrük resimleri ve eşyanın taşınmasıyla 
ilgili doğan diğer ödentiler, eşyanın tam zıyaı halinde tamamen; kısmî zıya halinde 
ise, maruz kalınan zıya oranında karşılanır; bundan başka tazminat ödenmez. 

(5) Gecikme halinde, talep sahibi, zararın bundan ileri geldiğini 
ispatlarsa, taşımacı, taşıma ücretiyle sınırlı olmak üzere, zararı tazmin eder. 

56 11. HD., 17.05.2001, E. 2001/956, K. 2001/4358 (Karan, K.17.29); 11. HD., 22.01.2007, E. 
2005/13896, K. 2007/564 (Karan, K.17.80). 
57 Benzeri sınırlamalar için bkz. Lahey Kaideleri 1924 m. 4(5) ve 9; Montreal Konvansiyonu 
1999 m. 22; CIM 1980 m. 40 - 43. 
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(6) Daha yüksek tazminat, ancak eşyanın değerinin veya teslimde özel 
menfaatin, 24 ve 26 ncı maddelere göre beyan edilmiş olması halinde istenebilir. 

(7) Bu Sözleşmede belirtilen hesap birimi, Uluslararası Para Fonunca 
tarif edildiği gibi “Özel Çekme Hakkı” (SDR) dir. Bu maddenin 3 üncü 
paragrafında belirtilen meblağ, davaya bakan mahkemenin bulunduğu Devletin 
ulusal parasına, karar tarihindeki veya taraflar arasında mutabık kalınan tarihteki 
geçerli kur değeri üzerinden dönüştürülür. Uluslararası Para Fonuna üye olan bir 
Devletin ulusal parasının, Özel Çekme Hakkı olarak değeri, Uluslararası Para 
Fonu’nun kendi muamele ve işlemleri için anılan tarihte geçerli kıldığı 
değerlendirme yöntemine uygun olarak hesaplanır. Uluslararası Para Fonuna üye 
olmayan bir Devletin ulusal parasının, Özel Çekme Hakkı olarak değeri, o Devlet 
tarafından tayin olunan usule göre hesaplanır. 

Madde 25 

1. Hasar halinde, taşımacı, eşyanın 23 üncü maddenin 1, 2 ve 4 üncü
paragrafları gereğince belirlenen değerine göre hesaplanmış değer kaybı 
tutarından sorumludur. 

2. Ancak tazminat,

a) Eğer gönderinin tamamı hasara uğramış ise, tam zıya halinde
ödenmesi gereken miktarı, 

b) Eğer gönderinin bir kısmı hasara uğramış ise, etkilenen bu kısmın zıyaı
halinde ödenmesi gereken miktarı aşamaz. 

Maddelerde, taşımacının ödeyeceği tazminat miktarını bir yandan zarar 
kalemlerinden biriyle, diğer yandan da belli bir meblağla sınırlamaktadır. Zarar, eşyanın 
zıyaı veya hasarı halinde talep sahibinin malvarlığı değerlerinden eşyanın objektif 
değerindeki fiili azalmaya indirgenmiş ve tazminatın, eşyanın zıyaa veya hasara uğrayan 
kısmının brüt kilogramı başına 8,33 ÖÇH.nin karar tarihindeki Türk Lirası karşılığından 
fazla olamayacağı hükme bağlanmıştır. Eşyanın geç teslimi halinde ise tazminat, taşıma 
ücretiyle sınırlanmıştır. 

Sınırlı sorumluluk prensibi, taşıma hukukuna yabancı değildir. Nitekim, 
karayolu taşımasında olduğu kadar, deniz, hava ve demir yolu taşımalarında da benzeri 
sınırlamalara yer verilmiştir. 

Sorumluluğun sınırlanmasında menfaati bulunanın, ilk bakışta sorumlu taşımacı 
olduğu düşünülebilir. Ne var ki, sınırlamadaki asıl beklenti, taşımacıları korumak değil, 
aksine bunlara sorumluluklarını sigorta edebilecekleri yeknesak bir sigorta bedeli 
sunmaktır58. Ticarette katılımcılar, işlemlerindeki mali külfetlerini o işlemin karşı tarafı 
olan müşterilerine yüklerler. Taşımacılar, sigortacıya satmış oldukları sorumluluk 
riskleri dolayısıyla ödeyecekleri mali külfet niteliğindeki sigorta primlerini taşıma 
ücretine ve dolayısıyla göndericilere yansıtırlar. Tabiidir ki, göndericiler de kendi ticarî 
satım ilişkileri çerçevesinde ödemiş oldukları semene, sigorta primi ile artan taşıma 
ücretini yansıtırlar. Zincirleme bir reaksiyon şeklinde, bu sigorta primine en son katlanan 

58 Clarke, M. A. - Yates, D.: agk., §1.148. 
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kişi, taşımaya konu eşyayı veya ondan üretilen şeyin nihaî kullanıcısı tüketicilerdir. 
Sorumlu olunacak meblağ, ne kadar yeknesaklaştırılır, ne kadar fazla taşımacı tarafından 
sigortaya konu edilirse, sorumluluk sigortacılarının talep edeceği sigorta primi de, o 
kadar azalır. Buna karşılık, tazminat miktarı, belirli bir meblağla sınırlanmaz ise, 
taşımacıların sorumlu oldukları en yüksek haddi tayin etmeleri mümkün olmadığından, 
sigorta bedelinin yüksek ve her bir taşımacı tarafından değişik beyan olunması gerekir. 
Bu takdirde, tüketicilerin dolaylı yoldan katlanacakları sigorta primi de, fazla beyan 
olunan sigorta bedeli kadar artar. Buradaki bir diğer problem, taşımacının ticarî rekabet 
dolayısıyla, artan sigorta priminin tamamını taşıma ücretine aksettirememesidir. Böyle 
bir durumda, taşımacı, ya sigorta sözleşmesi yapmaktan, ya da taşıma ücretine 
yansıtamadığı prim miktarı kadar, yapacağı başka bir teknik masraftan kaçınacaktır. Her 
iki durum da, yükle ilgililerin aleyhinedir. Binaenaleyh, taşımacının sorumluluğunun 
sınırlanmasındaki temel hedef, taşımacıdan ziyade yükle ilgilinin ve bilhassa tüketicinin 
korunmasıdır59. 

Sınırlı sorumluluk ile taşımacının ödeyeceği tazminatın üst sınırı 
belirlenmektedir; yoksa taşımacının sorumluluğu halinde her halükârda ödeyeceği bir 
tazminat miktarı öngörülmemektedir. Zararın, bu sınırlı sorumluluk meblağından daha 
az olduğu durumlarda, maruz kalınan zarar, tazmin olunur; tazminat, zarargören için bir 
zenginleşme aracı değildir60. 

Daha yüksek tazminat, ancak eşyanın değeri veya teslimde özel menfaat, 
CMR.nin 24 ve 26. maddeleri çerçevesinde taşımacıya beyan edilerek istenebilir. 
Taşıma hukukunda, taşımacının, taşıma sözleşmesinin yapıldığı esnada eşyanın zıyaı, 
hasarı veya teslimindeki gecikme dolayısıyla yükle ilgililerin maruz kalacağını fiilen 
öngöremediği ekonomik zararlardan sorumlu tutulması arzu edilmemiştir. Taşımacı, 
sadece beyan olunarak kendisinin bilgisine sunulması halinde, fiilen öngörebildiği bu 
fazlaca ekonomik değer kayıplarından sorumlu tutulabilir. Bu iki durumda, taşımacı, 
yükle ilgilinin maruz kalacağı zararı kendisine beyan olunan değer ya da menfaat 
ölçüsünde belirleyebilme, bu ölçüde sorumluluk sigortası değerini yükseltebilme ve 
artan sigorta primini de navluna ekleyebilme imkânı kazanır.  

Sınırlı sorumluluk imkânının kaybedildiği bir diğer hal, yani “kasıt” ise, 
CMR.nin 29. maddesinde gösterilmiş olup, ayrı bir çalışma konusu olduğundan bu 
çalışmada ele incelenmemiştir. Gerekçe, taşımacıya sigorta teminatı sağlamayan kasıt 
halinde, ayrıca sorumluluğu sınırlama ihtiyacının bulunmamasıdır. 

SONUÇ 

CMR taşımalarında taşımacının hukukî sorumluluğu, taşımacının eşya 
üzerindeki fiili hâkimiyetine dayandırılmış ve taşımacı, eşya taşıma sözleşmesi, taşımak 
üzere teslim aldığı eşyayı, bu haliyle zamanında teslim taahhüdü altına sokmuştur. 
Binaenaleyh, taşımacının CMR kapsamında sorumluluğu, fiili hâkimiyete dayalı akdî 

59 Benzeri bir görüş için bkz. Schelin, J.: “CMR Liability”, s. 10, 13. 
60 11. HD., 26.02.2004, E. 2003/7162, K. 2004/1769 (Karan, K.23.10); 11. HD., 04.04.2005, E. 
2004/6554, K. 2005/3212 (Karan, K.23.14) – Loewe, R.: “Commentary”, s. 376; Messent, A. - 
Glass, D. A.: agk., §9.42. 
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sorumluluktur. Taşımacının sorumluluğu için, taşınmak üzere teslim alınan eşyanın 
taşımacının fiili hâkimiyetinde iken zıyaa, hasara veya teslimde gecikmeye maruz 
kaldığının ispatlanması yeterlidir, ayrıca zıyaa, hasara veya teslimde gecikmeye yol açan 
olayın ve bu olayda taşımacının veya adamının kusurunun olup olmadığının herhangi bir 
önemi bulunmamaktadır. Taşımacı, kendi fiilinden olduğu kadar adamlarının fiilinden 
de kendi fiili gibi sorumlu tutulmuştur. 

Taşımacının sorumluluğunu düzenleyen uluslararası anlaşma bazlı emredici 
karakterdeki CMR hükümlerinin geniş anlamda haksız fiil hükümleri ile dolanılmasını 
engellemek maksadıyla, taşımacının CMR.deki sorumluluktan tamamen veya kısmen 
kurtuluş hallerine dayanabileceği açıklanmıştır. Böylece, CMR ile yeknesaklaştırılan 
sorumluluk rejimi ve beraberinde kurulan menfaatler dengesinin sabote edilmesi 
engellenmiştir. 

Taşımacıya sorumluluktan kurtulabilmesi için bazı hallere dayanabilme imkânı 
bahşedilmiştir. Bunlardan en önemlisi, zıyaa, hasara veya teslimde gecikmeye yol açan 
olayın tedbirli bir taşımacıdan beklenen dikkat ve özen fiilen gösterilmiş olmasına 
rağmen kaçınılamayacak olmasıdır.  

Taşımacının sorumluluğu, taşımacıya sigorta edebileceği bir bedel sunabilmek, 
böylece en son tüketici tarafından katlanılacak sigorta primini asgari seviyeye 
çekebilmek maksadıyla belli zarar kalemleriyle veya meblağla sınırlanmıştır. 
Taşımacının eşyanın değerini veya eşyadan beklenen özel menfaati önceden bilebildiği 
hallerde ise, sorumluluk sınırı, kendisine beyan olunan bu değere ve menfaatte 
arttırılmıştır. 
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HUKUKUN BİLİMSELLİĞİ ÜZERİNE* 

Doç. Dr. Selâhattin KEYMAN** 

Bir hukukçu topluluğuna, hukuk nedir sorusunu yönelttiğinizde alacağınız en 
yoğun yanıt, hukuk insan davranışını düzenleyen normlar bütünüdür şeklindeki bir tanım 
olacaktır. Bu gerçekten de, hukukun tartışmaya en kapalı, en nötr ve en renksiz, buna 
karşılık hukuk olgusunun dış dünyaya yansıma biçimini objektif olarak gösteren bir 
tanım olması dolayısı ile, bilimselliğin en temel unsurlarını içeren bir formül olarak 
kabul görebilecektir. 

Hukuk nedir sorusuna verilecek en yaygın cevap olduğunu tahmin ettiğim bu 
tanımı, iki açıdan irdelemek mümkün görünmektedir: 

İlk olarak, hukuku, insan davranışının düzenlenmesi boyutu dışında ele alarak, 
bunun tasviri bir tanıma ulaşmak mümkün müdür? Örneğin, hukuk insanlar arası 
ekonomik, toplumsal, kültürel, siyasal, vb. ilişkilerin nasıl olacağını gösteren esaslar, 
ölçütler, rehberlerdir, ya da hukuk adaletin gerçekleştirilmesinin aracıdır gibi, hukuk 
olgusuna tamamen yabancı olmayan unsurlara öncelik veren tanımlar, hukuk olgusunu 
açıklamada ne ölçüde elverişlidirler. Bu sorulara açıklık getirmek, iki nokta üzerinde 
yoğunlaşmayı gerektirmektedir. 

Bunlardan ilki insan davranışının, hukuk olgusunu açıklamak bakımından nasıl 
vazgeçilmez bir unsur olduğunu göstermektedir. Bunu takiben bir de, hukuk düşüncesini 
ve idesini bilgi teorisinin süzgecinden geçirmekte fayda vardır. Bunun için, cevabını 
bulmamız gerekli olan soru şu olmalıdır: Bilimin hukuku algılamamız, öğrenmemiz, 
tasvir etmemiz yönünden önemi nedir; diğer bir deyişle hukuk idesini bilimsel olarak 
açıklamak mümkün müdür? 

İlk sorunun cevabını insanlık tarihinde bulmak mümkündür. İnsanlık tarihinin 
en kısa tanımı, bunu insan türünün öyküsü diye ifade eden tanımdır. Bu öykünün yazarı 
ve protagonisti olan insan dediğimiz canlı, belli bir anda, uzak geçmişinin gölgeleri 
arasından süzülüp, diğer canlılardan farklı bir biçimde çevresini etkilemeğe ve 
değiştirmeğe başlamıştır. İnsanın çevresini etkileyerek değişikliğe uğratmasında, diğer 
canlı türlerine oranla gözlemlediğimiz bu farklılık üç noktada toplanmaktadır. Her 
şeyden evvel, insanın hareketliliği, türünü ileriye götüren ve değiştiren bir dinamizm 
olarak tezahür eder. İkinci olarak bu, yaratıcı bir hareketliliktir. Nihayet, zaman içinde 
biriken ve kuşaktan kuşağa geçen yetenek ve beceriler, insan türünün hareketliliğinin 

*Bu makale, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kuruluş yılı açış dersi metnidir
(17.10.1997) 
**Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi 
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sürekli olması ve kopukluklar göstermemesi sonucunu doğurmuştur. İnsanın bu 
nitelikteki bir hareketlilik aracı ile yarattığı kültür ve uygarlığın, başka hiçbir türünün 
yaşam biçiminde rastlanmayan bir yanı vardır: İnsanın yarattığı kültür ve uygarlığın 
değişikliğe uğramasını ve gelişmesini belirleyen üç faktör vardır: (i) rastlantılar ve doğal 
zorlamalar, (ii) zaman içinde biriken deney ve beceriler ve nihayet (iii) sadece insan 
denen canlı türünün sahip bulunduğu psiko-fizyolojik bir nitelikten kaynaklanan bilinçli 
ve özgür seçim ve tercihler yapabilme yeteneği; yani irade özgürlüğü. 

Genetik mirasından gelen determinist davranış biçimi zincirini kırarak, özgür 
seçim ve tercihlere dayanan davranışları ile çevresini etkileyen ve değiştiren tek canlı 
insandır. Kısaca, insanı diğer canlılardan ayıran, onun, doğanın determinizmini kıran 
iradi davranış biçimlerini seçebilmesidir. Dolayısıyla, bütün beşeri bilimlerin esas 
konusu, zorunlu olarak, insanın bu özgür davranışıdır. Örneğin, tarih, ekonomi, 
sosyoloji, psikoloji, vb. O halde, bağımsız bir bilim olup olmaması bir yana, beşeri bir 
disiplin olan hukukun da, insanın, özgür iradesinden kaynaklanan davranışını konu 
edinmesi kaçınılmazdır.  

Yukarıdaki tanım yani hukuku, insan davranışını düzenleyen normlar olarak 
tasvir eden anlatım, hukukun insan davranışını ne açıdan ele aldığını göstermek 
bakımından anlamlıdır. Öyle ise, yaptığımız ilk tespit, beşeri bir disiplin olan hukukun 
insan davranışına yabancı kalmasının tasavvur dahi edilemeyeceğidir. Diğer insan 
bilimleri (tarih, sosyoloji, ekonomi), insan davranışını dış dünyaya yansıdığı biçimi ile 
tasvir ederler (olan). Hukuk ise, normlar aracılığı ile insanın özgür alanını etkiler; insan 
davranışının nasıl olması gerektiğini gösteren yaptırmalı emir-önermelerden oluşan 
normlar aracılığı ile bireyden belli bir hareket biçimini benimsemesini talep eder. 

Hukukun ve hukuk normunun bu yapısı, bazı epistemolojik tartışmaların odak 
noktasını oluşturur. Epistemolojik ilk sorun, hukukun bilim olup olmadığıdır. Bu soruyu 
felsefi pozitivizmi hesaba katmadan cevaplamak mümkün değildir. 19 uncu yüzyıldan 
itibaren beşeri bilimler alanında pozitivizm adı altında yeşermeye başlayan felsefi akım 
hukuku da etkilemeye başlamıştır. Hukuku da fizik, biyoloji, sosyoloji gibi bağımsız bir 
bilim düzeyine çıkartma çabaları iki önemli ürün vermiştir: hukuki pozitivizm ve 
sosyolojik pozitivizm. Bunlar üzerinde durmayarak şu soruyu irdelemek istiyorum: 
İnsan düşüncesi bilimsel yöntemleri bulmadan, bunlara ulaşmadan evvel de hukuk 
olgusu ve hukuk düşüncesi vardır. Felsefeciler bu olgu üzerinde düşünüp, bilimsel 
metodlardan bağımsız bir hukuk idesine ulaşmışlardır. Bu düşünce akımı, çağımızda da, 
tabii hukuk felsefesi adı altında, sırf müspet hukuku eleştirmek amacı ile de olsa 
yaşamaktadır. Bu felsefeye, bilimsel olmayan hukuk düşüncesi de diyebiliriz. Bununla, 
bilimsel hukuk düşüncesi arasında yapılacak bir karşılaştırma ne gibi sonuçlar 
verecektir. Yani bilimsel olmayan hukuk düşüncesi ile bağımsız bilim düzeyine ulaşmış 
hukuki düşüncenin ulaştıkları hukuk idesi nedir? 

I. Bilimsel olmayan hukuk düşüncesi: Tabii hukuk: Tabii hukuk felsefesini 
böyle nitelemek, bu akımın bilimsel düşünceye tamamen yabancı olduğu anlamına 
gelmez. 17 nci yüzyıldan itibaren, matematik ve tümdengelim metodu Hobbes, Leibnitz, 
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Puffendorf, Grotius gibi filozof hukukçular üzerinde etkili olmuştur. Ancak tabii hukuk 
felsefesinin, hukukun kaynağı, hukukun evrenselliği, mutlak adalet gibi konulardaki 
teorileri, bu düşünce ile pozitivizmin başlattığı bilimsel metodlar arasında bir ilişki 
bulunmadığını göstermektedir. Bu nedenle, tabii hukuk felsefesini bilimsel olmayan 
hukuk düşüncesi olarak niteliyoruz. 

Tabii hukuk, varlığı kendiliğinden hissedilen, hiçbir araca başvurulmaksızın 
algılanabilen, kökleri cansız doğa ile insan tabiatında (insan aklı) yatan, dolayısıyla 
soyut ve evrensel bir hukuktur. Tabii hukuk geleneklerden, insanlar arası ilişkilerden, 
yazılı kanunlardan ve ideolojilerden bağımsızdır, bunlardan etkilenmez. Tabii hukuk 
felsefesinin amacı, başından beri, hukukla eşit saydığı mutlak adaletin anlamını bulmak 
ve mutlak adalete ulaşmaktır. Bu, bütün hukuk ve ahlak felsefelerinin ortak amacıdır. 
Tabii hukuk doktrininin hukukun kaynağı konusundaki tezlerine yöneltilen eleştirilerin 
epistemolojik açıdan tamamen geçerli olduğu kuşkusuzdur. Ama bu hiçbir zaman tabii 
hukuk doktrinini, hukukun amacını ve mutlak adaletin anlamını araştırmaktan 
alıkoymamıştır. Tabii hukuk doktrini, ısrarla, bir hukuk ya da ahlâk felsefesi olmak 
isteyen her düşünce akımının, gözlemden çıkan verileri (ampirizm) ve deneylerin verdiği 
sonuçları aşan (transandantalizm) bazı değerlere ve değer yargılarına sahip olması 
gerektiğini yinelemektedir. Bunun nedeni tabii hukukun, tarih içinde gelişen toplumsal 
ve ekonomik çevre ile şartlanan müspet hukuk ile (ampirik), gözlemden çıkan veriler ve 
deneylerin sonuçlarını aşan, bunların ötesinde bir ontolojiye (varlık) sahip olan değerler 
arasında derin bir farklılık olduğu konusundaki inancıdır. 

Çünkü tek gerçek, duyu organlarımızla algıladığımız dünya değildir. Hukuk da 
bu dünyaya ait, bu dünyada yaşayan insanların koyduğu hukuktan ibaret değildir. Duyu 
organlarının ötesinde bir ideler dünyası vardır. Algıladığımız maddi dünyada var olan 
her şeyin, mükemmel bir eşi ideler dünyasında yaşamaktadır. Görülen ve algılanan 
dünyada var olan her şey, ideler dünyasında var olan aslının bir kopyası ve gölgesidir. 
Algıladığımız dünyada insanlar tarafından konulmuş olan hukukla ideler dünyasındaki 
hukuk uyuşmuyorsa müspet hukuku geçersiz ve yok saymak gerekir. 

Epistemolojik açıdan bunları savunmanın imkansız olduğu açıktır. Fakat bu 
tezler çok ciddi bir fikri de içermektedir: İçinde yaşadığımız dünya, her türlü anlamdan 
yoksun, aldatıcı ve düş kırıklığına yol açan bir dünyadır. Gerçek olarak kabul edilmeye 
lâyık varlıklar, bu ampirik ve nesnel gerçekliği aşan, bunların ötesindeki ideler 
dünyasında yaşayan değer yargılandırır. İdeler dünyasında yaşayan değişmez ve 
evrensel tabii hukukun ne olduğunu, nasıl tezahür ettiğini açıklama çabalarını, orta çağ 
teolojisini bir yana bırakarak, iki noktada toplayabiliriz: 

(i) İnsan ilişkilerinin, tıpkı doğa kanunları gibi, ifadesini normlarda bulan doğal 
bir düzenliliği vardır. Ancak bu düzenlilikler, mekanik-fizik kanunlardan ibaret değildir. 
Doğa mükemmeliyete varmak ister. Bu nedenle, doğa kanunları da mükelliyete 
varmanın yolunu gösteren düzenliliklerdir. İnsan da mükemmeliyete ulaşmak için 
aşamalardan geçer. Bu aşamaları, insanın gelişimini ifade eden genellemeler içinde 
formüle etmek mümkündür. Tasvire dayalı olan bu genelleme, sadece olanı değil, amaca 
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ulaşmak için gerekli olanı yani olması gereken düzenlilikleri de göstermektedir. Yani 
doğal anlamda, olan, olması gerekeni de ifade etmektedir. Olması gereken, hukuk, yani 
norm anlamına geldiğinden, hukuk da doğanın içinden, onun derinliklerinden 
çıkmaktadır. 

Böyle bir tez kabule şayan sayılmasa bile, eski Yunan felsefesinin 
epistemotolojik eğilimi ile açıklanabilir. Eski Yunan’da evrensel bilim anlamına gelen 
felsefe, gözlem yoluyla algıladığımız dış dünyanın aynı zamanda iyi, güzel ve adil 
olmanın da bilgisini içerdiğini kabul etmekte, bunlara ulaşmayı hedeflemekte ve böyle 
bir yaklaşımın nesnellik ve bilimselliği engellemediğine inanmaktadır. Yunan filozoflar 
hiçbir zaman, bu bilginin ahlaki aksiyomlarla (pratik akıl, kategorik emirler) ya da dış 
dünyaya ait rasyonel formları algılamamızı sağlayan soyut akıl aracılığı ile çıkartıldığı 
iddiasında olmamışlardır. Aslında, ancak, bilincimize yani aklımıza oranla hariçleşmiş 
bir şey hakkında kelimenin gerçek anlamıyla bilgi sahibi olabiliriz. Eski Yunan felsefesi 
kendisini gerçek anlamda bilgi, teori (görmek anlamındaki theorein fiilinden gelir) yani 
dış dünyaya bakış olarak nitelemektedir. Felsefenin kurucusu olan eski Yunanlılar, 
bilincimize oranla hariçleşmiş olan nesnelerin yani dış dünyanın, çağdaş kültürün değer 
yargısı diye isimlendirdiği unsurları da içerdiğine emindir; bu konuda kuşkuları yoktur. 

Çağdaş bilim adamlarını en fazla rahatsız eden, eski Yunan felsefesinin dünyaya 
bu bakış biçimidir. Çağdaş bilim, şeyleri bunların içindeki niteliklerden soyutlar; 
dünyayı her türlü değerden arındırır; sadece olgulara ve bunlar arasındaki ilişkilere 
bakmakla yetinir. Jeolog bir manzaraya baktığında, sadece bunun maddi yapısı ve bunu 
oluşturan tabakaları görür; doğa parçasından oluşan manzaranın güzelliğine yabancı 
kalır. Anatomist, kestiği insan vücudundaki kemikleri ve kasları sayar, biyolog sadece, 
dokuların içinde cereyan eden kimyasal etkileşimi ortaya koyar. Linguist, konuşmanın 
seslerine, sentaksına, bunun konuşmacının duygularıyla, psikolojik nitelikleriyle ve 
amacıyla olan ilişkilerine bakar. Buna karşılık Aristotales yıldız kümelerini 
incelediğinde, bunların bir araya geliş biçimleri karşısında hayranlık duyar; bunun 
güzelliğine nüfuz etmek ister ve bunu nihai bir nedene bağlamak çabası içine girer. 
Aristotales bu düzende tabiatın sanatçı elini görür. Retorik çalışmaları sırasında, 
konuşmanın içindeki doğru ile yanlış olanı birbirinden ayırt etmeği hedefler. Karakter 
uzmanı olarak insan tiplerini ele aldığında amacı ihtiyatkarlık ve bilgelikle, bunların 
karşıtı olan kötülükleri ortaya koymaktadır. Platon anayasaları konu ettiğinde, amacı, 
bunlar içinde adil olanla adil olmayanı kavramaktır. 

Doğadan kaynaklanan tabii hukukun iki niteliği vardır. Tabii hukuk her şeyden 
evvel nesneldir; yani bireylerin ve bireysel iradelerin dışında bir gerçekliğe sahiptir. 
Ayrıca tabii hukuk kesindir. Bir yandan nesnel, öte yandan kesin olduğu için adil ve 
gerçek sayılabilecek tek hukuktur. Adaletin en önemli unsurları olan tarafsızlık ve 
eşitlik, ancak tabii hukuk aracılığı ile sağlanabilir. Kişilerin düşüncelerini, özlem-lerini, 
menfaatlerini nazara olmayan, kişiye fazladan yarar sağlamayan ya da aşırı zarara 
uğratmayan hukuk düzeni, ancak kesin ve tarafsız doğadan çıkartılabilir. Bütün evrende 
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tek tarafsız güç doğadır. O halde, müspet hukukun adilliğinin ve gerçekli-ğinin tek 
ölçütü tabii hukuktur. 

(ii) Tabii hukuk felsefesinde, önce Platon ile başlayan, daha sonra 16 ncı 
yüzyıldan itibaren belirginleşen bir değişiklik gözlemlenmektedir. Bu devreden itibaren, 
kişiden kişiye değişmeyen  ve insan doğasının tezahürü olan akıl, tabii hukukun kaynağı 
olmak bakımından doğanın yerini almaktadır (Sözleşmecilik). İnsan aklını esas alan tabii 
hukuk teorilerinin dört evrensel ilkesi vardır: Tabii hukuk her zaman için bir veya daha 
çok ahlaki değer yargısına sahiptir (a); bu değer yargıları ile tabii hukukun kaynağını 
oluşturan insan aklı arasında bir uyum vardır (b); söz konusu değer yargıları, insan aklı 
aracılığı ile keşfedilip algılanabilir, öğrenilebilirler (c); ve nihayet, bu değer yargıları, 
akıl aracılığı ile mutlaklıkları içinde algılandıkları andan itibaren, her türlü müspet 
hukuktan üstündürler (d). 

Tabii hukuk, en tepedeki bir veya birkaç değer yargısından tümdengelim 
yöntemi ile çıkartılan hukuktur. Klasik Yunan felsefesinde kesin ve belirli olmayan bu 
ilkeler, Grotius ile (1583-1645) belirgin hale gelmeye başlamıştır. Bunlar çok açık ve 
şiddete başvurmaksızın inkâr edemeyeceğimiz ilkelerdir. Söz konusu ilkelerden 
hareketle, tam bir hukuk sistemi kurmak mümkündür. Grotius’a göre dört davranış 
tipinden, dört hukuki görev doğmaktadır: verilen söz tutulmalıdır; bu apaçık, basit ve 
zorunlu bir kuraldır; zira sözleşmeye uyulmadığı takdirde, toplumsal diye 
nitelenebilecek hiçbir ilişki kalmaz (a); başkasının malına el uzatılmamalı, başkasının 
malından uzak durulmalıdır (b); başkasına ait şey ona geri verilmelidir (c); ve en son 
olarak da başkasına verilen zarar tazmin edilmelidir. 

Aprioi, yani varlığı peşinen kabul edilen birkaç evrensel değer yargısından yine 
evrensel bir hukuk sistemi yaratma çabaları başarısızlığa uğramıştır. Her şeyden evvel, 
birkaç genel ilkeden hareketle ve tümdengelim yoluyla bir hukuk düzeninin gerektirdiği 
bütün teknik kuralları içeren bir sistem oluşturmak imkansızdır. Örneğin, sözleşme, 
verilen sözlerin tutulması ilkesi ile açıklanabilir; ama sözleşmenin nisbi hakların kaynağı 
olduğu aynı ilkeden çıkartılamaz. Bunun yanında, her toplumun zaman içinde değişen 
ve kendine özgü gereksinmeleri vardır. Bunları evrensel ve değişmez bir hukukla 
karşılamak mümkün değildir. Nihayet, tabii hukuk doktrininin modern epistemolojinin 
kabul edemeyeceği bir tezi vardır. Bu da, olandan (doğa, insan aklı) hareketle olması 
gerekene yani, hukuk normuna ulaşılabileceği iddiasıdır. 

II. Bilimsel hukuk düşüncesi: Hukuka bilimsel düşünce Kant’la girmiştir. 
Kant, daha önce Hume, şeylerin (doğa) gözleminden olması gerekeni gösteren normların 
çıkartılamayacağını; olandan hareketle olması gerekene ulaşılamayacağını ortaya 
koymuştur. Böylece bilimsel hukuk düşüncesinin ilk temel taşı yerleştirilmiştir. Ancak, 
bu yolla, doğanın içeriği, ifade ettiği anlam, adalet, yarar gibi objektif anlamda bilimsel 
sayılamayacak, ontolojisi kuşkulu unsurların hukuk düşüncesi ve hukuk bilimi dışında 
bırakılmaları mümkün olmuştur. Bilimsel düşünce, hukuk teorisi alanında birbirinden 
tamamen farklı iki akıma yol açmıştır: Hukuki pozitivizm ve buna karşı tepkileri temsil 
eden sosyolojik pozitivizm. 
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Hukuki pozitivizm modern düşüncenin bir ürünüdür. Hukuk alanında felsefi 

pozitivizm, 19 ve 20 nci yüzyılın bilimsel düşüncesinin etkisi altında gelişmiştir. Bunun 
nedeni de, doğa bilimlerindeki değişikliğin bir sonucudur. Söz konusu değişiklikleri üç 
noktada toplayabiliriz: 

(i) Gözlem ve deneye dayanmayan ve sonuçları yine deneylerle doğrulanmayan 
bilimsel kanunlardan söz edilemez (ampirizm). 

(ii) Belli bir zamanda ulaşılan kanunlar o an için geçerlidir. Bunları gerçekliğin 
tam ve objektif bir ifadesi olarak kabul edemeyiz. Bir takım yeni gözlem ve deneylerin, 
eskiden doğrulukları kabul edilmiş bazı kanunların kısmen ya da tümden yanlış 
olduklarını kanıtlaması mümkündür. Pozitivizm ahlaki kanunlar bakımından da 
kuşkuludur. İnsanın, toplum gerçeği içinde gözlemlenen bazı düzenli tipik davranışları 
olduğu doğrudur. Ancak bu düzenli tipik davranışları, daha doğrusu davranışlarda 
gözlemlenen düzenliliği vicdan, ahlak, ödev, adalet gibi metafizik unsurlarla açıkla-mak 
mümkün değildir. Bunlar toplumsal olguların veya bilinçaltı, içgüdü gibi psikolojik 
faktörlerin sonucudur (şüphecilik). 

(iii) Nihayet adalet, ahlak gibi konularda mutlak ve evrensel doğrular değil de, 
ancak belki belli bir grup tarafından belli bir dönem için geçerli sayılan ahlaki 
değerlerden veya adalet kavramından söz edilebilir. Ancak somut bir grup ve bir çağ 
bakımından belli bir ahlak sisteminden ve adalet kavramından söz edilebilir; bunun etkili 
nedenlerini oluşturan toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasi, v.b. olgular tahlil edilebilir. 
Çünkü bilimsel olarak, ahlaki olanla olmayanı, adil ile adil olmayanı birbirinden ayırmak 
mümkün değildir. 

Hukuki pozitivizmin en belirgin özelliklerini de üç paragrafta özetleyebiliriz: 

(i) Yaklaşım: Hukuki pozitivizm her şeyden evvel, gözleme uygun bir konu 
bulmak gereksinimi içindedir. Yani gözleme elverişli hukuki olgunun ne olduğu 
belirlenmelidir. Bunun, olması gereken hukuku temsil eden tabii hukuk olmadığı açıktır. 
Diğer bir değişle hukuki pozitivizmin konusu, bir değer olarak hukuk yani adalet veya 
tabii hukuk değildir. Gerçek hukuk müspet hukuktan ibaret bulundu-ğundan, hukuk 
biliminin konusu da, normun yaratılmasından evvel belirlenmiş organlar tarafından yine 
önceden gösterilmiş olan usullere göre konmuş hukuktur. Bunun yanında, grubun uzun 
zamandan beri bağlayıcı olduğuna inandığı davranış normları da, bilimsel metodla 
incelenmeye elverişli ontolojiye sahip bulundukla-rından, söz konusu organ tarafından 
müeyyidelendirilmiş olmak şartıyla, hukuk sayılırlar. Sonuç itibariyle hukuki olguyu 
belirleyen unsur, bunun bir değerler sistemini temsil edip etmemesi değil de, önceden 
belirlenmiş normlara (anayasa) göre konulmuş olmasıdır. Hukuki pozitivizm, akla dayalı 
tabii hukukun varlığını reddetmez; sadece, yürürlükte olmadığı için gözleme elverişli 
olmayan tabii hukukun, hukuk biliminin konusu sayılamayacağını söyler. Bağımsız bir 
hukuk biliminin varlığı, hukukun, bilimsel olmayan kavramlardan arındırılmasına 
bağlıdır. Yürürlükteki müspet hukuk, gözleme elverişli, objektif ve genel olduğundan, 
hukuk biliminin konusu yürürlükteki müspet hukuktan ibarettir. 
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(ii) Kaynak: Hukuki pozitivizm, ancak dış belirtilere sahip müspet hukuku 
hukuk kabul ettiğinden, hukukun kaynağının da aynı özellikleri haiz olmasını 
düşünmektedir. Yani hukukun kaynağı da belli bir zaman ve yerde gözlemlenebilir bir 
gerçeklik olmalıdır. Bu da egemen gücün iradesi (Austin) veya fiili şartların sonucunda 
varlık kazanan devlet veya anayasadır (Kelsen). 

(iii) İdeoloji ve adalet: Ortak iyilik, yarar, amaç, adalet gibi kavramlar pozitivist 
anlamda bilimsel sayılmadıklarından, hukuk bilimine yabancıdırlar ve hukuk biliminin 
konusunun dışında kalırlar. Hukuki pozitivizm bu nedenle kendisini, ahlaki ve felsefi 
yönden tarafsız bir akım olarak takdim etmektedir. Hukuki pozitivizmin, kendisine özgü 
bir değerler sistemine sahip bulunmayan müspet hukuktan hareketle ve sırf zihni 
araçlarla, her hukuki soruna cevap bulmayı mümkün sayan bir metodoloji olarak 
nitelenmesi bundan kaynaklanmaktadır (Radbruch). Adaletin hukuki bir sorunmuş gibi 
tartışılası, hukuk biliminin konusunun içine dahil edilmesi, bilimsel olmayan siyasi 
düşüncenin hatasıdır. Hukuki olguyu yazılı kanunlar ve örf adet olarak tanımlayan hukuk 
biliminin, belli bir hukuk düzeninin adil olup olmadığı yargısının ölçütü sayılabilecek 
unsurları bu tanıma dahil etmesi imkansızdır. Zira hukuk ve adalet ayrı kavramlardır. Bu 
iki kavramın birbirinden farklı olması doğaldır. Yazılı kanunlara dayanan hukuk 
sistemleri ideolojik açıdan kendilerini adil olarak tanıtırlar. Ancak bu, yönetenler grubu 
içinde hakim olan adalet anlayışından başka bir şey değildir. Aynı adalet anlayışının 
başka gruplar tarafından paylaşılmaması mümkün-dür. Bu gruplar çoğu zaman, o 
ülkenin yönetilenleri ile başka ülkelerin yönetenleridir. Ama bu, kurulu düzenin müspet 
hukuk sayılmasını engellemez. Çünkü hukuk bir sosyo-politik örgütlenme tekniği, adalet 
de ahlaki bir değerdir. Bilimsel olmayan siyasi düşüncenin adaleti hukuki bir sorun 
olarak ele almasının nedeni, hukuku koyan egemen gücün, ayrıca, kurduğu düzeni, 
yönetilenlere adil olarak sunmasıdır (Kelsen). 

Hukuki pozitivizmin, herhangi bir değerler sistemine bağlı olmadığını, felsefi, 
ahlaki sorunlara ve adaletin içeriğine karşı tarafsız olduğunu kanıtlamak için geliştirdiği 
çekici açıklamalar çok inandırıcı değildirler. Çünkü hukuki pozitivizmin de bir ideolojisi 
vardır ve hukuki pozitivizmin müspet hukuka sırf var olduğu ve yürürlükte bulunduğu 
için verdiği değer, aynı zamanda kendisinin ideolojisinin temelini, özünü 
oluşturmaktadır. Müspet hukuka verilen değer, onun şu veya bu ideolojiyi temsil 
etmesinden değil de, uygulanan hukuk olmasından kaynaklan-maktadır. O halde 
kanunlara mutlak itaat gerekmektedir. Bunun nedeni hukuka saygıdan doğan ahlaki bir 
borçtur. Bu ahlaki borcu haklı ve meşru göstermek için iki ayrı gerekçeye dayanılmıştır. 

(i) Kanunlar, kanun oldukları için adil sayılmalıdırlar. Kanunların bu yolla, 
adaletin bizzat kendisi ve adaletin ifadesi olarak kabul edilmeleri, devletin yüceltilerek 
hukuk ve adaletin yerine geçmesi sonucunu doğurmaktadır. 

(ii) Hukuki pozitivizm içinde bir başka akım ise, müspet kanunların düzen, barış, 
kanun adaleti (eşiklik) ve hukukun kesinliği gibi değerleri temsil ettiği ve bunları 
gerçekleştirdiği noktasından hareket etmektedir. Yani, yürürlükteki müspet hukuk 
düzeni, hukuki toplum biçiminin vazgeçilmez unsurlarını oluşturan yukarıdaki değerleri 



374 Selâhattin KEYMAN 
 

 
gerçekleştirdiği için, içeriği ne olursa olsun, itaat edilmesi gerekli ve bu itaata lâyık bir 
düzendir. Hukukun kesinliği bu değerlerin bir sentezini oluştur-maktadır. Hukuk kesin 
değil ise, zaten, hukuk diye nitelenmeye lâyık değildir. 

Hukuki pozitivizm, kendisi ile tutarlı olabilmek için, bireysel özgürlüklerin 
güvence altına alınabilmesinin en önemli şartının, siyasi, felsefi ve dini inançlar alnında 
serbest bireysel seçimlerin yapılabildiği bir ortamın varlığı olduğunu savunmaktadır. 
Bunu mümkün kılmanın tek yolu, değer sorununu hukuk biliminin konusu dışında 
bırakmaktır. Ancak bu yolla, kanunların belli bir felsefenin etkisi altında kalmasını 
engelleyebiliriz. Kanuna felsefe soktuğumuzda, bu felsefeyi zorla kabul ettirmiş oluruz. 
Esas amacı düzeni değil de, bireysel özgürlükleri korumak olan hukuki pozitivizm, 
kanun koyucunun da felsefi açıdan tarafsız kalması gerektiğini ifade etmekte ve bunu 
istemektedir. Modern pozitivistler ise, bireysel özgürlüklerin güvencesini hukukun 
kesinliğinde görmektedir. Bununla beraber, hukuki pozitivizm, kanun koyucunun 
tarafsızlık görevini yerine getirmediği zamanlarda da, buna ses çıkartmamış, olan 
hukuku sırf uygulandığı için haklı ve meşru görmekte direnmiştir. 

Özellikle Alman pozitivist hukuk biliminin adaleti hukuk düşüncesinin dışında 
bırakmaktaki bu katı eğilimi, totaliter rejimlerin kurulmasına büyük destek sağlamıştır. 
Çünkü, hukuki pozitivizmin vardığı sonuç, hukukun ölçütünün haklılık ve adalet değil 
de, siyasi iktidarın iradesi olmasıdır. Siyasi iktidarın koyduğu her norm ve kurduğu her 
düzen, içeriğine bakılmaksızın, adil ve itaata lâyık bir hukuktur. Bu tespit de hukuki 
pozitivizmin ideolojik bir tercihini ortaya koymaktadır. Bu da, bireyi keyfiliğe karşı 
korumak iddiası arkasına sığınarak, kurulu düzeni korumayı ve devlet otoritesini 
güçlendirmeği amaçlamak diye ifade edilebilmektedir. 

Hukuki pozitivizmin kanun kanundur tezi, adaleti kanunların tam ve eksiksiz 
olarak uygulanması olarak görmesi vahim sonuçların doğmasına yol açmış; ya da 
bunların meşru görülmesine katkıda bulunmuştur. Hukukun kesinliği, hukukun 
yöneldiği değerlerden yalnızca birisidir. Cinayete, toplama kamplarındaki kitle 
öldürmelerine kanun ismi verilebiliyorsa, bu kanunların kesin olmaları, tam ve eksiksiz 
uygulanmaları bir anlam ifade etmez. Kanun biçiminde de olsa haksızlık, hukuksuzluk 
hukuksuzluktur.  

III. Müspet olanı aşana duyulan özlem: Olguların içinde, ampirik verileri ve 
sonuçları aşan bir öz olduğunu varsaymak eğilimi, insanın çok önemli ve yaratıcı; buna 
karşılık epistemolojik açıdan en ilkel isteğidir. Bu psikolojik davranışı, metafizik benzeri 
ve olguların derinliklerinde yattığı hayal edilen bir öze ulaşmak özlemi diye tarif 
edebiliriz. İnsanlar her zaman için bu öze, duyu organları ile algıladığımız olgulara 
oranla daha üstün bir ontolojik saygınlık atfetmişlerdir. Duyu organları ile algıladığımız 
olguların, düş kırıklığı yarattığı inancı ölmemektedir. Bu öze biz günümüzde, değer 
yargıları diyoruz. Bu değer yargılarının müspet hukuku yaratan etkili neden olması 
isteği, insanlığın bilincinde yatmakta ve müspet hukuku etkilemektedir. 



Hukukun Bilimselliği Üzerine 375 
 

 
Bu psikolojik eğilimin belirtileri apaçık ortadadır: özellikle nazizm diye 

anılarımızda yaşayan totaliter rejimin kurulması ve sürdürülmesindeki katkılarının 
bilincine varan modern pazitivistler, II nci dünya savaşından sonra, hukuk biliminin 
içine yeniden ahlaki değerleri sokmak girişimindedirler. Yani hukuki pozitivizm 
doğrultusunda değil de, değere yönelik bir adalet anlayışından söz edilmeğe 
başlanmıştır. İdeolojik bakımdan daha yumuşak bir akımı temsil eden bu pozitivistler, 
her hukuk sisteminin içermesi gerekli bazı temel kuralları açıkça kabul etmektedirler. 
Bunlar, her kimden gelirse gelsin cinayeti, hırsızlığı yasaklayan (a); adaletin 
dağıtılmasında objektiflik ve tarafsızlığı gerçekleştiren (b); ve nihayet, benzer 
durumlarda, benzer kararlar verilmesini sağlayacak (c) kurallardır (Hart). Bunlarla ahlak 
arasında bir uyum vardır. Bu asgari ahlak kurallarını içermeyen düzenlerin hukuki 
sayılamayacağını ilan eden pozitivizm, hukukun içeriği açısından, asgari düzeyde de 
olsa tabii hukuka yönelmektedir. 

Tabii hukuk doktrini aslında, sosyolojik hukuk bilimi üzerindeki etkileri dolayısı 
ile, çağdaş hukuk düşüncesi içinde, başka bir kılıkta da olsa kısmen yaşamaktadır. 

Sosyolojik hukuk bilimi temsilcilerinin zaman zaman aksini iddia etmelerine 
rağmen, tabii hukuku tamamen reddettikleri söylenemez. Sosyolojik akımın tem-silcileri 
ideal hukuki ilkelere karşı duyarlıdırlar; ancak adalet v.b. soyut ideallerden çok bunların 
somut olarak gerçekleşmelerine önem verirler. Bu nedenle, soyut ilkeler yerine, 
toplumda mevcut ve tatmin bekleyen toplumsal ve bireysel menfaatler ve gereksinmeler 
düşüncesini getirmişler ve hukuku harekete getiren gücün bunlar olduğunu ortaya 
koymuşlardır. Hukukun menfaat perspektifinde incelenmesi, hukuki ideallerin 
somutlaştırılması anlamına gelir. 

Sosyolojik akımların amaççılığı ve akılıcılığı, bunlarla tabi hukuk doktrinleri 
arasında bir kesişme noktası oluşturmaktadır. Tabii hukuk doktrininin akla dayalı bir 
amaççılığı vardır: adalet ve ebedi kanunlara ulaşmak. Pound’un yaptığı menfaatler listesi 
bilimsel değildir; fakat toplumun ve bireyin amaçlarını sergiler. Pound’un sisteminde bir 
de akıl yolu ile bulunan bazı postülalar vardır. Bunlar, uygar bir toplumda, insanlar arası 
ilişkilerin ön şartlarını oluşturan ilkelerdir. Menfaatlerin hukuken tanınıp 
tanınmamasının ölçütlerini göstermek işlevini de yerine getiren bu postülaların formüle 
edilmesindeki en önemli araç insan aklıdır. Bu postülalar şunlardır: Uygar bir toplumda, 

(*) İnsanlar başkalarının kasdi tecavüzlerine maruz kalmayacaklarını; 
mülkiyetini edindikleri, kendi emekleri ile yarattıkları şeyleri kendi yararlarına 
kullanabileceklerini farzedebilmelidirler ve 

(*) İnsanlar ilişkiye girdikleri kimselerin iyi niyetle davranacaklarını ve üçüncü 
şahısların başkalarını tehlike ve zarara sokmamak için gerekli dikkati göstereceklerine 
inanabilmelidirler. 

Benzeri ideallerin yaşamasının nedeni, bilimin bütün gerçekliği açıklayamaması 
ve insan beklentilerine cevap verememesidir. Pound’un menfaatleri ve sözünü ettiğimiz 
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postülalar, tabii hukuk ilkeleri gibi evrensel ve değişmez değildirler, ama yine de 
hissedilir bir süreklilikleri ve yaygınlıkları vardır. 

Kuzey Amerika doktrininin daha yüksek hukuk diye tanımladığı tabii hukukla 
müspet hukuk arasındaki asıl fark, bunların algılanma biçimlerinden kaynaklanır. 
Müspet hukuk normatif olgular aracılığı ile algıladığımız hukuktur. Tabii hukuk ise, 
normatif olgular aracılığı ile değil de, sezgilerimizle algıladığımız hukuktur. 

Müspet kanunların öngörüp düzenlemediği durumlarda, bireyin davranışını 
kontrol eden sezgisel bir hukuk vardır. Grup üyeleri siyasi özgürlük, çalışma şartları gibi 
ortak menfaatler konusunda, aynı veya benzer bir sezgisel hukuku paylaşırlar. Gruba ait 
bu sezgisel hukuk tarih içinde, tekrarlanmayacak öğelerinden arınarak düzenlilik 
kazandığı takdirde, tabii hukuk dediğimiz beklentiye dönüşür. İfade özgürlüğü, sendika 
hakkı, çalışma hakkı gibi görkemli tabii haklar böyle doğmuş, bunlara böyle ulaşılmıştır. 

Bu açıklama hukukun sosyolojik oluşum şeması içinden, toplumsal olgu 
unsurunun çıkartılıp, yerine psikolojik bir olgunun konmasından başka bir şey değildir. 
Ama, bilimsel olmayan hukuk düşüncesi yani adalet idesinin, bilimsel hukuk 
düşüncesine yani adalet kavramına yabancı kalma eğilimine karşı başkaldırmasını ve 
direnmesini simgeler. 

Yine de, pozitivist anlayışın, değerlerin bilinmezliği ilkesinin epistemolojik 
önemi reddolunamaz. Pozitivist anlayış içinde bir ayırım yapmak da mümkündür. Bir 
grup pozitivist, değerlerin olabileceğini ama bu değerlerin bilimsel bilginin konusu 
olamayacağını iddia eder. Bunun yanında bir de gerçekler dünyasında değerlerin mevcut 
olmadığı, sadece olguların gerçekliğe sahip bulunduğu, ancak bu sonuncuların ampirik 
olarak doğrulanabileceği konusunda ısrarlı bir pozitivist akım daha vardır. Hukuki 
pozitivizm bu sonuncu tezi savunur; yani gerçek dünyada değerler olmadığı, dolayısıyla 
değerler alanında bilinecek şey bulunmadığında ısrarlıdır. 

Değere kapalı bu düşünce biçiminin yani nesnel gözlemi perdeleyen değer 
yargılarından arınmış bu metodun doğa bilimleri alanındaki tekelciliği inkar edilemez. 
Fakat bu tespit, bilimin konusunun ampirik olarak doğrulanabilen olgulardan mı ibaret 
olduğu sorusunu cevaplayamamaktadır. Gerçekten de, bilimin konusu insan iradesin-
den bağımsız ve ampirik olarak doğrulanabilen olgulardan ibaret değildir. Bunun 
yanında, Alman felsefecilerin kültürel bilim diye isimlendirdikleri geniş bir alan vardır. 
Bu alanları ide, amaç ve işlev ölçütlerinden arınmış değere kapalı düşünce ile 
inceleyemeyiz. Hukuk da bunlardan biridir. Radbruch’un masa örneği bunların bir 
kanıtıdır. Örneğin, masa kadar basit bir insan eserini, bunun amacına yollamada 
bulunmadan tanımlamaya çalışalım. Masa dört ayak üzerine oturtulmuş bir satıhtır 
desek, hemen buna itiraz edilerek, üç ayaklı, tek ayaklı hatta hiç ayağı olmayan açılır 
kapanır masaların görülebileceği söylenecektir. O halde masa bakımından önemli olan 
üst düzeydir. Ama bu üst düzey de bir araya getirilmiş tahta levhalardan ibarettir; ve 
bunun diğer tahta levhalardan farkını ancak işlevine yollamada bulanarak gösterebiliriz. 
Dolayısıyla masayı, örneğin, etrafında oturanların üzerine bir şey koydukları nesne diye 
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tanımlarız. Kısacası insan eseri olan şeylerin, bunun amaçları yani hizmet ettiği değer 
nazara alınmaksızın incelenmesi imkansızdır. Hukuku da, insanın yarattığı ve beşeri 
davranışı kontrol eden bir araç olarak, amacı, işlevi yani değerinden soyutlanmış olarak 
ele alamayız. Antropoloji, tabii bir suç teorisine ulaşamamıştır. Çünkü, tabii bilimlerin 
konusunu oluşturan olgulara benzer bir tabii suç olgusu yoktur. Suç hep bir değer ile 
ilişki içindedir. Zaten, yapısal açıdan ele alındığında ister kurucu unsur, ister cürmi 
hareketin maddi içeriği (şekli unsuru oluşturan tipikliğin karşıtı olarak) diye nitelensin, 
suçun kurucu unsurları teorisine, hukuka aykırılığı ele almadan ulaşılamamasının nedeni 
budur. Sonuç itibariyle hukuk, ancak değer ile ilişki içine koyan düşünce metodu ile 
anlaşılabilir. Hukukun a priori değil de aposteriori bir veri olması ya da yukarıdaki 
metodun rölativizme götürmesi sakınca sayılmamalıdır. Diğer bir değişle, içeriği zaman 
ve yere göre değişken olduğu için adaleti hukuk düşüncesine yabancı saymak, mutlak 
değer ve kavramın ne anlama geldiğini, neyi temsil ettiğini pek iyi algılamamış olmayı 
ifade eder. Hukuk, kültürel yani değerle ilişki içinde bir olgudur, ancak, amacı adaleti 
gerçekleştirmek olan a posteriori bir veri sıfatıyla ele alınabilir. Hukuk adil veya gayrı 
adil olabilir (yer ve zamana göre) ama adil olmayı amaçladığı (mutlak kavram) için 
hukuktur. 

Kelsen, diğer pek çok tezinin arasında eski Yunan-Roma formülünü (suum 
cuique tribuere-herkese hakkı olanı dağıtmak, vermek), herkesin hakkı olanın 
belirlenebilmesi konusunda bir açıklık getirmediği için yararsız saymış; totoloji olarak 
nitelemiştir. Bu, aktardığımız formül konusunda bir yanılgıya düşmek anlamına gelir. 
Söz konusu formülün işlevi, hukukun işlevi ile bilimin işlevini birbirine karıştırmamızı 
engellemektedir. Hukuk fizik bilimler anlamında bilim, hukukçu da fizikçi ya da biyolog 
anlamında bilgin değildir. Hukukçu bilimsel doğruyu değil de, haklı olanı arar. 
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6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN  
KEFALETE VE GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN 

DÜZENLEMELERİNİN, YÜRÜRLÜĞÜ  
VE UYGULAMA ŞEKLİ 

               Prof. Dr. Arif KOCAMAN 

I-) GİRİŞ 
6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 

Kanun’un (Yürürlük Kanunu) 2 nci maddesine göre;  
“ Türk Borçlar Kanununun kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin kuralları, 

gerçekleştikleri tarihe bakılmaksızın, bütün fiil ve işlemlere uygulanır”.  
Yine Yürürlük Kanunu’nun “Görülmekte olan davalara ilişkin uygulama” 

kenar başlığını taşıyan 7 nci maddesi bu düzenlemeyi daha da somutlaştıran, aynı 
doğrultuda bir hükme yer vermiştir :  

“ Türk Borçlar Kanununun kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin kuralları ile 
geçici ödemelere ilişkin 76 ncı, faize ilişkin 88 inci, temerrüt faizine ilişkin 120 inci ve 
aşırı ifa güçlüğüne ilişkin 138 inci maddesi, görülmekte olan davalara da uygulanır”.  
 818 sayılı (eski) Borçlar Kanunu’ndaki kefalete ilişkin hükümler İsviçre 

Borçlar Kanunu’ndan iktibas edilmesine karşılık, İsviçre kefalet hükümlerinin tümüne 
yakınının 1942 yılında değiştirilmesi,1 her iki hukuk sistemi arasında farklılıklar 
yaratmıştır.2 Bu farklılık, aradan geçen uzun süreye rağmen giderilememişti. 6098 
sayılı (yeni) Borçlar Kanunu’nda bu farklılığı ortadan kaldırmak amacıyla, kaynak 
İsviçre BK’ndaki düzenlemeler göz önünde tutulmak suretiyle kefalete ilişkin 
hükümler yeniden düzenlenmiştir. 6098 sayılı TBK’daki m.581-603 ncü maddeler 
arasındaki düzenlemelerde “kefilin korunması” ilkesinin ön plana çıktığı 
görülmektedir.3 

1 İsviçre Borçlar Kanunu’nun bugün geçerli olan kefalet hükümleri, 1.7.1942 yılında yürürlüğe 
girmiştir (Borçlar Kanunu’nun 20 nci babının revizyonuna dair 10.12.1941 tarihli 
Bundesgesetz, AS 1942, 279, 290, 644). Bu değişikliğe, 1941 revizyonu da denilmektedir. Bu 
değişikliklerin amacı, fazla düşünmeden sözleşme aktedeni korumak ve kefilin durumunu 
iyileştirmektir. Bkz. Honsell/Vogt/Wiegand (Pestalozzi), Basler Komm., Obligationenrecht I, 
Art.1-529, 3. Aufl., Basel/Genf/München 2003, vor. zu Art.492-512 Nr.1 
2 Bkz. Reisoğlu, Seza, Türk hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Kefalet, Ankara 1992; 
Türk Kefalet Hukuku, Ankara 2013, s.19. 
3 Bkz. Kocaman, Kefalet Hukukunda İrade Özgürlüğünün Sınırları, -Alman Federal Anayasa 
Mahkemesi’nin 19.10.1993 tarihli kararı ile bu çerçevede gelişen Alman Federal Temyiz 
Mahkemesinin yeni içtihadı ve bunun İsviçre/Türk Hukuku açısından değerlendirilmesi-, 
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, XV, 5 Haziran 1998, s.105 v.  
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İsviçre Borçlar Kanunu’nun kefalet hükümlerindeki revizyonun amacı, fazla 

düşünmeden sözleşme akdeden kişiyi (kefili) korumak ve kefilin durumunu 
iyileştirmektir. 1941 revizyonu sonucunda, kefalet hukukunda esas olarak aşağıdaki 
değişiklikler yapılmıştır:  

 Kefalet ehliyeti sınırlandırılmıştır;  

 Şekil şartı ağırlaştırılmıştır;  

 Kefilin durumu iyileştirilmiştir;  

 Alacaklının yükümlülükleri ve kefilin asıl borçlu karşısındaki dönme hakkı 
kuvvetlendirilmiştir;  

 Kefilin menfaatlerini mümkün olduğunca fazla korumak amacı çerçevesinde 
kefaletin sona ermesi düzenlenmiştir.4 

6098 sayılı yeni BK’nun kefalete ilişkin hükümlerinin (m.581-603) 
düzenlenmesinde de,  kaynak İsviçre BK’ndaki 1941 revizyonu sonucu getirilen bu 
değişiklikler esas alınmıştır.  

Fazla düşünmeden sözleşme akdeden kefili korumak için ve onun durumunu 
iyileştirmek için getirilen yeni kefalet hükümleri, Yürürlük Kanunu’nun 2 nci ve 7 nci 
maddeleri gereği geçmişe etkili olarak uygulanabilecek midir?   

Aynı soru, “ bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki 
sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu 
sözleşme hükümleri” olarak tanımlanan Genel İşlem Şartları bakımından da gündeme 
gelmektedir. 6098 sayılı TBK, Genel İşlem Şartlarını m.20-25 arasında düzenlemiştir. 
Burada amaç, standart (formüler) sözleşmelerde yer alan genel kayıtlara karşı, zayıf 
olan diğer sözleşeni korumaktır. Bunun için yürürlük denetimi, yorum kuralları ve 
içerik denetimi düzenlenmiştir.  

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da (TKHK) ve söz konusu Kanunun 
uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte yer alan önemli hükümler bir kenara bırakılırsa, 
818 sayılı BK’nda konuyu doğrudan ele alıp düzenleyen hükümler mevcut değildi. Bu 
yeni düzenlemeye kadar, genel işlem koşullarına ilişkin özel bir düzenlemeye –bazı 
münferit hükümler dışında- hiç rastlanmadığından, öğretide ve uygulamada ya söz 
konusu istisnai münferit hükümlere (örneğin TTK m.1266/II’de yer alan ve sigorta 
genel şartlarının zahmetsizce okunabilecek bir tarzda basılmış olması gerektiğini ve bu 
şarta uyulmadığı takdirde, genel şartlardan sigorta ettirenin zararına olanlar yerine 
kanun hükümlerinin uygulanacağını öngören hüküm) ya da bazı Borçlar Kanunu (BK), 
Medeni Kanun (MK) ve Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerine dayanılarak koruma 
sağlanmaya çalışılmaktaydı. Bu koruma çabaları daha ziyade emredici genel 
hükümlere (BK m.99/II, III ve m.100/III, TTK m.766, TTK m.1264), ahlaka, kişilik 

4 Honsell/Vogt/Wiegand (Pestalozzi), vor. zu Art.492-512 Nr.1   
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haklarına, dürüstlük kuralına ve hatta Anayasa’daki sosyal devlet ve eşitlik ilkelerine 
aykırılık ve gabin hükümleri çerçevesinde olmaktaydı.5  

TBK’nun Genel işlem Şartlarına ilişkin düzenlemeleri, geçmişe etkili olarak 
uygulanabilir mi? Özellikle “sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı olan 
genel işlem koşulları” söz konusu olduğunda, bu tartışma önem taşıyacaktır. Yine 
TBK m.25, “içerik denetimi”ni düzenlemektedir. TBK m.25’e göre, “ Genel işlem 
koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak, karşı tarafın aleyhine veya onun 
durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamaz”.  

  II-) 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN KEFALETE İLİŞKİN 
HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ALANI  

6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu, kefalet hükümlerini önemli ölçüde 
değiştirmiş ve kefili koruyan düzenlemeler getirmiştir. TBK m.603’e göre; 

“Kefaletin şekline, kefil olma ehliyetine ve eşin rızasına ilişkin hükümler, 
gerçek kişilerce, kişisel güvence verilmesine ilişkin olarak başka ad altında yapılan 
diğer sözleşmelere de uygulanır”.  

6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun’un 2. maddesine göre;  

“ Türk Borçlar Kanununun kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin 
kuralları, gerçekleştikleri tarihe bakılmaksızın, bütün fiil ve işlemlere uygulanır”. 
Yine TBK’nun 7. maddesine göre; 

 “ Türk Borçlar Kanununun kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin 
kuralları… görülmekte olan davalara da uygulanır”.  

Türk Borçlar Kanununun kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin kuralları, 
Yürürlük Kanunu’nun 2. maddesine göre “gerçekleştikleri tarihe bakılmaksızın bütün 
fiil ve işlemlere” uygulanacağından; bunlara 7. maddede ayrıca yer verilmesi bir 
tekrardan ibarettir.6  

Yargıtay’ın çok eski tarihli bir kararında, “… Borçlar Kanununun kefaletin 
geçerliliğini yazılı şekle tabi tutan amme intizamı (kamu düzeni) hükmünün eski 
kefaletlere de teşmili gerekir” şeklinde içtihatta bulunduğu görülmektedir.7  

6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’nun 583/I maddesine göre; 
“ Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı 

azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu 
azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu 
anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde 
kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır”.  

Yine TBK m.584/I’e göre; 

5 Bkz. Altop, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’ndaki Genel İşlem Koşulları Düzenlemesi, s.1 
6 Bkz. Reisoğlu, Türk Kefalet Hukuku, Ankara 2013, s.333 
7 Yargıtay 4. HD 20.04.1957, 2318 (Reisoğlu, s.329 dn.943’den naklen).    
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“ Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal 

olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; 
bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş 
olması şarttır”.  
Türk hukukunda hakim görüş, şekle aykırı kefalet sözleşmesini kesin 

hükümsüz olarak nitelendirmektedir. Kesin hükümsüzlüğe yol açacak şekle aykırılık, 
TBK m.583 f.1’de aranan şekle hiç uyulmaması veya kefalet belgesinin (objektif veya 
subjektif açıdan) esaslı noktaları yansıtmaması yüzünden ortaya çıkabilir.8  

TBK m.583/I’de kefaletin geçerliliği sıkı şartlara bağlanmış; kefilin sorumlu 
olacağı azami miktarı ve kefalet tarihini (müteselsil kefalette ise, kefaletin müteselsil 
olduğunu) kendi el yazısı ile yazılıp imzalaması kefaletin geçerlilik şartı haline 
getirilmiştir. Bu düzenleme özellikle bazı kötüniyetli finans kuruluşlarının matbu 
sözleşmelerde kefalet limiti ve tarih kısmını boş bırakarak dava aşamasında 
doldurulmasının önlenmesi için etkili ve yerinde olduğu söylenebilir.9    

TBK kefaletin şekli konusunda oldukça katı davranmış ve 603. maddede, 
başka ad altında yapılacak sözleşmeler vasıtasıyla bu kuralların gerçek kişiler için 
bertaraf edilmesini emredici bir kural ile engellemiştir.  

Bu durumda, kefaletin şekline ilişkin kuralları her ne kadar kefili koruma 
amacıyla getirilmişse de, bu düzenlemenin kamu düzenini koruyucu niteliği göz ardı 
edilemez. Öyle ki, İsviçre Hukukunda 2.000 İsviçre frangını aşan kefaletlerin resmi 
şekilde noterde düzenlenmesi zorunludur.  

Yeni Borçlar Kanununda kefil evli ise, diğer eşin rızası geçerlilik koşulu olarak 
kabul edilmiştir (TBK m.584). Böylece evlilik birliği içinde daha çok kadını korumak 
amaçlanmıştır. En geç sözleşmenin kurulması anında eşin rızasının verilmiş olması 
şarttır. 

  Bu madde ile esas itibariyle, evlilik birliği içinde kadının korunması amaçlandığına 
göre, bu hüküm kamu düzeninden sayılmak gerekir. Çünkü kadının ve çocukların 
korunması amaçlı hükümler, kamu düzenine ilişkindir. 

Kefaletin şekline ilişkin düzenlemelerin kamu düzenine ilişkin olduğu kabul 
edilecek olursa, Yürürlük Kanunu’nun 2. ve 7. maddeleri çerçevesinde 01.07.2012 
tarihinden önceki kefalet sözleşmelerine ve görülmekte olan davalara da 
uygulanabileceği kabul edilecektir.  

Buna karşılık doktrinde Reisoğlu, aksi görüştedir :  
“ Burada kefalet maddelerinin kamu düzeni ile ilgili olup olmadıkları 

üzerinde de durmak gerekir.  

Yargıtay’ın çok eski bir kararında (4.HD 220.04.1957, 2318), “… Borçlar 
kanununun kefaletin geçerliliğini yazılı şekle tabi tutan amme intizamı hükmünün eski 
kefaletlere de teşmili gerekir” şeklindeki görüşüne katılmak mümkün değildir. Yazılı 

8 Özen, Kefalet Sözleşmesi, İstanbul 2012, s.228..  
9 Bilgen, Kefalet, Ankara 2013, s.28.  
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şekil bir geçerlilik koşulu olup; bu şekle uyulmaması kefaletin geçersiz olması 
sonucunu verirse de; bunun nedeni kamu düzenine aykırılık değil; fakat kişi olarak 
kefilin korunmasıdır.  

Nitekim İsviçre Federal Mahkemesi; kefalet hükümlerinin revizyonundan 
sonra 1958 yılında verdiği bir kararda (BGE 84 I 124), İBK 493/TBK 583. maddesinin 
emredici nitelikte olduğunu ancak bunun, maddenin İsviçre Kamu düzenine aykırı 
olduğu anlamına gelmediğini; İBK 493. maddesinin amacın, kefile yükümlülüğünün 
kapsamını gözler önüne serme ve acele kefalet vaadinde bulunmadan sakınması 
olduğunu (BGE 6 II 350; BGE 65 II 237) belirtmiş; kefalet maddelerinin kamu düzeni 
ile ilgili olduğu iddiasını reddetmiştir. 

Yeni Borçlar Kanununun 582/3. maddesindeki düzenleme de açıkça, kefalet 
maddelerinin kefili korumak için konulduğunu göstermektedir. Bu nedenle kefalet 
maddelerinin Yürürlük Kanununun 2. maddesine tabi olduğunu ve dolayısıyla 6098 
sayılı Yasanın uygulanacağını ileri sürmek mümkün değildir”.10 

Bu görüşün gerekçeleri, aşağıda Genel İşlem Şartlarına ilişkin kısımda 
tartışılacaktır. 

Genel kredi sözleşmelerinin metninde veya ekinde yer alan kefalete ilişkin 
hükümler genel işlem şartları niteğinde olacağından, aşağıda bu tür kayıtların kamu 
düzeninden sayılıp sayılmayacağı hususuna, Genel İşlem şartlarına ilişkin olarak tekrar 
değinilecektir. Kefillerin beyanının matbu kredi sözleşmelerinin ekinde yer alması, 
bunların Genel İşlem Şartlarına ilişkin olarak TBK’nun 20-25 maddeleri arasında 
getirilen düzenlemelere tabi olmasını engellemez.   

III- 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA YER ALAN 
GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN, YÜRÜRLÜĞÜ 
VE UYGULANMASI  

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, daha önce öğretide ve yargı kararlarında 
destek bulan Genel İşlem Koşullarına pozitif bir dayanak kazandırmış ve 20-25. 
maddeleri arasında Genel işlem Koşullarını düzenlemiştir.  

Yürürlük Kanunu’nun 2. ve 7. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde, 
Genel İşlem Şartlarına ilişkin yeni Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin 01.07.2012 
tarihinden önce imzalanmış olan standart (matbu) Genel Kredi Sözleşmelerindeki 
genel işlem şartı niteliğindeki kayıtlara da uygulanması söz konusu olabilecektir.  

Öğretide, yeni Borçlar Kanununa göre genel işlem koşulu sayılan, çok sayıdaki 
benzer sözleşmede kullanılmak üzere hazırlanan matbu, standart kefalet 
sözleşmelerinde ( BK m.20/I), “sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı olan 
genel işlem koşulları da yazılmamış sayılır” (TBK m.21/II) şeklindeki düzenlemenin 
göz önünde tutulması gerektiği vurgulanmaktadır.11  

10 Reisoğlu, Kefalet (2013),, s.329-330. 
11 Reisoğlu, Kefalet (2013), s.75.  



384 Arif KOCAMAN 
 

 
TBK m.20/I’e göre, “Genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken 

düzenleyenin, çok sayıda benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına 
hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir. Bu koşulların, sözleşme 
metninde veya ekinde yer alması, kapsamı, yazı türü ve şekli, nitelendirmede önem 
taşımaz”.  

Kefalete ilişkin düzenlemelerin Genel Kredi Sözleşmesi ekinde yer alması, bu 
düzenlemelerin Genel İşlem Şartı sayılmasını engellemeyecektir.  

  Finans kuruluşları ve bankalar, standart Genel Kredi Sözleşmelerinin sonunda 
yer alan müteselsil kefilin beyanları sütununda kefaletin azami miktarı, kefalet tarihi ve 
kefaletin müteselsil olması halinde bu sıfatla yükümlülük altına girdiğini kefilin el 
yazısıyla belirtilerek genel işlem şartlarının “yürürlük denetimi” (TBK m.21) aşılmış 
olsa bile, “ sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı olan (beklenemez, 
öngörülemez, şaşırtıcı) genel işlem koşullarının yazılmamış sayılacağına” ilişkin TBK 
m.21/II’deki engelle karşılaşılacaktır. İsviçre Federal Mahkemesi, yıllardır 
"beklenemezlik" kuralını özellikle GİŞ içinde yer alan "yetki sözleşmeleri"nin 
denetiminde uygulamaktadır.   

  Kefaletin fer’i niteliğini göz ardı eden, kefili asıl borçludan bile ağır koşulları 
kabul etmeye zorlayan söz konusu genel kayıtlar yazılmamış sayılır.  

  Genel işlem şartı kullananın bu konuda müşteriyi uyarmasına ve ona, bunların 
içeriğini öğrenme olanağı vermesine karşın; uygulamada genellikle, müşterinin, bunları 
okumadan veya gereği gibi incelemeden kabul ettiği (global kabul) bir gerçektir. Bu 
noktada, Alman Medeni Kanunu’nun 305/c paragrafında (BGB & 305/c) olduğu gibi, 
ikinci bir yürürlük denetimi mekanizması devreye girmekte ve müşteri açısından aşırı 
ölçüde beklenemez ve şaşırtıcı olan hükümlerin (şartların) sözleşme içeriği 
olamayacağı kabul edilmektedir. Nitekim 21. maddenin 2. fıkrasında da, sözleşmenin 
niteliğine ve işin özelliğine yabancı genel işlem koşullarının da yazılmamış sayılacağı 
belirtilmiştir. Bu nitelikteki genel işlem koşullarının, düzenleyence, bunlar hakkında 
açıkca bilgi verilip, içeriğini öğrenme olanağının sağlanması ve diğer tarafın da bunu 
kabul etmesi, yazılmamış sayılma yaptırımının uygulanmasını engellemez. Böylece, 
Alman Medeni Kanunu’nun 305 c paragrafında olduğu gibi, şaşırtıcı kuralların 
sözleşmenin içeriğinden sayılmaması ilkesi benimsenmiştir.12  

  Genel Kredi Sözleşmelerinin hükümlerine göz atıldığında; özellikle,  

• Bankaya dilediği anda herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeyi 
feshetmek ve hesabı kapatma yetkisi veren düzenlemeler; 

• Faize ilişkin düzenlemeler; 

• Banka defter ve kayıtlarının delil olacağına ilişkin düzenlemeler; 

 
12 Kocaman, Bankaların Tacir ve Sanayicilerle Yapmış Oldukları Genel Kredi 
Sözleşmelerindeki Genel İşlem Şartlarının hukuki Açıdan Değerlendirilmesi ve Çözüm 
Önerileri, Ünal Tekinalp’e Armağan, C.I, İstanbul 2003, s.1100.  
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• Asıl borçlunun ve kefillerin yetki itirazında bulunmayacaklarına ilişkin
düzenlemeler;

• Hesabın kat’edilmesinin sözleşmenin feshi anlamına gelmeyeceğine
ilişkin düzenlemeler

“olağanüstü” ve “şaşırtıcı”  kayıtlar olarak kabul edilebilir. 

 Her ne kadar yüksek Mahkemenin içtihatları henüz bu yönde gelişmiş 
olmamakla birlikte, bazı yerel mahkeme kararlarında 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’nun Genel İşlem Şartlarına ilişkin hükümlerinin 1.07.2012 tarihinden 
önceki Genel Kredi Sözleşmelerine de uygulanacağı yönünde kararlar verdikleri 
görülmektedir (Yargıtay 11. HD’nin 22.10.2012 T. ve 2012/14301 E., 2012/16818 K. 
sayılı bozma kararına konu olan yerel mahkeme kararı. 13  

Yerel Mahkeme tarafından; 
“ … Banka kredi sözleşmelerinin (17.11.2006 ve 18.10.2007 tarihli Kredi 

Genel Sözleşmeleri) önceden tek taraflı hazırlanmak suretiyle kefillere imzalatıldığı, 
kefillerin sözleşmedeki koşulları kabul ettiklerine ve koşulların açıkca kendilerine 
anlatıldığına dair BK’nun 21. maddesi anlamında bir kabulün bulunmadığı, 6098 
sayılı Borçlar Kanunu 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddeleri uyarınca genel işlem 
koşullarına aykırı olduğu gerekçesiyle ihtiyati haciz işleminin reddine”  

  karar verilmiştir. 

 Yine 11. HD’nin 01.11.2012 T. ve 2012/13983 E., 2012/17248 K sayılı 
kararına konu olan olayda yerel Mahkeme;  

“ … TBK’nun 20 vd. maddelerinde düzenlenen, genel işlem koşullarına 
ilişkin kuralların emredici nitelikte olması, içeriğinin yasa tarafından doğrudan 
düzenlenmesi karşısında, Yürürlük Yasası’nın 2, 3, 4. ve 7. maddeleri bir arada 
yorumlandığında, genel işlem koşullarına ilişkin düzenlemenin, ne zaman düzenlenmiş 
olurlarsa olsunlar, 6098 sayılı TBK’nun hükümlerinin uygulanmasının gerektiği ve bu 
nedenle TBK’nun 20. maddesindeki düzenlemeye aykırı olarak yapılmış sözleşme 
uyarınca ihtiyati haciz talebinin reddine”  

   karar vermiştir. 

 TBK’nun 27. maddesi “kesin hükümsüzlük” sebeplerini sayarken, emredici 
hükümlere, kamu düzenine ve kişilik haklarına aykırılığı aynı seviyede kabul etmiş ve 
hepsini de aynı yaptırıma bağlı kılmıştır. Genel işlem şartlarına ilişkin hükümleri 
emredici kabul edip, bunların kamu düzeni ve genel ahlak ile ilgili olmadığını 
savunmak, zorlayıcı bir yorum olmaktadır. İçtihatların da yerel mahkeme kararları 
doğrultusunda gelişmesi, TBK m.20-25 arasındaki genel işlem şartlarına ilişkin 
düzenlemelerin de amacına uygun düşecektir.  

 Türk Borçlar Kanunu’nun Genel İşlem Şartlarına ilişin hükümlerinin emredici 
niteliği, bu düzenlemelerin kamu düzenine veya genel ahlaka ilişkin olduğunun 

13 Bkz. Bilgen, s.731. 
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kabulünü zorunlu kılar. Büyük hukukçu Andreas v.Tuhr’un belirttiği üzere, borçlar 
hukukunun hükümleri genellikle tarafların menfaatine ilişkin olup, kamu düzenine 
dahil değildir. Kamu düzenine ilişkin olmayan düzenlemeler, emredici nitelikte 
değildir. Fakat borçlar hukukunda da bazı düzenlemeler, emredici niteliktedir. 
Çünkü bu hükümleri bertaraf eden anlaşmalar, kamu düzenine, genel ahlaka 
veya kişilik haklarına aykırılık teşkil eder. Bu hükümler, toplumsal ve ekonomik 
bakımdan zayıf tarafı güçlüye karşı korumak, kişiliğinin haddinden fazla 
sınırlandırılmasını ve tamamen ortadan kaldırılmasını engellemek, yani kamu düzenini 
korumak amacını taşırlar.14 Genel işlem şartları bu amaçla getirilmiş 
düzenlemelerdir. Sözleşme adaletini sağlamak, zayıf olan müşteriyi ekonomik 
açıdan güçlü bankalar, sigorta şirketleri vs. karşı korumak amacını taşırlar.  

  TBK m.27’de kullanılan genel kural anlamındaki kamu düzeninin (ordre 
public) işlevi, hukuk sisteminin temelini oluşturan “ilkeler”in ve “hukuki kurumlar”ın 
korunmasıdır. “Kamu düzeni”nin korumayı amaçladığı hukuki kurumlar olarak, 
örneğin sözleşme, evlilik, özel mülkiyet, vasiyetname, rekabet; buna karşılık “temel 
ilkeler” olarak sözleşme özgürlüğü, güven ilkesi, ifa işleminin sebebe bağlılığı ilkesi, 
eşya hukukunda alenilik ilkesi, sorumluluk ilkesi, kişiliğin korunması ilkesi 
sayılabilir.15   

  Böylece “geniş” anlamda kamu düzeni, tüm “hukuk düzenini” (die gesamte 
Rechtsordnung) korumaktadır. Bu çerçevede “emredici” kurallara aykırılık yanında, 
“yedek hukuk” kurallarına aykırılık da dikkate alınabilecektir.16 Genel işlem şartları, 
sözleşme adaletini sağlayan “yedek hukuk” kurallarını bertaraf eden kayıtlardır. 
Kanun, emredici düzenlemelerle buna karşı zayıf tarafı koruyarak, bozulan sözleşme 
adaletini yeniden kurmaya çalışmaktadır. TBK m.23’deki “Genel işlem koşullarında 
yer alan bir hüküm, açık ve anlaşılır değilse veya birden çok anlama geliyorsa, 
düzenleyenin aleyhine ve karşı tarafın lehine yorumlanır” şeklindeki yorum kuralı da 
bunu teyit etmektedir.  

  Genel işlem şartlarına ilişkin söz konusu düzenlemeler getirilmeden önce, Türk 
hukukunda “kamu düzeni”ne dayanılarak koruma sağlanmak isteniyordu. Alman 
hukukunda “kamu düzeni” sözleşmenin bağımsız sınırı olarak yasada yer almadığı 
için, BGB & 242’ye (dürüstlük kuralı) başvurmak zorunluluğu doğmuştu. Oysa Türk 
hukukunda “kamu düzeni” sözleşmenin sınırı olarak yasada yer aldığı için, genel işlem 
şartlarına ilişkin olarak da “kamu düzenine” dayanılarak koruma sağlanabileceği 
savunulmuştur.17  

14 Bkz. v. Tuhr/Edege, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, C.1-2, Ankara 1983, & 31/II. 
15Stockar, Zur Frage der richterlicher Korrektur von Standartvertraegen nach Schweizerische 
Recht, Basel-Stuttgart 1971, s.70-71.  
16 Stockar, s.60 vd..  
17 Atamer, Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem 
Şartlarının Denetlenmesi, 2.B., İstanbul 2001, s.30.  
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 Her ne kadar TBK’nun 25. maddesi, “içerik denetimi”nde “Genel İşlem 
Koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak, karşı tarafın aleyhine veya onun 
durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamaz” demek suretiyle, “dürüstlük 
kuralına” dayanarak  bir koruma sağlamak istemişse de, bundan, genel işlem şartlarına 
ilişkin düzenlemelerin “kamu düzeni”nden sayılmayacağı sonucu çıkarılamaz. 
Özellikle olağanüstü ve şaşırtıcı kayıtlar söz konusu olduğunda, “kamu düzeni” ve 
“genel ahlak” kriterleri ön plana çıkmaktadır.  

 Diğer taraftan 6101 sayılı Yürürlük Kanunu’nun 7. maddesi, Türk Borçlar 
Kanununun kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin kuralları ile geçici ödemeler ilişkin 
76 ncı, faize ilişkin 88’inci, temerrüt faizine ilişkin 120’nci ve aşırı ifa güçlüğüne 
ilişkin 138’nci maddesinin görülmekte olan davalara da uygulanacağını hükme 
bağlamıştır. Kanun koyucu söz konusu halleri (geçici ödemeler, faiz, temerrüt faizi ve 
aşırı ifa güçlüğü) saydıktan sonra, bunlar dışında kamu düzenine ve genel ahlaka 
ilişkin olarak hangi kuralları amaçlamaktadır. Kefalete ve genel işlem şartlarına ilişkin 
düzenlemeler de bu nitelikte sayılmazsa, geriye hangi kurallar kalmaktadır?  Kefalet ve 
genel işlem koşullarına ilişkin kurallar ile maddede sayılan kurallar arasında ne gibi 
nitelik farkı vardır?  Bu hallerin farklı değerlendirilmesi için, bir sebep mevcut 
değildir. Hukuk güvenliği ilkesini özel hukukta da kamu hukuku kadar katı olarak 
uygulamak ve bu suretle, Yasada sayılmayan halleri kamu düzenine ve genel ahlaka 
ilişkin kurallar dışında bırakmak mümkün değildir. Yasa koyucunun amacı bu olsaydı, 
bazı kuralların “geçmişe etkili olması”nı düzenlemezdi. Kefalet ve genel işlem 
şartlarına ilişkin kuralların 7. maddede açıkca belirtilmemiş olması, “geçmişe etkili 
olmama”yı düzenleyen 2. maddesinin etkisini sınırlayacak şekilde yorumlanamaz. 
Yürürlük Kanunu’nun 7. maddesi, kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin kuralların 
görülmekte olan davalara da uygulanacağını ifade etmiştir.        
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SONUÇ 

  1-) 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanun’un 2. ve 7. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde, kamu düzenine 
ve genel ahlaka ilişkin kurallar geçmişe etkili olarak uygulanabilecektir.  

  2-) Yürürlük Kanunu’nun 7. maddesinde sayılan haller arasında kefalete ve 
genel işlem şartlarına ilişkin kuralların ifade edilmemiş olması, bu kuralların 
görülmekte olan davalara uygulanmayacağı anlamına gelmez. Çünkü 7. madde; sayılan 
haller dışında da “kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin kuralların” görülmekte olan 
davalara uygulanacağını açıkca ifade etmiştir. Her iki maddenin birlikte yorumlanması, 
yani 7. maddenin 2. maddenin anlamını daraltacak veya ortadan kaldıracak şekilde 
yorumlanmaması gerekir.  

  3-) Kefaletin şekline ilişkin düzenlemeler ve kefili koruyan düzenlemeler ile 
Genel İşlem Şartları bakımından olağanüstü ve şaşırtıcı kayıtlar (sözleşmenin niteliğine 
ve işin özelliğine yabancı olan kayıtlar), kamu düzeni ve genel ahlaka ilişkin 
kurallardan sayılabilecektir. Özellikle kefaletin şekline ilişkin düzenlemelerin, sadece 
kişi olarak kefili korumak amacıyla getirildiği, bu nedenle kamu düzeninden 
sayılamayacağı yolundaki görüşe karşılık olarak kamu düzenine ilişkin düzenlemelerin 
amacının zayıfları, kadınları, çocukları korumak olduğu ileri sürülebilir. Bu açıdan 
bakıldığında, müteselsil kefilleri korumaya yönelik hükümler, kefaletin şekline ve eşin 
rızasına ilişkin hükümler bu kapsamda değerlendirilebilir. Standart (formüler) 
sözleşmelerde yer alan genel işlem şartları bakımından ise, sözleşmeyi kaleme alanın 
(düzenleyenin) karşısında yer alan tarafın ekonomik açıdan zayıf olduğu, kendisine 
sunulan koşulları kabul etmekten başka çaresi olmadığı, daha elverişli GİŞ bulma 
ihtimal ve ümidinin bulunmadığı açıktır. Bu durumun, kamu düzenine ve genel ahlaka 
ilişkin olduğu ortadadır.  

  4-) Yargıtay tarafından bozulmuş olmakla birlikte yerel mahkemelerce söz 
konusu kuralların görülmekte olan davalar yönünden de uygulanması yönünde kararlar 
verilmiş olması, olumlu olarak değerlendirilmelidir. Kefalet ve genel işlem şartları gibi 
konularda, geçmişte gerekli düzenlemelerin yapılmamış olması nedeniyle doktrin ve 
içtihadın çabalarıyla sağlanmaya çalışılan korumanın, 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’nun yeni düzenlemeleriyle sağlanmış olması, görülmekte olan davalar 
yönünden koruma gereksinimini ortadan kaldırmaz. Fakat söz konusu hükümleri 
geçmişe uygularken tarafların durumları menfaatler dengesi açısından 
değerlendirilmeli, bu konuda genel ve soyut esaslar koymak yerine her somut olayın 
özelliğine göre davranılmalıdır. Tarafların ekonomik durumu, hal ve şartlar 
değerlendirilerek zayıf olan ve hakkaniyete aykırı şekilde ağır bir sorumluluk altına 
giren tarafın korunması amacıyla söz konusu kurallar geçmişe uygulanmalıdır. Böylece 
kamu düzeni ve genel ahlak nedeniyle zayıfları korumak amacı ile hukuk güvenliği 
ilkesi arasında da bir denge sağlanmış olacaktır.  
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TÜRKİYE’NİN YENİ GÖÇ POLİTİKASI 

Prof. Dr. Işıl ÖZKAN* 
Yrd. Doç. Dr. Uğur TÜTÜNCÜBAŞI** 

TÜRKİYE’NİN YENİ GÖÇ POLİTİKASI 

(NEW IMMIGRATION POLICY OF TURKEY) 

Türkçe-İngilizce Anahtar Kelimeler 

  Göçmen:  Immigrant 

   Mülteci: Refugee 

  Sığınma arayan: Asylum seeker 

     Zulüm:  Persecution 

Menşe ülkeye geri göndermeme: Non-refoulement 

GİRİŞ 

Genel olarak, insanların yerleşik oldukları bir yerden başka bir yere yerleşmek 
amacıyla gitmelerine “göç” denir. Bulunduğu yerden ayrılarak başka bir yere yerleşmek 
amacıyla giden kişilere de “göçmen” adı verilmektedir. Göçü genel olarak ulusal (iç) ve 
uluslararası (dış) göç olarak iki’ye ayırmak mümkündür. Eğer göç edilen yer aynı 
devletin sınırları içerisinde ise buna ulusal göç, göç edilen yerin başka bir devletin 
sınırları içerisinde olması durumunda ise buna uluslararası göç denilmektedir. 
Uluslararası göçü bir taraftan ekonomik göç, diğer taraftan ise mülteci ve sığınmacıları 
içine alan siyasi göç olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutmak mümkündür1. 

Devletlerin vatandaşlarını korumamaları veya koruyamamaları iltica ya da 
sığınma taleplerinin ortaya çıkmasına sebep olan temel unsurdur. İnsanlar tarih boyunca 
kendi ülkelerinde can güvenliğinin olmaması, dinsel, ırksal, siyasal, cinsel veya sınıfsal 

* Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı
** Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı 
1  ÇİÇEKLİ, Bülent, Yabancılar Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2012, s. 223-224; DOĞAN, Vahit, 
Türk Vatandaşlık Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2010, s. 177; GÜMÜŞ, Mahir/KARA, Canan Öykü 
Dönmez, “İnsan Hakları Bağlamında Türkiye’de Sığınmacıların Yerleşimi ve Konut Sorunları”, 
1. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta 2009, s. 1-2 (idc.sdu.edu.tr/tammetinler/goc/goc8.pdf).
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ayrımcılığa maruz kalıp zulme uğramaları ya da savaş ve silahlı çatışmalar sebebiyle 
kendi ülkelerini terk ederek başka bir ülkeye iltica etmek zorunda kalmışlardır2.  

Geçtiğimiz yüzyıldaki siyasal ve ekonomik gelişmelerin sonucu olarak iltica 
arayışları kitlesel nitelikli küresel bir sorun ve insani boyutu sebebiyle de uluslararası 
hukukta önemli bir yer edinen konuların başında gelmektedir. Türkiye de özellikle Asya, 
Afrika ve Avrupa kıtalarının kesiştiği bir coğrafi konuma sahip olması, üç tarafının 
denizlerle çevrili olması ile deniz yoluyla geçişlere de olanak sağlaması ve en önemlisi 
Kafkaslar, İran, Afganistan, Irak, Suriye ve Filistin gibi iltica hareketlerinin yoğun 
olarak yaşandığı bir coğrafyaya yakın bulunması sebebiyle iltica konusunda önemli bir 
transit ve hedef ülke konumunda bulunmaktadır3. 

Bu bağlamda Türkiye,  1951 tarihli “Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 
Cenevre Sözleşmesi” ile 1967 tarihli “Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Protokolü” 
imzalamıştır. Anayasamızın 90. maddesine göre Türk hukuku açısından bağlayıcı olan 
Cenevre sözleşmesi ile 1967 protokolü dışında, mülteciler ve sığınmacılar hakkında 
birkaç hüküm içeren yasal düzenlemeler4 ile 1994 tarihinde çıkarılan “İltica ve Sığınma 
Yönetmeliği” bulunmaktadır5. Bunların yanında mülteci ve sığınmacılar ile ilgili 
işlemler İçişleri bakanlığı tarafından çıkarılan genelge ve talimatlara göre yapılmaktadır. 
Türk hukukunda 2013 yılına kadar6 iltica ve sığınma konularını doğrudan ve bütün 
yönleriyle ayrıntılı bir şekilde ele alan “kanun” niteliğinde bir yasal düzenleme 
bulunmamaktaydı7.  

İşte hem bu yasal eksikliği gidermek hem de Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam 
üyelik müzakerelerinin başlamasıyla birlikte, iltica ve göçe ilişkin AB müktesebatı ile 
uyum sağlanması amacıyla8, konuya ilişkin kapsamlı bir eylem plânının hazırlanması 

2  Tarihsel gelişim konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. ODMAN, M. Tevfik, Mülteci Hukuku, 
Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi Yayınları No:15, 1995, s. 5-45. 
3 ÜMİT, Ceyda, “Mülteci Hukukuna Genel Bakış ve İltica-Sığınma Konularında Türkiye’deki 
Uygulama”, Adalet Dergisi, Y. 92, S. 8, Temmuz 2001, s. 36 (http://www.yayin.adalet.gov.tr/ 
dergi/sayi8/dergi.htm); GÜMÜŞ/KARA, s. 1. 
4  Bunlar arasında 5682 Sayılı Pasaport Kanunu ile 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet 
ve Seyahatleri Hakkında Kanun gösterilebilir. Bunun yanında 1934 tarih ve 2510 sayılı mülga 
İskân Kanununda da bir mülteci tanımı yer almaktaydı (m. 3/3). 
5  Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni 
Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara 
ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 94/6169 sayılı 
Yönetmelik: RG. 30.11.1994, S. 22127. Ayrıca bu Yönetmeliğin bazı maddelerini değiştiren 
2006/9938 sayılı Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir (RG. 27.01.2006, 
S. 26062). 
6  Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 4 Nisan 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Kanun 
No: 6458. Bkz. RG. 11.4.2013, S. 28615. 
7  ÇİÇEKLİ, Bülent, Uluslararası Hukukta Mülteciler ve Sığınmacılar, Ankara 2009, s. 35-36. 
8  2001 yılında imzalanan ve 19.5.2003 yılında revize edilen Katılım Ortaklığı Belgesi’nde, kısa 
vadede yasa dışı göç ile mücadelenin güçlendirilmesine devam edilmesi ve Avrupa Komisyonu 
ile bir geri kabul anlaşmasının müzakere edilmesi; orta vadede ise, yasa dışı göçü önlemek 
amacıyla göçe ilişkin AB müktesebatının ve uygulamalarının kabul edilmesi ve yürürlüğe 
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gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda İltica Kanunu’nun yürürlüğe konmasının da 
plânlandığı ve Türkiye’nin iltica politikasında önemli değişikler getirecek olan Ulusal 
Eylem Plânı9, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak 2005 yılında Bakanlar 
Kurulu’nda kabul edilmiştir10.  

Çalışmamızda öncelikle anlam olarak birbirine yakın olmakla beraber temelde 
farklılık arz eden sığınmacı, mülteci, göçmen gibi kavramların hem uluslararası hem de 
ulusal hukuktaki tanımlarını açıkladıktan sonra, söz konusu Ulusal Eylem Plânı 
bakımından Türkiye’nin yeni göç politikasını ve bu bağlamda ilgili kanunu irdelemeye 
çalışacağız. Çalışmamızın son kısmında da konuya ilişkin bir kısım yargı kararlarını 
değerlendireceğiz. 

I. TANIMLAR   
A. MÜLTECİ ve SIĞINMACI KAVRAMLARI 

Mülteci genel olarak, “ırkı, dini, vatandaşlığı, muayyen bir sosyal gruba 
mensubiyeti veya siyasî kanaatleri yüzünden zûlme uğrayacağından haklı olarak 
korktuğu için doğduğu, büyüdüğü, oturduğu ülkeyi terk eden kişi” olarak tanımlanır11. 
Mülteci kavramının özünde kişinin kaçmasına sebep olan katlanılamaz koşullar ve 
bunların sonucu olarak korunmaya ve yardım görmeye layık olduğu varsayımı 
yatmaktadır12. Bu açıdan devletler ekonomik sebeplerle ülkelerinden göç etmek zorunda 
kalan kişileri mülteci kavramı içerisinde değerlendirmemektedirler13. Zira ekonomik 
sebeplerle göç etmiş olan bu kişilerden farklı olarak mülteciler, serbest iradeleri ile değil, 
zulüm korkusu nedeniyle yani serbest iradeleri dışında ülkelerine terk etmek zorunda 
kalmış olan kişilerdir14.  

Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1951 Cenevre Sözleşmesi15 ve 1967 
Protokolü’nde16 mülteci, “ırkı, dini, tabiiyeti, muayyen bir içtimai (sosyal) gruba 

konması ile sığınma alanında uyum sağlanmasına, Cenevre Sözleşmesine getirilen coğrafi 
sınırlamanın kaldırılması ile ilgili çalışmaların başlaması, sığınma başvurularının 
değerlendirilmesi ve kararlaştırılması sisteminin güçlendirilmesi, sığınmacılar ve mülteciler için 
konaklama birimleri ve sosyal destek sağlanması konularına yer verilmektedir: 
http://www.dpt.gov.tr/abigm/tabi/kob/KOB-DPT21Nisan2003.pdf. 
9  Ulusal Eylem Plânının tam metni için bkz. İltica ve Göç Mevzuatı, Başkent Matbaası, Ankara 
2005, s. 32 vd.; Ayrıca http://gib.icisleri.gov.tr/default_B0.aspx?content=1017.  
10 ÇİÇEKLİ, Mülteciler, s. 37; GÜNER, Cemil, “İltica Konusunda Türkiye’nin Yol Haritası: 
Ulusal Eylem Plânı”, AÜHFD Yıl 2007, C. 56, S. 4, s. 81-109, s. 86-87. 
11 ÇİÇEKLİ, Yabancılar, s. 233. Ayrıca değişik mülteci tanımları için bkz. ALTUĞ, Yılmaz, 
Devletler Hususi Bakımından Mülteciler, İstanbul 1967, s. 4-22.  
12 GOODWIN-GILL, G. S. & McADAM, J., The Refugee in International Law, Third Edition, 
Oxford 2007, s. 15.   
13  Bkz. Aşağıda I., B. başlığı altındaki açıklamalar. 
14  AYBAY, Rona/DARDAĞAN, Kibar Esra, Yabancılar Hukuk, 3. Baskı, İstanbul 2010, s. 26; 
ÇİÇEKLİ, Mülteciler, s. 39. 
15  Cenevre’de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanmış olan Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 
Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Kanun, Kanun No: 359, Kabul Tarihi: 29.8.1961, RG. 
5.9.1961, S. 10898. 
16  RG. 5.8.1968, S. 12968. 
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mensubiyeti veya siyasi kanaatleri yüzünden takibata (zulme) uğrayacağından17 haklı 
olarak korktuğu için vatandaşı olduğu memleket dışında bulunan ve işbu memleketin 
himayesinden istifade edemeyen veya mezkur (söz konusu) korkuya binaen istifade etmek 
istemeyen yahut tabiiyeti yoksa ve bahis konusu hadiseler neticesinde evvelce mutaden 
ikamet ettiği memleket dışında bulunuyorsa oraya dönemeyen veya mezkur korkuya 
binaen dönmek istemeyen şahıs” olarak tanımlanmaktadır (m. 1/A(2))18.  

Bu tanıma göre mülteci statüsünün kazanılması için gereken şartlar 1- Haklı 
nedenlerden dolayı zulme uğrama korkusu, 2- Ülkesi dışında bulunmak, 3- Ülkesinin 
himayesinden istifade edememek veya istifade etmeyi istememek ya da ülkesine geri 
dönmemek veya dönmeyi istememektir19.     

1951 Cenevre Sözleşmesinde mülteci tanımına yer verilmekle beraber sığınmacı 
kavramından bahsedilmemektedir. Buna karşın, 1948 İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin 14. maddesinde “Herkesin, sürekli baskı altında tutulduğunda, başka 
ülkelere sığınma ve kabul edilme hakkı vardır” denilerek sığınma kavramına yer 
verilmiştir20. Mülteci teriminin karşılığı olarak 1951 Cenevre Sözleşmesinde “refugee” 
kelimesinin kullanılmasına karşın, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde sığınmacı 

17  1951 Sözleşmesinde geçen “zulüm” (persecution) kavramı yerine resmi çeviride yanlışlıkla 
“adli takibat” (prosecution) kavramına yer verilmiştir. 
18  1951 Cenevre Sözleşmesinin orijinal metninde “1 Ocak 1951’den evvel cereyan eden hadiseler 
neticesinde” ifadesi yer almaktadır. Ayrıca ihtiyari coğrafi bir sınırlandırma getirilmiş ve “1 Ocak 
1951’den evvel Avrupa’da cereyan eden hadiseler neticesinde” ibaresi eklenmiştir. Bu şekilde 
taraf devletlere seçimlik bir hak verilmiştir. 1967 Protokolü ile zaman ve coğrafi yönden getirilen 
kısıtlama kaldırılmıştır. Protokolün I. maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkralarıyla; 1951 
Sözleşmesinin 1. maddesinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendinde yer verilen “1 Ocak 1951’den 
evvel cereyan eden hadiseler neticesinde ve … bahis konusu hadiseler neticesinde” kelimeleri 
metinden çıkarılmış ve Protokol’ün taraf devletlerce hiçbir zaman ve coğrafi sınırlama olmaksızın 
uygulanacağı belirtilmiştir. Türkiye Protokolün VII. maddesinde yer alan “ihtirazı kayıtlar ve 
beyanlar” hükmünden yararlanarak; sadece Avrupa’da cereyan eden olaylara ilişkin sınırlamaya 
ilişkin hakkını korumuş ve “bu Sözleşme’nin hiçbir hükmü mülteciye Türkiye’de Türk uyruklu 
kimselerin haklarından fazlasını sağladığı şeklinde yorumlanamaz” çekincesini koymuştur. Tarih 
sınırlaması ise kaldırılmıştır. Bkz. ODMAN, s. 169. 
19  Mülteci statüsü belirleme konusunda ayrıntılı açıklama için bkz. ODMAN, s. 84-122; 
ÇİÇEKLİ, Mülteciler, s. 51-78.  
Diğer yandan, mülteciler ile “yerinden edilmiş kişiler” arasında da farklılıklar bulunur. Yerinden 
edilmiş kişiler uluslararası sınırları geçmeden, silahlı çatışma, iç kargaşa veya doğal afetler gibi 
sebepler yüzünden ülke içerisinde evini ve yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalmış ve fakat yine 
ülke içinde kalmış olan kişilerdir. Bu kişilerin tanınması ve diğer koruma yöntemleri ve güvenli 
dönüşleri, uluslararası koruma gerektirmez. Zira gerekli koruma ve yardımı sağlama yetkisi 
ulusal egemenlik ve devletlerin iç işlerine müdahale etmeme prensipleri çerçevesinde ilgili ulusal 
devlete ait olan bir yetkidir. Bu sebeple BMMYK’nin ve diğer bir BM organının kendi ülkelerinin 
sınırları içinde kalan kişileri koruma hususunda herhangi bir yasal yetkisi bulunmamaktadır. 
ÇİÇEKLİ, Mülteciler, s. 42-43; GOODWIN-GILL/ McADAM, s. 28-29. Ayrıca bkz. United 
Nations, Guiding Principles on Internal Dispacement, New York 2001. 
20 Bunun gibi Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kabul ettiği 1967 tarihli “Ülkesel Sığınma 
Bildirisi”nde de asylum-sığınma kavramı kullanılmıştır. 
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anlamına gelen “asylum seeker” kelimesinin kullanıldığı görülmektedir21. Öğretide bazı 
yazarlar mülteci ve sığınmacı kavramlarını aynı anlamda veya birbirleri yerine 
kullanmaktadır22. Oysa bu kavramlar arasında bir ayrım yapılmalıdır.  

AYBAY23, “mülteci” ve “sığınmacı” deyimleri arasında yakınlık ve benzerlik 
bulunmakla birlikte, aralarında ayrım bulunduğunu haklı olarak belirtilmektedir. Ona 
göre, “mülteci” statüsü tanınmış kişidir (refugee, réfugié) ve BMMYK (UNHCR)’nin 
korunması altındadır. İç hukuk düzenlemelerinde ve uluslararası sözleşmelerde 
düzenlenmiş hak ve güvencelerden yararlanır. “Sığınmacı” deyimi ise (asylum seeker, 
demandeur d’asile) uyruğunda bulunduğu ülkenin dışındaki bir ülkede fiilen bulunan ve 
“mülteci” olarak kabulü için başvurmuş ve işlemlerin tamamlanmasını bekleyen kişidir. 

ODMAN’a göre de24, “iltica etme hakkı ve bunun sonucu mülteci olma; hukuki 
bir statünün kazanılmasını, sığınma hakkı ile sığınmacı olmak ise, hukuki bir statünün 
kazanılmasından daha çok, fiili ve sığınılan ülkenin yasalarından mülteciler gibi 
yararlanılmasını öngörmeyen kısa süreli bir barınma durumunu ifade etmektedir”25.  

Özetle mülteci kavramı, mültecilik statüsü hukuken (de jure mülteci) kabul 
edilmiş ve 1951 Cenevre Sözleşmesinin tanıdığı bütün haklardan yararlanan bir 
yabancıyı ifade ederken; sığınmacı kavramı, mültecilik statüsü incelenen ve bu sebeple 
kendisine geçici koruma sağlanan (de facto mülteci) kişiyi ifade etmektedir. Sığınmacı 
uluslararası koruma talep eden ancak henüz koruma talebi ilgili ülke makamlarınca nihai 
olarak karara bağlanmamış olan bir kişidir. Bu nedenle her bir sığınmacı nihai olarak 
mülteci kabul edilmeyebilir ve bu bağlamda da her bir mülteci başlangıçta bir 
sığınmacıdır26.  

Türk hukukunda ise, mülteci ve sığınmacı kavramları arasında daha değişik bir 
ayrım yapılmakla beraber, bu iki kavramı iki ayrı hukuki statü için kullanmak yoluyla, 
terim sorununa bir nevi açıklık getirilmeye çalışılmıştır27. Bu bağlamda 1994 tarihli 

21  Kelime anlamları hakkında ayrıntılı açıklama için bkz. ODMAN, s. 188-189. 
22  PAZARCI, Hüseyin, Uluslararası Hukuk, 12. Bası, Ankara 2013, s. 215-221; MUMCU, 
Ahmet, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Ankara 1994, s. 124, 128. Ayrıca krş. GÖĞER, 
Erdoğan, Yabancılar Hukuku, AÜHF Yayınları, No:324, Ankara 1974, s. 2, 22, 63, 65; MERAY, 
Seha L., Devletler Hukukuna Giriş, Cilt I, İstanbul 1959, s. 247-248; ÇELİKEL, Aysel/GELGEL-
ÖZTEKİN, Günseli, Yabancılar Hukuku, 18. Bası, İstanbul 2012, s. 19-22; TEKİNALP, Gülören, 
Türk Yabancılar Hukuku, 8. Bası, İstanbul 2003, s. 100,107. 
23 AYBAY/DARDAĞAN-KİBAR, s. 24-25. 
24  ODMAN, s. 189-190. 
25  Odman ayrıca, yabancı dildeki iki değişik kelimeye karşılık Türkçede kullanılan sığınmacı ve 
mülteci terimleri arasında hem terminolojik hem de hukuki açıdan önemli farklılıkların bulunması 
sebebiyle ve iki kelimenin eş anlamlı olarak kullanılmasından kaynaklanan karmaşıklığın 
giderilmesi için “asylum seeker” ve “refugee” kelimelerinin karşılıklarının Türkçede acele 
türetilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu bağlamda “mülteci” kelimesinin uluslararası hukuka 
uygun olarak “kabul edilenler” şekline dönüştürülmesini önermektedir. Bkz. ODMAN, s. 191, 
220. 
26  ÇİÇEKLİ, Mülteciler, s. 44-45; ÇİÇEKLİ, Yabancılar, s. 234-235. 
27  ODMAN, s. 191; ÇİÇEKLİ, Mülteciler, s. 47-48. 
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İltica ve Sığınma Yönetmeliğinde 1951 Cenevre Sözleşmesi ile 1967 protokolü esas 
alınarak mülteciler ve sığınmacılara ilişkin iki ayrı tanım yapılmıştır. 

Yönetmeliğe göre, mülteci kavramı, “Avrupa’da meydana gelen olaylar 
sebebiyle ırkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri 
nedeniyle takibata28 uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke 
dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya 
korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyrukluğu yoksa ve önceden ikamet ettiği 
ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen 
yabancıyı” ifade eder (m. 3/2). 

Sığınmacı ise, “ırkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi 
düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı 
olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade 
edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyrukluğu yoksa ve 
önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan 
dolayı dönmek istemeyen yabancıyı” ifade eder (m. 3/3). 

Yapılan bu tanımlara göre Türk hukukunda, Avrupa dışından gelen ve 
uluslararası koruma talep eden yabancılar 1951 Cenevre Sözleşmesinde aranan koşulları 
taşıyorlarsa sadece sığınmacı statüsünde kabul edilecekler ve üçüncü bir ülke tarafından 
mülteci olarak kabul edilinceye kadar uygun bir süre Türkiye’de ikamet etmelerine izin 
verilecek. Buna karşın sadece Avrupa ülkelerinden gelen ve uluslararası koruma talep 
eden yabancılara ise mülteci statüsü verilecektir.  

Yapılan bu ayrımın suni olduğu ve uluslararası hukuki literatürdeki sığınma-
arayan, mülteci tanımına uygun düşmediği, bir gün Türkiye coğrafi sınırlandırmayı 
kaldırırsa, o zaman kanunlardaki terimlerin de değişmesi gerektiği Özkan tarafından 
ifade edilmiştir29. 

Yönetmelikte yapılan bu iki ayrı tanımdan da anlaşılacağı üzere, Türk hukukunda 
uygulanan coğrafi kısıtlama sebebiyle mülteci-sığınmacı ayrımının farklı bir nitelik 
kazandığı görülmektedir. Zira uluslararası hukukta sığınmacı olan kişinin (de facto 
mülteci) mültecilik koşullarını taşıdığı tespit edilirse mülteciye (de jure mülteci) 
dönüşmesi yani mülteci statüsünü kazanması mümkün iken, Türk hukukunda sığınmacı 
olarak tanımlanan kişilerin iç hukukta mültecilik statüsüne kavuşmaları mümkün 
gözükmemektedir30. Bununla beraber İçişleri Bakanlığının 2006 tarihli Genelgesinin 
(Uygulama Talimatı) tanımlar bölümünde, uluslararası hukuktaki de facto-de jure 
mülteci kavramlarını karşılamak üzere, hakkında henüz bir nihai karara varılmış 
olmayan ve iltica/sığınma başvurusunda bulunmuş olan hem Avrupa ülkelerinden hem 
de Avrupa ülkeleri dışından gelen yabancıları ya da belli bir uyruğu olmayanlar 

28  1951 Sözleşmesinde yapılan tercüme hatası 1994 Yönetmeliğinde de sürdürülmüştür ve 
“zulüm” (persecution) kavramı yerine “adli takibat” (prosecution) kavramı kullanılmıştır. 
29  ÖZKAN, Işıl, Göç, İltica ve Sığınma Hukuku, Ankara 2013, s. 70 vd. 
30  AYBAY/DARDAĞAN-KİBAR, s. 102-104; ÇİÇEKLİ, Mülteciler, s. 48-49. 
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“Başvuru sahibi”, “Başvuran” veya “İltica/Sığınma Başvurusunda Bulunan Kişi” olarak 
tanımlanmıştır31.   

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu da Cenevre 
Sözleşmesinde yer alan tanımlara paralel, “Mülteci” başlıklı 61’inci maddesinde şu 
tanıma yer vermiştir: “Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, 
tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı 
zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında 
bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle 
yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet 
ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek 
istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir”. 

6458 sayılı Kanunun 62’inci maddesinde de “Şartlı Mülteci” kavramına yer 
vermiştir. Buna göre: “Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, 
dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı 
zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında 
bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle 
yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet 
ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek 
istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü 
verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına 
izin verilir”. 

B. Göçmen Kavramı 

Yaşadığı ülkeyi terk ederek yabancı bir ülkeye yerleşmek amacıyla giden kişiye 
genel olarak “göçmen” adı verilmektedir32. Uluslararası literatürde ve uygulamada 
göçmen kavramı ile çok geniş yabancı kategorileri kastedilmektedir ve bu terim 
içerisinde turistler, yabancı işçiler, ülkeye kaçak giriş yapan yabancılar, sığınmacılar ve 
mülteciler yer bulmaktadır33. Bu bakımdan göçü sebepleri açısından siyasi ve ekonomik 
göç olarak iki kategoriye ayırmak mümkündür. Siyasi göç dini, siyasi vb. sebeplerle 
kendi ülkelerinde uğradıkları baskı ve zulüm sebebiyle kaçıp uluslararası koruma 
talebiyle bir yabancı ülkeye sığınmak amacıyla kaçılmasına (bu kişilere yukarıda 
belirttiğimiz gibi sığınmacı veya mülteci) denir. Buna karşın herhangi bir zulüm veya 
baskıdan ziyade işsizlik, fakirlik gibi daha çok ekonomik sebeplerden dolayı ve serbest 

31  Bkz. 22.06.2006 tarih ve 57 Sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, Tanımlar bölümü (d) paragrafı. 
32  Ancak, Batı Avrupa’ya başlangıçta geçici işçi olarak giden ve oraya yerleşen milyonlarca 
vatandaşımızda olduğu gibi,  kişinin kendi ülkesinden başlangıçta kısa süreli ve geçici olarak 
yabancı bir ülkeye gidip, daha sonra çeşitli sebeplerden dolayı geçici olarak gittiği bu ülkeye 
yerleşmesi de mümkün olabilir. ÇİÇEKLİ, Yabancılar, s. 207. 
33  Özellikle Anglo-Sakson hukuk sistemleri göçmen kavramını bu şekilde geniş tanımlama 
eğilimindedir. ÇİÇEKLİ, Yabancılar, s. 207 ve dn. 5. 
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iradeleri ile refah seviyesi daha yüksek olan ülkelere göç edilmesini ekonomik göç ve 
bu kişileri de ekonomik göçmen olarak tanımlamak mümkündür34. 

Düzensiz göç yeni bir sosyal olgudur. Bu nedenle göçmen işçi ve hukuk dışı 
göçmen işçi kavramları sıklıkla kullanılmaktadır35. Türkiye Tüm Göçmen İşçilerin ve 
Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair BM Sözleşmesi’ne taraftır36. 

Uluslararası literatür ve uygulamadaki göçmen tanımının kapsamı ile Türk 
hukukundaki göçmen tanımı arasında belirgin bir kapsam farlılığı bulunmaktadır. Türk 
hukukunda 5543 Sayılı İskân Kanununda37 göçmen (muhacir) kavramı açıkça 
tanımlanmıştır. Buna göre göçmen, “Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, 
yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye’ye gelip bu Kanun gereğince 
kabul olunanlardır” (m. 3/1(d))38. Görüldüğü üzere, Türk hukukundaki göçmen tanımı 
daha dar kapsamlı olup, sadece Türk soyundan olup Türk kültürüne bağlı olan kişileri 
kapsamaktadır. Kanunda göçmen olarak kabul edilebilecekler bakımından kimlerin Türk 
soyundan olduğunu ve Türk kültürüne bağlılığının tespiti için; ilgili bakanlığın görüşü 
alınarak Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun kararı gerekmektedir 
(m. 7). Bu konuda Bakanlar Kurulunun takdir yetkisi mevcuttur39. 

Göçmen olarak kabul edilen kişiler40, gerekli işlemlerin ilgili kuruluşlarca 
tamamlanmasından sonra Bakanlar Kurulunun kararıyla Türk vatandaşlığına alınırlar. 

34 AYBAY/DARDAĞAN-KİBAR, s. 21; ÇİÇEKLİ, Yabancılar, s. 223-224; GOODWIN-
GILL/McADAM, s. 15. 
35  ÖZKAN, s. 128. 
36  Kanun No: 4662, T. 26.4.2001, Karar Sayısı: 2004/7502, RG. 8.7.2004-25516. 
37  RG. 26.9.2006, S. 26301. 
38 Kanun aynı maddenin devamında göçmenleri dörde ayırıp ayrıntılı olarak tanımlamıştır. Buna 
göre Serbest Göçmen: “Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yerleşmek amacıyla tek 
başına veya toplu halde Türkiye’ye gelip, Devlet eliyle iskân edilmelerini istememek şartıyla 
yurda kabul edilenlerdir”. İskanlı Göçmen: “Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, özel 
kanunlarla yurt dışından getirilen ve bu Kanun hükümlerine göre taşınmaz mal verilerek iskânları 
sağlananlardır”. Münferit Göçmen: “Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yurdumuza 
yerleşmek amacıyla bir aile olarak gelenlerdir”. Toplu Göçmen ise: “Türk soyundan ve Türk 
kültürüne bağlı olup, iki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre yurdumuza yerleşmek amacıyla 
toplu olarak gelen ailelerdir”.  
39  DOĞAN, s. 178-179; ÇİÇEKLİ, Yabancılar, s. 227. 
40  Kanunda aranan şartları taşıyan kişilerin göçmen olarak kabul edilme usulü, Münferit göçmen 
ve Toplu göçmenlere göre iki farklı şekilde tespit edilmiştir. Münferit göçmen kabulü kenar 
başlığını taşıyan 5’inci maddeye göre, “Türkiye’de yerleşmek isteyen Türk soyundan ve Türk 
kültürüne bağlı bulunan kimselerden, Türk uyruklu ve Türkiye’deki birinci veya ikinci derecede 
bir yakını tarafından referans verilen veya bulundukları ülkedeki konsolosluk temsilciklerimize 
bizzat müracaat eden ve bu Kanun hükümlerine göre Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarınca 
yapılacak incelemelerden sonra uygun görülerek serbest göçmen vizesi alanlar, Hükümetten 
hiçbir iskân yardımı istememeleri şartıyla İçişleri Bakanlığınca serbest göçmen olarak kabul 
edilirler”. Toplu göçmen kabulü kenar başlığını taşıyan 6’ıncı maddeye göre ise, “Yabancı 
ülkelerle yapılan anlaşmalar gereğince Türkiye’ye gelmek isteyen Türk soyundan ve Türk 
kültürüne bağlı kimseler, anlaşma hükümlerine göre ve Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine 
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Bu şekilde kazanılan vatandaşlık ferdi sonuç doğurmayıp, kolektif sonuç doğurur. Yani 
küçükler; baba ve analarına, baba veya anaları yoksa kan veya kayın hısımlarına bağlı 
tutulurlar. Kimsesiz gelen küçükler ise, yaşlarına bakılmaksızın vatandaşlığa alınırlar 
(m. 8/4)41. İskân kanunu yanında 5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanun’unun42 12. 
maddesine göre de, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir 
hali bulunmamak şartıyla bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu’nun kararı ile istisnai 
yoldan Türk vatandaşlığına alınabilecek yabancılar arasında göçmen olarak kabul 
edilenler de sayılmıştır (m. 12/1-c)43. 

Yukarıda belirtilen göçmenler yabancı uyruklu olmakla beraber Türk soyundan 
gelmeleri nedeniyle, 1951 Cenevre Sözleşmesi bağlamında da mülteci sayılmaları 
mümkün değildir. Sözleşmenin 1’inci maddesinin (E) fıkrasına göre, “Bu Sözleşme, 
ikamet ettiği memleketin yetkili makamlarınca o memleket vatandaşlığına haiz olanlara 
mahsus hak ve vecibeleri haiz addedilen bir şahsa tatbik olunmaz”. Bu hüküm uyarınca 
Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olanlar uluslararası hukuk ve literatüre göre 
“ulusal mülteci” sayılmaktadırlar44. Zira göçmen olarak kabul edilen kişilere uygulanan 
5543 Sayılı İskân kanunu hükümleri ile istisnai vatandaşlığa alınmaya ilişkin TVK’nun 
12’nci maddesi göçmenlere mültecilere nazaran daha fazla haklar ve kolaylıklar 
sağlamaktadır. 

II. İLTİCA-SIĞINMA SÜRECİ ve GERİ GÖNDERİLMEME (NON-
REFOULEMENT) İLKESİ 

A. İLTİCA-SIĞINMA SÜRECİ 

Türkiye 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesini 
ve buna ek 1967 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Protokolü kabul etmiş, 
ancak coğrafi kısıtlamayı muhafaza etmiştir. Buna paralel olarak iltica ve sığınmaya 
ilişkin uygulanacak usul ve esaslara ilişkin olarak 30 Kasım 1994 tarihli İltica ve 
Sığınma Yönetmeliğini çıkarmıştır. Yabancıların iltica ve sığınma taleplerine ilişkin 
süreç başta bu yönetmelik olmak üzere çıkarılan diğer ilgili genelge ve talimatlara göre 
icra edilmektedir45. 

Yabancıların iltica/sığınma başvurunda bulunabilmeleri için öncelikle 
Türkiye’ye giriş yapmış olmaları gerekir. Pasaport kanununa göre yabancıların kural 
olarak ülkeye girişte pasaport veya benzeri bir belge taşımaları ve geçerli bir vizeye sahip 

Bakanlar Kurulunca verilecek karar uyarınca İçişleri Bakanlığınca serbest göçmen olarak kabul 
olunurlar”.  
41  Ayrıca bkz. DOĞAN, s. 180-181; ÇİÇEKLİ, Yabancılar, s. 230. 
42  RG. 12.06.2009, S. 27256. 
43  Bkz. ERDEM, B. Bahadır, Türk Vatandaşlık Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 2011, s. 120-121. 
Karş. NOMER, Ergin, Türk Vatandaşlık Hukuku, 19. Baskı, Ankara 2012, s. 76; ÇİÇEKLİ, 
Yabancılar, s. 230, dn. 35. 
44  Bkz. ODMAN, s. 128 ve s. 193-194; ÇİÇEKLİ, Mülteciler, s. 65 ve dn. 88. 
45 Bkz. Örneğin; 22.06.2006 tarih ve 57 sayılı Genelge (Uygulama Talimatı); Emniyet Genel 
Müdürlüğü Genelgesi (2002), EGM Yayın Katalog, No: 255. 
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olmaları gerekmektedir (PK m. 2, 4, 5)46. Aksi durumda Pasaport Kanununa 
muhalefetten dolayı haklarında adli işlem yapılması gerekir. Ancak mülteci ve 
sığınmacıların durumlarının özelliği sebebiyle bu konuda bir muafiyet söz konusu 
olması gerekir47. Zira 1951 Cenevre Sözleşmesine göre, taraf devletler, hayatları ve 
hürriyetleri tehdit altında bulunmuş olan memleketten doğruca gelerek izinsiz ülkelerine 
giren veya ülkelerinde bulunan mültecilere bu usulsüz girişlerinden veya 
bulunuşlarından dolayı ceza veremeyeceklerdir (m. 31/1). 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2002 tarihli genelgesi ve ilgili talimatlarda bu 
husus açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, çeşitli yollardan ülkeye giriş yapan ve 
kendiliklerinden iltica-sığınma başvurusunda bulunan yabancılara usulsüz girişleri 
sebebiyle Pasaport Kanununa muhalefetten dolayı işlem yapılmayacağı 
bildirilmektedir48. Bununla beraber bu durumda olan yabancıların vakit geçirmeden 
resmi makamlara müracaatla usulsüz girişlerini veya bulunuşlarını mucip makbul 
sebepleri bildirmeleri şarttır (Cenevre Söz. m. 31/1)49. 

Türkiye’ye iltica eden veya başka bir ülkeye iltica etmek üzere Türkiye’den 
ikamet izni talep eden yabancıların gecikmeden50 müracaatta bulunmaları gerekir. 
Türkiye’ye yasal yollardan gelen yabancılar bulundukları yer valiliklerine, yasal 
olmayan yollardan gelenler ise giriş yaptıkları yer valiliklerine müracaat etmeleri gerekir 
(Yönetmelik m. 4/1).  Bu çerçevede, iltica-sığınma başvurusu Valiliğin İl Emniyet 
Müdürlüğüne (Yabancılar-Pasaport ve Yabancılar Şube Müdürlüğüne) yazılı bir dilekçe 
ile yapılacaktır51. 

Müracaat eden münferit yabancıların valiliklerce kimlikleri tespit edilerek 
fotoğraf ve parmak izleri alındıktan sonra 1951 Cenevre sözleşmesi gereğince mülakat 
yapılır. Mülakat evrakı ile birlikte mülakatçının görüşü ve 6. madde kapsamında yetki 
devri varsa, başvuru sahibi hakkında verilen karar İçişleri Bakanlığı’na gönderilir. Bu 
süre zarfında içişleri Bakanlığı’ndan bir talimat gelinceye kadar başvuru sahibi yabancı, 
Bakanlıkça uygun görülecek bir merkez veya misafirhanede barındırılır veya bakanlık 
tarafından gösterilen bir yerde serbest ikamete tabi tutulur (Yönetmelik m. 5)52.  

46  “Umumiyetle mültecilerin ve iskan hakkındaki mevzuat dışında olarak yurt tutmak maksadiyle 
gelen yabancıların, pasaportları olsun olmasın Türkiye’ye kabulleri İçişleri Bakanlığının 
kararına bağlıdır” (Pasaport Kanunu m. 4/4). 
47  ALTUĞ, 1967, s. 61; ÇİÇEKLİ, Yabancılar, s. 250.  
48  Emniyet Genel Müdürlüğü Genelgesi (2002), EGM Yayın Katalog, No: 255, s. 1148. 
49  ÇİÇEKLİ, Yabancılar, s. 250. 
50  “Makul olan en kısa süre içerisinde müracaat etmeyenler gecikme nedenlerini açıklamak ve 
bu konuda yetkili makamlarla işbirliği yapmak zorundadır”(Yönetmelik m. 4/2). Ayrıca önceki 
düzenlemeye göre yabancı, iltica-sığınma başvurusunu ülkeye girişten itibaren 10 gün içerisinde 
yapmak mecburiyetindeydi. Ancak 27.01.2006 tarih ve 2006/9938 sayılı Yönetmelik değişikliği 
ile bu süre sınırlaması kaldırılmış ve yerine Cenevre sözleşmesinin 31. maddesine paralel olarak 
“gecikmeden” ibaresi konmuştur.   
51  57 sayılı Genelge, s. 8. 
52  Uygulamada, sığınma-iltica başvurusunda bulunan yabancılara valilikler tarafından 6 aylık 
ikamet izni verilmekte ve aksine bir talimat alınmadığı sürece ilk altı aylık ikamet izninin 
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Başvuru sahibi hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından verilen olumlu veya 
olumsuz karar kendisine valilikler aracılığıyla tebliğ edilir53. Talebi kabul edilen 
yabancı, İçişleri Bakanlığı’nca uygun görülecek bir misafirhanede barındırılır veya 
Bakanlık tarafından gösterilen bir yerde serbest ikamet edebilir (m. 6/4). Talebi kabul 
edilmeyen yabancı ise, bu karara karşı 15 içerisinde isterse ilgili valiliğe itiraz edebilir ( 
m. 6/5)54.

Olumsuz karara karşı Valiliğe itiraz eden yabancının bu konudaki ifadesi ve 
ifadesini destekleyen diğer bilgi ve belgeler İçişleri Bakanlığı’na gönderilir. İtiraz 
İçişleri Bakanlığı tarafından sonuçlandırılır ve nihai karar yabancıya tebliğ edilir (m. 
6/7). İtirazı kesin olarak reddedilen yabancının durumu, yabancılarla ilgili genel 
hükümler çerçevesinde değerlendirilir ve yapılan değerlendirme sonucunda yabancının 
ek koruma, insani mülahazalar veya diğer sebeplerle ikametine izin verilirse, başvuru 
sahibinin durumuna uygun ikamet izni düzenlenir. Ancak yapılan inceleme sonucunda 
bu genel hükümler çerçevesinde de ikamet izni verilmesi uygun görülmeyen 
yabancılara, idarece belirlenen süre içerisinde Türkiye’yi terk etmeleri gerektiği 
bildirilir. Ülkeyi terk etmeyen yabancılar, İçişleri Bakanlığının talimatı üzerine 
valiliklerce veya doğrudan karar verme yetkisinin valiliklere devredildiği hallerde, 
valilikler tarafından resen Türkiye’den çıkartılırlar (m. 6/8). 

İtiraz talebine karşı İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında verilen sınır dışı 
kararına (işlemine) karşı yabancının, Anayasanın “İdarenin her türlü eylem ve 
işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” (m. 125/1) hükmü uyarınca idari yargı yoluna 
başvurma hakkı bulunmaktadır55. Bu durumda idari yargı yoluna başvuran yabancı 
hakkında idare mahkemesince kesin karar verilene kadar sınır dışı işlemi mahkemece 
askıya alınabilir ve yabancının bulunduğu ilde ikamet etmesine İçişleri Bakanlığınca izin 

bitiminden itibaren, resen 6 ay daha uzatılarak toplam 1 yıl süre ikamet izni verilmektedir. Bu 
sürenin sonunda da Bakanlık tarafından verilen talimata göre işlem yapılmaktadır. Bkz. 57 sayılı 
Genelge, s. 15. 
53  İçişleri Bakanlığı karar verme yetkisini uygun göreceği hallerde valiliklere devredebilir (m. 
6/2).  
54  2006 yılında yapılan Yönetmelik değişikliği ile Yönetmeliğin 6/6 maddesinde, “İtiraz süresi 
kararın daha hızlı verilebilmesi için gerekli görülen durumlarda İçişleri Bakanlığı’nca daha kısa 
olarak belirlenebilir” hükmüne yer verilmiştir. Ancak söz bu hüküm başvuru sahibinin aleyhine, 
idareye geniş ve ucu açık bir takdir yetkisi verdiği için eleştirilmiştir. Bkz. “19 Haziran 2007 
Tarihli, Türkiye ve Dünyada Mülteci Alanındaki Gelişmeler Konulu, Medya Brifing Notları”, s. 
5 (http://www.amnesty.org.tr/ai/node/1462). 
55  Ayrıca bkz. ODMAN, s. 187. Mahkemelere serbest bir şekilde başvurma olanağı Cenevre 
Sözleşmesi’nin 16. maddesinde de mültecilere tanınmaktadır. Bu maddeye göre, “(1) Her 
mültecinin Akid Devletlerin ülkesinde mahkemelere serbestçe ve kolayca müracaat hakkı vardır. 
(2) Her mülteci, mutad ikametgahının bulunduğu Akid Devlette, adli yardım ve teminat 
akçesinden muafiyet dahil, mahkemelere müracaat bakımından vatandaş gibi muamele görür. (3) 
Mutad ikametgahının bulunduğu memleketten gayri Akid Devletlerde ve 2 nci fıkrada mezkur 
konular hakkında, her mülteci mutad ikametgahının bulunduğu memleket vatandaşlarına edilen 
muamelenin aynından istifade eder”.  
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verilir. İdari yargı yoluna başvurmayan veya idare mahkemesi tarafından aleyhine 
hüküm verilen yabancının, valiliklerce ülkeden çıkışları yapılır56. 

Ancak söz konusu idari yargıya başvurma hakkının ve bu bağlamda Anayasanın 
40/2 maddesinde yer alan, “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve 
mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır” hüküm gereği sığınma-
iltica başvurusu reddedilen yabancının sahip olduğu haklarının kendisine bildirilmesine 
ilişkin yönetmelikte bir hükmün olmaması da eleştirilmiştir57. 

Türkiye, 1951 Cenevre Sözleşmesine getirmiş olduğu coğrafi sınırlama 
sebebiyle, Avrupa ülkeleri dışından gelen yabancıların müracaatlarını Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)’ne bildirerek, başvuranların buraya 
kaydolmalarını ve görüşme yapmalarını sağlamaktadır58. Böylece, başvuranlar hakkında 
karar verilirken, BMMYK ile başvuranın dosyasındaki bilgiler karşılıklı paylaşılarak, 
başvuranın durumu birlikte değerlendirilmekte ve böylece BMMYK ile İçişleri 
Bakanlığının kararları paralellik göstermektedir. Türkiye her ne kadar coğrafi sınırlama 
koymuş olsa da, Avrupa ülkeleri dışından gelen ve 1967 Protokolündeki mültecilik 
tanımına uyan sığınmacılara da 1994 İltica ve Sığınma Yönetmeliği ile üçüncü bir ülke 
tarafından mülteci olarak kabul edilmelerine kadar makul bir süre için geçici sığınma 
hakkı tanınarak, Türkiye’de ikamet etmelerine izin verilmektedir59. Söz konusu 
uluslararası koruma başvuru ve prosedürü bu yazılanlara paralel olarak 6458 sayılı 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun ikinci bölümünde de (65-87 maddeleri 
arasında) ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.  

B. GERİ GÖNDERİLMEME (NON-REFOULEMENT) İLKESİ 

Mülteci hukukunda kendi istekleri dışında geri gönderilmeleri halinde yaşam ve 
özgürlüğü tehlike altına girebilecek kişilerin geri gönderilmemeleri kabul edimiştir. 
Literatürde “geri gönderilmeme (non refoulement)” olarak ifade edilen bu ilke, 
uluslararası korumanın özünü ve insan hakları hukukunda mülteci ve sığınmacılara 
sağlanan tamamlayıcı koruma biçimlerinin de köşe taşını oluşturmaktadır. Bu ilke genel 
olarak, bir mülteci veya sığınmacının ırkı, dini, vatandaşlığı, belirli bir toplumsal 
zümreye mensubiyeti veya siyasi fikirleri gibi belirli nedenlerden dolayı hayatı veya 
özgürlüğünün tehlike altında olduğu varsayılan ülkelere geri gönderilmesini 
yasaklamaktadır60. 

56  Bkz. Ulusal Eylem Plânı 3.1.3 ve 3.2.5.3 no’lu başlık altındaki açıklamalar, s. 11.  
57  Bkz. “19 Haziran 2007 Tarihli, Türkiye ve Dünyada Mülteci Alanındaki Gelişmeler Konulu, 
Medya Brifing Notları”,  s. 6. 
58  Bkz. Yönetmelik m. 7 ve 57 Sayılı Genelge, s. 22 
59  Bkz. EGM Genelgesi (2002), s. 1151. Ayrıca, Türkiye’de muntazam surette bulunan bir 
mülteci veya sığınmacı ancak 5683 sayılı Yabancılar Kanununun 19. maddesinde belirtildiği 
üzere devletin milli güvenliği aleyhine veya kamu düzenini bozucu bir suç işlemesi halinde, 1951 
Cenevre Sözleşmesinin hükümleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı’nın kararı ile ülkeden çıkışları 
sağlanmaktadır. 
60  ODMAN, s. 155; ÇİÇEKLİ, Mülteciler, s. 79. Geri gönderilmeme ilkesi hakkında ayrıntılı 
bilgi için ayrıca bkz. HATHAWAY, James C., The Rights of Refugees under International Law, 
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Türkiye’nin uyguladığı coğrafi kısıtlama sonucu Avrupa ülkeleri dışından gelen 
yabancılara mülteci statüsü tanınmaması sebebiyle, “geri gönderilmeme” ilkesini 
öncelikle 1951 Cenevre sözleşmesi kapsamında inceleyeceğiz. Ardından da uluslararası 
insan hakları hukukunun sağladığı tamamlayıcı koruma kavramı olarak bu ilke 
açıklanmaya çalışılacaktır. 

1. 1951 Cenevre Sözleşmesinde Geri Gönderilmeme İlkesi

“Geri gönderilmeme” ilkesi birçok uluslararası sözleşmede yer alan bir ilke 
olmakla beraber, en çok bilinen ve mülteci hukuku ile doğrudan ilgili olan 1951 Cenevre 
Sözleşmesinin 33. maddesinde düzenlenmiş olan en önemli temel haklardan birini 
oluşturmaktadır61. Bu göre,  

“1. Hiçbir Akid Devlet bir mülteciyi, ırkı, dini, vatandaşlığı, muayyen bir içtimai 
zümreye mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayat ve hürriyetinin tehdit 
edileceği ülkelerin hudutlarından her ne şekilde olursa olsun sınır dışı ve iade edemez.  

2. Bununla beraber, bulunduğu memleketin, emniyeti için tehlikeli sayılması
hususunda ciddi sebepler mevcut olan veya bilhassa vahim bir cürümden dolayı 
katileşmiş bir hükümle mahkûm olduğu için mezkur memleket topluluğu için bir tehlike 
teşkil eden bir mülteci işbu hükümden istifadeyi talep edemez”. 

Bu düzenlemeyle, sözleşmeye taraf devletlere, mülteci statüsünün verildiği 
kişinin kaçtığı ya da hayatının ve özgürlüğünün tehlike altında olacağı ülkeye geri 
gönderilmemesi veya sınır dışı edilmemesi yükümlülüğü getirilmiştir62. Geri 
gönderilmeme ilkesinin sınırda reddetme veya ülkeye giriş izni vermeme durumlarında 
da koruma sağlayıp sağlamadığı konusu açık olmamakla birlikte, sınırda ülkeye giriş 
reddedilmeyerek en azından bireysel statünün belirlenmesi amacıyla bireyin geçici 
olarak ülkeye kabulü gerekecektir63. Söz konusu devletin ancak bu şekilde bireyi zulme 
veya işkenceye maruz kalacağı ülkeye göndermemeyi temin etmesi mümkün olacaktır. 
Zira ülkeye girişin reddedilmesi ilgili kişiyi sözleşmede belirtilen nedenlerden biri 
yüzünden zulüm görme riskine maruz bırakacak ise, devletin mülteciyi kabul etmeye 
yönelik “de facto” yükümlülüğü olduğu kabul edilmektedir64. 

33’üncü maddenin ilk fıkrasında geri gönderilmeme ilkesinin sağladığı 
korumadan “bir mültecinin” yararlanacağı ifade edilmektedir. Ancak buradaki 
korumanın sadece resmi olarak mülteci kabul edilenleri kapsamayıp geniş anlaşılması 

Cambridge University Pres 2005, s. 278-370; GOODWIN-GILL/McADAM, s. 201-284; 
ÇİÇEKLİ, Mülteciler, s. 79-94. 
61 1951 Cenevre Sözleşmesinde güvence altına alınan diğer başlıca temel hak ve özgürlükler 
arasında, ayrımcılık yasağı (m. 3), din özgürlüğü (m. 4), mülkiyet hakkı (m. 13-14), dernekleşme 
hakkı (m. 15), çalışma (m. 17-18), konut edinme (m. 21), eğitim hakkı (m. 22), sosyal yardım (m. 
23), sosyal güvenlik (m. 24) ve seyahat özgürlüğü (m. 26) gösterilebilir. Bkz. ÇİÇEKLİ, 
Yabancılar, s. 267-268; ÖZKAN, s. 308 vd. 
62  ODMAN, s. 156; ÖZKAN, s. 158. 
63  ÖZKAN, s. 138 vd.  
64  Bkz. HATHAWAY, s. 301 GOODWIN-GILL/McADAM, s. 215; ÇİÇEKLİ, Mülteciler,  s. 
82-83. 
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gerektiği ve sığınmacıları da kapsadığı genel olarak kabul edilmektedir65. BMMYK 
elkitabında da bu konuya açıklık getirilmiştir: “1951 Sözleşmesi anlamında, bir kimse, 
tanımda belirtilen ölçütlere uyduğu andan itibaren mülteci sayılır. Mülteci statüsü yasal 
olarak tanınmadan önce, ilgili bu durumu fiilen elde etmiş olmaktadır. Dolayısıyla, 
mülteci statüsünün tanınması ilgiliye mülteci sıfatını vermeyip, sadece bu statünün 
varlığını açıklamış olur. Diğer bir deyimle, ilgili mülteci statüsü tanındığı için mülteci 
olmaz, tersine, mülteci olduğu için bu statü kendisine tanınır”66. Sonuç olarak, geri 
gönderilmeme ilkesinin sağladığı korumadan mülteci statüsünün resmen belirlenmiş 
olup olmamasına bakılmaksızın hem mülteciler hem de sığınmacılar yararlanmaktadır67. 
Geri gönderilmeme ilkesi sadece menşe ülkeye sınırdışı edilmeyi değil, kişinin menşe 
devletine suçluların iadesi yoluyla gönderilmesine de engel teşkil eder68. 

Geri gönderilmeme ilkesinin 1951 Cenevre sözleşmesi açısından istisnası, “Sınır 
Dışı Etme” başlıklı 32. maddenin birinci fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, “Akid 
Devletler, ülkelerinde muntazam surette bulunan bir mülteciyi ancak milli emniyet veya 
amme nizamı (kamu düzeni) sebepleri ile sınır dışı ederler”. Böylece bir mültecinin 
bulunduğu ülke mevzuatına göre ulusal güvenlik veya kamu düzeni açısından tehlikeli 
olduğu tespit edilirse, sınır dışı edilir ve dolayısıyla statüsüne son verilir. Bu konu 
sözleşmenin yukarıda belirtilen 33. maddesinin ikinci fıkrasında da “…bilhassa vahim 
bir cürümden dolayı katileşmiş bir hükümle mahkûm olduğu için mezkur memleket 
topluluğu için bir tehlike teşkil eden bir mülteci”nin geri gönderilmeme ilkesinden 
istifade edemeyeceğini ifade ederek bu istisnayı daha da genişletilerek teyit etmiştir69. 

2. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve Tamamlayıcı Koruma

1951 Cenevre Sözleşmesinde yer alan mülteci tanımına (m. 1/A(2)) girmediği 
için mülteci olarak kabul edilmemekle birlikte, hayatı veya özgürlüğü tehlike altında 
olduğu için kendilerine uluslararası koruma sağlanan kişiler de bulunmaktadır. 
Kaynağını uluslararası insan hakları hukukundaki gelişmelerden alan bu kurallar 
uluslararası mülteci hukukunun sağladığı korumanın kapsamını genişleten ve 
tamamlayan bir özellik göstermektedir70. Zira “geri gönderilmeme” ilkesi sadece 1951 
Cenevre Sözleşmesinde değil, birçok uluslararası sözleşme ve insan hakları belgesinde 

65  GOODWIN-GILL/McADAM, s. 232-234; LAUTERPACHT, Elihu & BETHLEHEM, 
Daniel, “The Scope and Content of the Principle of Non-refoulement: opinion”, in E. FELLER, 
V. TÜRK and F. NICHOLSON (eds.), Refugee Protection in International Law: UNHCR’s 
Global Consultations on International Protection, Cambridge 2003, p. 88-92, s. 115. 116; 
ÇİÇEKLİ, Mülteciler, s. 84. 
66  Bkz. BMMYK, 1998, paragraf 28. 
67  Ayrıca bkz. ÇİÇEKLİ, Mülteciler, s. 85, dn. 36. 
68  Bkz. ÖZKAN, s. 163 vd. 
69  ODMAN, s. 157, 159. Ayrıca bkz. GOODWIN-GILL/McADAM, s. 235 ve s. 263.  
Ancak sınır dışı işleminin yasal usule göre alınmış bir karar gereğince yapılması ve acil ulusal 
güvenlik nedenlerinin engel olmaması durumunda, mültecinin, suçsuzluğunu ispatlaması için 
karara itiraz etmesine ve yetkili makamlar önünde kendisini temsil ettirme hakkına sahip 
olmasına izin verilecektir (32/2). Ayrıca sınır dışı edilen mültecinin diğer bir ülkeye kabulünü 
temin edebilmesi için makul bir süre verilir (32/3).  
70  ÇİÇEKLİ, Mülteciler, s. 79. 
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de yer almaktadır. Bu sebeple “tamamlayıcı koruma” kavramı, geri gönderilmeme 
ilkesinin kapsamını genişletip devletlerin uluslararası hukuktan doğan ve 1951 Cenevre 
Sözleşmesi hükümlerini tamamlayan koruma yükümlülükleri olarak 
tanımlanmaktadır71.    

Tamamlayıcı koruma kavramı, devletlerin “ikincil koruma”, “insani koruma”, 
“geçici sığınma” gibi başlıklar altında sağladıkları çeşitli koruma uygulamalarını 
içermekte ve en önemli özelliği korunan kişinin mülteci olup olmamasına bakılmaksızın 
aynı korumadan yararlanmasıdır. Böylece 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 
Protokolünden yararlanamayan ve ülkelerine dönmek konusunda haklı endişeleri olan 
kişilere koruma sağlama amacı taşır72. 

Türkiye’nin de taraf olduğu tamamlayıcı korumaya ilişkin uluslararası hukuk 
kaynakları arasında; “İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele 
veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”73, “Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi”74 (AİHS), “Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi”75 
gösterilebilir.  

İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya 
Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 3’üncü maddesine göre,  

“1. Hiçbir Taraf Devlet bir şahsı, işkenceye tabi tutulacağı tehlikesinde olduğuna 
dair esaslı sebeplerin bulunduğu kanaatini uyandıran başka devlete geri 
göndermeyecek, sınırdışı etmeyecek veya iade etmeyecektir.  

2. Bu gibi esaslı sebeplerin bulunup bulunmadığını tayin maksadıyla, yetkili
merciler, sözkonusu devlette mümkün olduğu kadar sistemli biçimde yaygın, açık seçik 
ve kütlevi insan hakları ihlalleri bulunup bulunmadığı dahil tüm ilgili hususları göz 
önünde tutacaktır”. 

71  GOODWIN-GILL/McADAM, s. 285; MANDAL, R., Protection Mechanisms outside of the 
1951 Convention, UNHCR Legal and Protection Policy Research Series, PPLA/2005/02, s. 6, p. 
13; ÇİÇEKLİ, Mülteciler, s. 94.  
72 Bkz. GOODWIN-GILL/McADAM, s. 287; MANDAL, s. 1, p. 4-5; ÇİÇEKLİ, Mülteciler, s. 
94. 
73  RG. 29.04.1988, S. 19799. 
74 RG. 19.03.1954, S. 8662. Ayrıca 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metni için bkz. 
www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/temelbelge/AIHS_tr.pdf 
75  RG. 21.07.2003, S. 25175. Sözleşmenin 7. maddesine göre, “Hiç kimse işkenceye veya 
zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya cezaya maruz bırakılamaz. Ayrıca hiç 
kimse, serbest iradesi olmadan tıbbi veya bilimsel bir deneye tabi tutulamaz”. Geri gönderilmeme 
ilkesi ve tamamlayıcı koruma açısından bir diğer önemli hüküm 13. madde de yer almaktadır. 
Buna göre, “Bir Devletin ülkesinde hukuka uygun olarak bulunan bir yabancı ancak, hukuka 
uygun olarak verilmiş bir sınırdışı etme kararı gereğince ve ulusal güvenliğin zorlayıcı şartları 
hariç, sınırdışı etme kararına karşı itiraz etmesine ve bu itirazının önünde temsil edilebileceği 
yetkili bir makam veya yetkili makamın görevlendirdiği bir kişi ve kişiler tarafından denetlenmesi 
imkanı verilmesi halinde sınırdışı edilebilir”. 
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Bu madde, bir zulüm biçimi olarak “işkence” ile 1951 Cenevre Sözleşmesindeki 
beş nedenden herhangi birisi arasında bağlantı göstermeyenler76 ve 1951 Sözleşmesinde 
mülteci statüsü dışında bırakılanlar açısından tamamlayıcı bir koruma sağlamaktadır. 
Ayrıca 3. maddenin sağladığı koruma 1951 Cenevre Sözleşmesinin aksine geri 
gönderilmeme ilkesine herhangi bir istisna getirmeyen, sınırlama kabul etmeyen bir 
hükümdür77.  

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ise yine 3’üncü maddesinde “Geri 
gönderilmeme” ilkesi yer almaktadır. Buna göre, “Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı 
ya da aşağılayıcı muameleye veya cezaya tabi tutulamaz”. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin bu maddeye ilişkin içtihatları geri gönderme yasağı konusunda 1951 
Cenevre Sözleşmesinin 33. maddesine nazaran daha kapsamlı bir koruma sağlamıştır78. 
Zira 3. madde, Cenevre sözleşmesinin 32. ve 33. maddelerinden farklı olarak mutlak ve 
sınırlama kabul etmez bir niteliğe sahiptir. 3. maddede karşı çıkılan konu sınır dışı etme 
veya geri gönderme işleminin kendisi olmayıp, bilakis sınır dışı veya geri gönderme 
işleminin olası sonucudur79.       

Türk hukuku bakımından da 1951 Cenevre sözleşmesi iç hukukun bir parçası 
olarak değerlendirilebileceği için, “geri gönderilmeme” ilkesi bakımından da öncelikle 
sözleşmenin 33. maddesi sınır dışı etmeye veya başka şekillerde geri gönderilmeye karşı 
güvence oluşturmaktadır. Her ne kadar coğrafi kısıtlama sebebiyle Avrupa ülkeleri 
dışından gelip Türkiye’den iltica-sığınma talep eden yabancılara mülteci statüsü 
verilmese de, Türkiye’nin sığınmacı statüsünde gördüğü kişileri tamamlayıcı koruma 
kapsamı içinde değil, Sözleşme mültecisi kapsamına yerleştirmenin daha doğru olacağı 
kabul edilmektedir80. Zira, Türkiye’nin uyguladığı coğrafi kısıtlama sadece “mülteci” 
statüsünün tanınması ve bu bağlamda ulusal yükümlülüğün icrası ile ilgilidir. 1994 
Yönetmeliğinde de, mülteci statüsünden bağımsız olarak “sığınmacı” statüsünden 
bahsedilmekte (m. 3/3) ve geri gönderilmeme ilkesinin Yönetmelikte tanımlanan 
sığınmacılar için de geçerli olduğu kabul edilmektedir81.  

76  İşkenceyi Önleme Sözleşmesinin 1. maddesinde işkence şöyle tanımlanmıştır: “Sözleşme 
amaçlarına göre “işkence” terimi, bir şahsa veya bir üçüncü şahsa, bu şahsın veya üçüncü şahsın 
işlediği veya işlediğinden şüphe edilen bir fiil sebebiyle, cezalandırmak amacıyla bilgi veya itiraf 
elde etmek için veya ayrım gözeten herhangi bir sebep dolayısıyla bir kamu görevlisinin veya bu 
sıfatla hareket eden bir başka şahsın teşviki veya rızası veya muvafakatıyla uygulanan fiziki veya 
manevi agır acı veya ızdırap veren bir fiil anlamına gelir. Bu yalnızca yasal müeyyidelerin 
uygulanmasından doğan, tabiatında olan veya arızi olarak husule gelen acı ve ızdırabı içermez”. 
77  GOODWIN-GILL/McADAM, s. 303-304; ÇİÇEKLİ, Mülteciler, s. 97-98. 
78  Ayrıca bkz. ÇİÇEKLİ, Mülteciler, s. 103, dn. 143. 
79 TARHANLI, Turgut, “Mülteciler, İnsan Hakları ve Yargı”, Türkiye’de Mülteci ve 
Sığınmacılar ile İlgili Meselelerde Yargının Rolü ve Mültecilerin İnsan Hakları Paneli Konuşma 
Metinleri, Ankara 1998, s. 12-24, s. 19. 
80  ÇİÇEKLİ, Mülteciler, s. 112-113. Bununla beraber Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinin 3. maddesi Türk hukuku bakımından da tamamlayıcı koruma konusunda 
en etkili yasal dayanağı oluşturmaktadır. ÇİÇEKLİ, Mülteciler, s. 113 ve s. 107, dn. 173.  
81  ÇİÇEKLİ, Mülteciler, s. 113. 
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1994 İltica ve Sığınma Yönetmeliğinin 29. maddesinde de geri gönderilmeme 
ilkesine ilişkin Cenevre sözleşmesine paralel bir düzenleme yer almaktadır. Buna göre, 
“Türkiye’de muntazam surette bulunan bir mülteci veya sığınmacı ancak milli emniyet 
veya kamu düzeni sebebi ile 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre 
Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı’nca sınır dışı edilebilir” (m. 29/1). 
Maddede mülteci yanında “sığınmacı” kavramına da yer verilmiş olması, geri 
gönderilmeme ilkesinin sığınmacılar için de geçerli olduğunu göstermektedir. Konuya 
ilişkin yargı kararlarında da geri gönderilmeme ilkesinin Yönetmelikte sığınmacı olarak 
tanımlanan yabancılara da uygulandığı görülmektedir82. Bu açıdan Türkiye’nin 
uygulamış olduğu coğrafi kısıtlama pek bir anlam ifade etmeyip “sanal” bir 
sınırlandırmadan ibaret olduğu söylenebilir83. 

III. ULUSAL EYLEM PLÂNI ve KANUN

A. ULUSAL EYLEM PLÂNI 

Türkiye, Avrupa Birliği’ne adaylık süreci ve AB müktesebatı ve uygulamalarına 
uyum çalışmaları çerçevesinde iltica ile ilgili mevzuatı, idari yapılanma ve 
uygulamalarını gözden geçirmektedir. Bu uyum çalışmaları kapsamında 24 Mart 2002 
tarih ve 24352 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayınlanan “Avrupa Birliği 
Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programında” 4.25.2. iltica 
başlığı altında “iltica konusundaki 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesine konulan coğrafi 
kısıtlamanın kaldırılması, Türkiye’ye Doğrudan bir mülteci akımını teşvik etmeyecek 
şekilde gerekli mevzuat ve altyapı değişikliklerinin gerçekleştirilmesine AB ülkelerinin 
külfet paylaşımı konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerine bağlı olarak 
değerlendirecektir” taahhüdü bulunmaktadır. Bu kapsamda coğrafi kısıtlamanın 
kaldırılması öncesinde gerekli mevzuat ve alt yapı çalışmalarının AB ile külfet paylaşımı 
ilkesi doğrultusunda Türkiye’nin AB’ne üye olacağı tarihe kadar tamamlanması ön 
görülmektedir84. 

Bu bağlamda 2005 yılında kabul edilen “İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği 
Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Plânı”, Türkiye’nin 
ilticaya ilişkin politika, uygulama ve mevzuatında türlü değişiklikler meydana getiren 
önemli bir belgedir. Zira, iltica ve yasa dışı göç konusunda Türkiye’nin yol haritasını 
çizdiği söylenebilen Ulusal Eylem Plânı, Türkiye’nin AB’ye katılım müzakereleri 
sürecinde Türk iltica, göçmen ve yabancılar hukuku mevzuatını ve sistemini, AB 
müktesebatı ve sistemleri ile uyumlu hâle getirme amacını taşımaktadır85. Ulusal Eylem 

82  Ankara 9. İdare Mahkemesi, E. 1996/1356, K. 1997/1321 (Bkz. BMMYK, 2000, s. 196-197). 
83 Krş. ÇİÇEKLİ, Mülteciler, s. 113, dn. 203. 
84  Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecinde İltica Alanında Yapılması Öngörülen 
Çalışmalara İlişkin Strateji Belgesi (http://gib.icisleri.gov.tr/default_B0.aspx?content=1016). 
Ayrıca bkz. İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 
Türkiye Ulusal Eylem Plânı, s. 4 (Ulusal Eylem Plânının tam metni için bkz. 
http://gib.icisleri.gov.tr/default_B0.aspx?content=1017 veya İltica ve Göç Mevzuatı, Ankara-
Şubat 2005. 
85 Ulusal Eylem Plânı, s. 5 

http://gib.icisleri.gov.tr/default_B0.aspx?content=1016
http://gib.icisleri.gov.tr/default_B0.aspx?content=1017
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Plânı, Türk iltica hukukunu şekillendirecek olması ve AB’ye tam üyelik için önemli bir 
belge olmakla beraber; özellikle aşağıda inceleyeceğimiz üzere, coğrafî çekincenin 
kaldırılmasıyla birçok sorunun doğma ihtimali bulunması sebebiyle, Ulusal Eylem 
Plânı’ndaki bazı konu başlıklarının malî ve siyasî şartlara bağlanmasını gerektirmiştir. 
Böylece doğacak muhtemel sorunlar da asgari düzeye indirilmeye çalışılmıştır86. 

İltica konusunda bir ülke politikası belirlenmesinin gerekliliği, Ulusal Eylem 
Plânı’nda ifade edilerek, Türkiye’nin kendine bir ülke politikası oluşturacağı taahhüt 
edilmiştir. Buna göre, gelecekte gerçekleşecek nüfus hareketlerini etkileyecek 
ekonomik, sosyal ve siyasî değişimler göz önünde tutularak, iltica ve göç politikasının 
da yeniden gözden geçirilmesi plânlanmaktadır. Bu çerçevede, göç ve ilticanın birbirini 
etkileyen iç dinamikleri ve unsurları olduğu ve bu alandaki ilkelerin ve uygulamaların 
sürekli değişen ve kendisini yenileyen bir niteliğe sahip olduğu göz önünde 
bulundurulacağı; bu sebeple, iltica ve göç politikalarının ve mevzuatının bütüncül bir 
yaklaşımla ele alınması ve uluslararası gelişmelere açık olacak şekilde gelişen şartlara 
bağlı olarak yeniden gözden geçirilebilir olması gerektiği vurgulanmıştır87.  

Böylece Eylem Plânında anlaşıldığı üzere, sorunun global boyutu dikkate 
alınarak gereken değişikliklerin yapılacağı ve gelecekte ortaya çıkabilecek veya 
değişiklik gösterebilecek şartların dikkate alınabileceği esnek niteliğe sahip bir iltica 
politikasının benimseneceği ifade edilmektedir. Ayrıca inisiyatifin Türkiye’de 
kalmasına dikkat edilmesi de yerindelik arz etmektedir. Zira Avrupa devletlerinin dahi 
bu konuda açık bir politika belirleyememiş olması ve sığınmacıları ülkelerine kabulde 
zorluklar çıkarmaları, Türkiye’nin sahip olduğu stratejik konumu sebebiyle konuya 
temkinli yaklaşması makul görülmelidir88. 

Ulusal Eylem Plânı’nda, AB’nin üzerinde sıkça durduğu ve mülteci kabullerinde 
ortaya çıkacak malî yükün paylaşımı için şart koştuğu, “geri kabul anlaşmaları”nın 
akdedilmesine yönelik çalışmaların tamamlanması konusu da hükme bağlanmaktadır89. 

86 GÜNER s. 82-83. Ancak Güner’in de ifade ettiği üzere, “Ulusal Eylem Plânı, hazırlanma 
aşamasında konuyla ilgili uzman akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarının bilgi ve katkısından 
uzak tutulması” eleştirilmesi gereken bir husustur. Bkz. GÜNER, s. 87. 
87  Ulusal Eylem Plânı s. 28. 
88  GÜNER, s. 88. Ayrıca bkz. KİRİŞÇİ, Kemal, “Zorunlu Göç ve Türkiye”, Sığınmacı, Mülteci 
ve Göç Konularına İlişkin Türkiye’deki Yargı Kararları, BMMYK Yayını, Ankara 2000, s. 53-
54. 
89  Bu çerçevede; 2001 yılında İran, Bulgaristan, Bangladeş, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve 
Srilanka’ya 2002 yılında Ürdün, Tunus, Özbekistan, Moğolistan, Mısır, İsrail, Gürcistan, 
Etiyopya, Belarus, Sudan, Cezayir, Libya, Fas, Lübnan, ve Kazakistan’a 2003 yılında 
Azerbaycan’a, 2008 yılında Afganistan’a, 2009 yılında Irak’a Geri Kabul anlaşmaları teklif 
edilmiştir. AB (Avrupa Birliği) ile 27 Mayıs 2005 tarihinde Brüksel’de başlayan geri kabul 
anlaşması müzakereleri devam etmektedir. İkili Müzakereler neticesinde; 1- Suriye ile yapılan 
görüşmeler sonucunda 10 Eylül 2001 tarihinde Geri Kabul Anlaşması imzalanmış, 17 Haziran 
2003 tarih ve 4901 sayılı kanunla TBMM onaylanmış, 24 Haziran 2003 tarihinde 25148 sayı 
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2- Yunanistan ile 8 Kasım 2001 tarihinde Geri 
Kabul Protokolü imzalanmış, 12 Mart 2002 tarih ve 3914 sayılı kanunla TBMM onaylanmış, 24 
Nisan 2002 tarihinde 25148 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 3- 
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Türkiye bu kapsamda orta vadede, yasa dışı yollardan ülkemize giriş yapanların, 
geldikleri ülkelere geri gönderilmesini öngören anlaşmaların öncelikle batı ve doğu 
sınırımızdaki komşu ülkeler ve diğer kaynak ülkelerle, daha sonra da aşamalı olarak 
transit ve hedef ülkeleri ile imzalanması politikası takip edilmektedir90.  

Türkiye 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokolü bağlamında yalnızca 
Avrupa ülkelerinden gelerek ülkemize sığınanlara mülteci hakkı tanımakla beraber 
Avrupa kaynaklı olmayan iltica hareketlerinden etkilenerek ülkemize sığınanlara takdir 
hakkı bağlamında geçici koruma sağlamaktadır. Ulusal Eylem Plânında da bu yaklaşıma 
dikkat çekilerek; Türkiye’de ilticaya ilişkin ilgili mevzuatta yer almamakla birlikte, 
uygulamada ek koruma ve insanî mülahazalarla ikamet hakkı vb. değişik ikamet izinleri 
verilmekte olduğu vurgulanmak suretiyle, farklı uygulamalara yol açmaması ve 
yeknesaklığın sağlanması amacıyla iltica yasasında “ek (ikincil) koruma”, “tolere edilen 
yabancılar” ve “insanî mülahazalara” dayalı ikamet izinlerine ilişkin usûller 
oluşturulması gerektiği ifade edilmiştir91. 

Ülkemize sığınan yabancıların sınır dışı edilmesi konusu da, Ulusal Eylem 
Plânı’nda yer almıştır. Sınır dışı konusunda geri gönderme yasağına uygun hareket 
edilmesi gerektiği vurgulandıktan sonra, özellikle 5682 sayılı Pasaport Kanunu ve 5683 
sayılı Yabancılar Kanunu olmak üzere mevzuatta yabancıların ülkeye girişinin reddi, 
ülkeyi terke davet, ülkeden çıkarılmaları, geri dönüşleri ve sınır dışı edilmelerine ilişkin 
tanımların yeniden yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bunun gibi, sınır dışı kararlarının 
hangi gerekçelerle verilebileceği, bu kararın temyize tabi tutulması ile hangi şartlarda ve 
sürelerle verilebileceğinin mevzuatta belirtilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu 
bağlamda, yabancılar hakkında verilecek sınır dışı kararlarının, kamu güvenliği, kamu 
düzeni ve kamu sağlığı gerekçeleriyle verilmesi gerektiği; sınır dışı kararı verilirken aile 
bütünlüğü, yas durumu, sağlık durumu, ülkede hangi gerekçe ile ikamet ettiği ve ikamet 
ettiği süreler, ülkeden gönderilecek yabancının gönderileceği ülkede insan haklarının 

Kırgızistan ile sadece iki ülke vatandaşlarına dair Geri Kabul Anlaşması 06 Mayıs 2003 tarihinde 
imzalanmış, 12 Şubat 2004 tarih ve 5097 sayılı kanunla TBMM onaylanmış, 18 Ekim 2009 
tarihinde 15471 sayılı Resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 4- Romanya ile Yasa dışı 
Göçmenlerin Geri Kabulüne dair anlaşma 19 Ocak 2004 tarihinde imzalanmış, 02 Nisan 2004 
tarih ve 5249 sayılı kanunla TBMM onaylanarak 24 Kasım 2009 tarih ve 15564 sayılı resmi 
gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 5- Ukrayna ile 07.06.2005 tarihinde geri kabul anlaşması 
imzalanmış, 24 Haziran 2008 tarih ve 5778 sayılı kanunla TBMM onaylanarak 04 Temmuz 2008 
tarih ve 26926 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 6- Pakistan ile 07 Aralık 2010 
tarihinde geri kabul anlaşması imzalanmış, onay aşamasındadır. 7- Rusya ile 18 Ocak 2011 
tarihinde geri kabul anlaşması imzalanmış, onay aşamasındadır. 8- Nijerya ile 02 Şubat 2011 
tarihinde geri kabul anlaşması imzalanmış, onay aşamasındadır. Bkz. 
http://www.egm.gov.tr/icerik_detay.aspx?id=125. 
90  Ulusal Eylem Plânı, s. 21-22. “Türk vatandaşlarının geri kabulünde Türkiye oldukça pratik 
bir uygulama yürütmekte, ayrıca ICAO Sözleşmesi gereğince, Türkiye’den giden yasadışı 
göçmenlerin geldiği uçakla ya da bir sonraki uçakla geri gönderilmesi halinde Türkiye’ye kabul 
edilmektedir”. Ulusal Eylem Plânı s. 22. 
91  Ulusal Eylem Plânı, s. 30-31. Ayrıca bkz. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m. 63. 

http://www.egm.gov.tr/icerik_detay.aspx?id=125
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korunduğuna dair yaygın bir kanaat olduğu hususlarının da ayrıca göz önünde 
bulundurulması gerektiği vurgulanmıştır92. 

Ulusal Eylem Plânında üzerinde durulan son ve belki de en önemli konu 1951 
Cenevre Sözleşmesinde konulan ve 1967 Protokolü ile de muhafaza edilen “coğrafi 
kısıtlamanın” kaldırılması konusudur93. Zira konu Türkiye-AB arasında gerçekleştirilen 
katılım müzakereleri çerçevesinde ele alınmaktadır. AB Komisyonu’nun, “AB’ye üye 
ya da aday ülkeler, sığınmacılara, coğrafî sınırlama uygulamamalıdır” gerekçesine 
bağlayarak, eleştiri bağlamında talep ettiği coğrafî çekincenin kaldırılması konusunun 
önemle üzerinde durulmaktadır.  

Türkiye 1980 yıllarda başlayan ve dünya konjonktürünü değiştirecek nitelik 
taşıyan toplu nüfus hareketlerinden çok fazla etkilenmiştir94. Türkiye’nin bölgesinde 
edindiği bu zor tecrübeler sebebiyle, “coğrafi kısıtlamanın kaldırılması” konusu, 
Türkiye’nin AB’ne katılım müzakerelerinin tamamlanmasına paralellik arz edecek 
şekilde sonuçlanması plânlanmış ve iki koşulun tamamlanmasına bağlanmıştır. Bunlar, 
katılım aşamasında Türkiye’ye, özellikle doğu ülkelerinden gerçekleşecek iltica 
hareketlerini teşvik etmeyecek şekilde, gerekli mevzuat ve alt yapı değişikliklerinin 
gerçekleştirilmesi ve AB ülkelerinin iltica alanındaki külfet paylaşımı konusunda gerekli 
hassasiyeti göstermeleri olarak belirtilmiştir95. 

Bu bağlamda geçiş dönemi süresince ekonomik yönden güçlü ve mülteci kabul 
eden AB ve diğer ülkelerce Türkiye’den mülteci alınmaya devam edilmesi gerektiği ve 
Türkiye’nin yoğun iltica-sığınma hareketlerinin üstesinden tek başına gelmesinin 
beklenmemesi gerektiği haklı olarak vurgulanmıştır. Ayrıca, AB’yi oluşturan ülkelerin, 
iltica ve göç konularında son dönemlerde sert uygulama ve politikalar oluşturma çabası 
içinde olmaları ve henüz ortak bir Avrupa İltica ve Göç Sistemi’ni uygulamaya 
sokmazken ve güvenli üçüncü ülke konusundaki tartışmalar hâlen sürerken; Türkiye’nin 

92  Ulusal Eylem Plânı, s. 35. 
93  Türkiye’nin Cenevre Sözleşmesine coğrafi kısıtlama koymasının sebepleri için bkz. ODMAN, 
s. 166. 
94  Bu bağlamda; “• 1988 yılındaki İran-Irak Savası sırasında 51.542, • 1992-1997 yılları arasında 
eski Yugoslavya’daki iç savaş ve bölünme ve Bosna-Hersek olaylarında 20.000, • 1989 yılı 
Mayıs-Ağustos ayları arasında Bulgaristan’dan sınır dışı edilen 311.000 civarında ve ayrıca vizeli 
olmak üzere 34.000 olmak üzere toplam 345.000, • 2 Ağustos 1990 ila 2 Nisan 1991 tarihleri 
arasında Körfez Krizi ve savaşından önce 7489 sonrasında da 460.000, • 1999 yılında Kosova’da 
meydana gelen olaylar sonrasında 17.746, • Ülkelerinden sürgün edilerek geniş bir coğrafyaya 
dağılan Ahıska Türklerinden Türkiye’ye yerleşmek üzere 32.577, kişi olmak üzere toplam 
934.354 yabancıya Türkiye’de çalışma hakkını da içeren ikamet izni verilmiş ve bugüne kadar 
da sürdürülmüştür”. Bkz. Ulusal Eylem Plânı, s. 36-37. 
95 “Türkiye, “külfet paylaşımı” konusunu Türkiye’nin iltica stratejisinin uygulanması aşamasında 
sağlanacak maddi desteğe ek olarak, Türkiye’de prosedüre dâhil edilen mülteci ve sığınmacıların 
bir bölümünün ve toplu nüfus hareketiyle Türkiye’ye gelerek kendilerine geçici koruma 
(temporary protection) sağlanan yabancıların bir bölümünün AB ülkelerince paylaşılacağı 
şeklinde anlamaktadır”. Bkz. Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecinde İltica Alanında 
Yapılması Öngörülen Çalışmalara İlişkin Strateji Belgesi, “Tedbirler” başlığı altındaki 9 no’lu 
madde.  
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içinde bulunduğu coğrafyada, özellikle Ortadoğu ve Kafkaslarda olası birtakım 
karışıklıkların çıkması durumunda geçmiş dönemlerde olduğu gibi, Türkiye’ye yarım 
milyonu bulan insanın gelebileceği ve sınırlarını zorlayacağı göz önüne alındığında, 
Türkiye’nin külfet paylaşımı konusunda ileri sürdüğü endişelerin ne kadar kayda değer 
olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır96.  

Söz konusu coğrafi kısıtlamanın kaldırılmasına yönelik bir önerinin, Türkiye’nin 
AB’ye katılım müzakerelerinin tamamlanmasına paralellik arz edecek şekilde ve AB’nin 
oluşacak malî yüke ortak olması koşuluyla, 2012 yılından sonra TBMM’ye sevk 
edilmesi öngörülmektedir97.  

B. 6458 SAYILI YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU 

2005 yılında kabul edilen Ulusal Eylem Plânında belirtilen yukarıdaki hedeflere 
bugün itibariyle ulaşılamamıştır. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 04.04.2013 
tarihinde kabul edilen “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”nda mülteci tanımı 
yapılırken var olan mevzuata uygun olarak yine “Avrupa ülkelerinde meydana gelen 
olaylar” ölçüt alınmaktadır (m. 61). Bu bağlamda söz konusu coğrafi kısıtlama 
kaldırılmamış gözükmektedir98. Bunun gibi aşağıda da açıklandığı üzere, kanunun 
62’nci maddesinde sığınmacı kavramı yerine “şartlı mülteci” kavramına yer verilmiş ve 
bunların yürürlükteki uygulamaya paralel olarak, üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar 
Türkiye’de kalmalarına izin verileceği düzenlenmiştir. Ayrıca “ikincil koruma” kavramı 
ve bu korumadan yararlanacak olanlar da kanunda açıkça düzenlenmiştir (m. 63). 

1. Amaç ve Kapsam

Kanunun amacı; yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve 
Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak 
korumadır. Kanunla İçişlerine bağlı “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” kurulmaktadır (m. 
1). 

Kanunun kapsamında; yabancılarla ilgili iş ve işlemler münferit talepler için 
uluslararası koruma talebinde bulunan ve henüz hakkında son karar verilmemiş kişileri 
kabul etmektedir (m. 3/d). Göç; yabancıların yasal yollarla Türkiye’ye girişini, 
Türkiye’de kalışını ve Türkiye’den çıkışını ifade eden düzenli göç ile yabancıların 
yasadışı yollarla Türkiye’ye girişini, kalışını, çıkışını ve Türkiye’de izinsiz çalışmasını 
ifade eden düzensiz göçü ve uluslararası korumayı ifade eder (m. 3/(1)). 

Kanun kapsamına giren hiç kimsenin, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı 
ceza veya muameleye tâbi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba 
aidiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının ve hürriyetinin tehdit altında 
bulunacağı bir yere gönderilemeyeceği kabul edilmiştir (m. 4/(1)). 

96  Ulusal Eylem Plânı, s. 37-38. 
97 Ulusal Eylem Plânı, s. 38. 
98  Kanun genel olarak Ulusal Eylem Plânında belirtilenlere paralel hazırlanmış durumda olup 
mülteci tanımına girmeyen Avrupa ülkeleri dışından gelenlere sağlanan haklar bakımından da 
büyük bir eksiklik yaratmamaktadır. 
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2. Türkiye’ye Giriş, Vize ve İkamet 

Kanunun II. kısmı Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet konularına ayrılmıştır. 7. 
maddede Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar başlığı altında, pasaportu, 
pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da çalışma izni olmayanlar ile bu 
belgeleri hileli yollarla edindiği anlaşılanlar sayılmıştır (m. 7/a). 8. maddede ise 5., 6. ve 
7. maddelerdeki şartların uluslararası koruma başvurusu yapmayı engellemeyeceği ifade 
edilmiştir. 

22. maddede Türkiye içinden yapılabilecek ikamet izni başvurularının valiliklere 
yapılabileceği belirtilmiştir (m. 22/1). 22/1’nci maddenin (d) bendinde insani ikamet 
izinleri, (e) bendinde insan ticareti mağdurlarının ikamet izinleri sayılmıştır. Tutuklu 
veya hükümlü olarak cezaevlerinde ya da idarenin gözetim altında geri gönderme 
merkezlerinde bulunan yabancıların, buralarda geçirdikleri süreler ikamet izni süresinin 
ihlali sayılmaz (m. 26). Çalışma izni, ikamet izni sayılır (m. 27). 

İkamet izni çeşitleri arasında kısa dönem (m. 30/1(a)), insani ikamet (m. 30/1(d)) 
ve insan ticareti mağduru, ikamet izni (m. 30/1(e)) sayılmıştır. Kısa dönemli ikamet izni 
adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması 
gerekenlere de verilebilir (m. 31/1(g)). Aile ikamet izni mültecilerin ve ikincil koruma 
statüsü sahiplerinin yabancı eşine, kendisinin veya işinin ergin olmayan yabancı 
çocuğuna, kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna her defasında iki yılı 
aşmayacak şekilde verilebilir. Aile ikamet izninin süresi destekleyicinin ikamet izni 
süresini aşamaz (m. 34/1 (a, b, c)). Destekleyicinin ölümü halinde, bu kişiye bağlı ikamet 
izni olanlara kısa dönem ikamet izni verilebilir (m. 34/7). Aile ikamet izni için madde 
35(1)’de aranın şartlar, Türkiye’de bulunan mülteciler ve ikincil koruma statüsü 
sahiplerinde aranmayabilir (m. 35/4). 

Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni 
sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı 
tanınmaz (m. 42/2). Göç Politikaları Kuruluşu belirlediği şartlara sahip olması nedeniyle 
uzun dönem ikamet izni verilmesi uygun görülen yabancılar için md. 43/1(d) dışındaki 
şartlar aranmaz99.  

46. maddede insani ikamet izni düzenlenmiştir. Bu durumda diğer ikamet 
izinlerindeki şartlar aranmaksızın, bakanlığın onayı alınarak ve en fazla birer yıllık 
sürelerle olmak kaydıyla valiliklerce ikamet izni verilebilir ve uzatılabilir (m. 46/1). Bu 
maddede sayılan gruplar arasında çocuklar, haklarında sınırdışı etme veya Türkiye’ye 
giriş yasağı bulunup, Türkiye’den çıkışları yapılamayan, ayrılmaları makul veya 
mümkün olmayanlar (b), hakkında sınırdışı etme kararı alınamayanlar (c) ve yargı 
yoluna başvuranlar (ç) yer alır.  

3. Sınırdışı Etme 

IV. Bölüm sınırdışı etmeyi düzenlemektedir. Sınırdışı edilen yabancılar, menşe 
ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınırdışı edilebilir (m. 52). 

99 43/1/d. maddesindeki şart kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmaktadır. 
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Sınırdışı etme kararı, Genel Müdürlüğün talimatı üzerine veya res’en valiliklerce alınır 
(m. 53/1) Karar yabancıya veya yasal temsilcisine tebliğ edilir (m. 53/2). Kararın 
tebliğinden itibaren onbeş gün içinde idare mahkemesine başvurulabilir. Mahkeme 
onbeş gün içinde başvuruyu sonuçlandırır. Karar kesindir. Yargı yoluna başvurulursa, 
sonucuna kadar yabancı sınırdışı edilemez (m. 53/2). 54. madde hakkında sınırdışı etme 
kararı alınacakları saymıştır. Bunlardan biri TCK 59. madde kapsamında sınırdışı 
edilmesi gerekenlerdir (m. 54/1(a)). Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, 
uluslararası korumadan hariç tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, 
başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri 
sona eren veya iptal edilenler ve bu suretle Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar 
kişiler de sınırdışı edilir (m. 54/1(i)). 

Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında, sadece 
ülke güvenliği için tehlike oluşturduklarına dair ciddi emareler bulunduğunda veya kamu 
düzeni açısından tehlike oluşturan bir suçtan kesin hüküm giymeleri durumunda sınırdışı 
etme kararı alınabilir (m. 54/2). 

Sınırdışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı 
ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar (m. 55/1(a)), 
yararlanmakta olan insan ticareti mağdurlar (m. 55/1(ç)) tedavileri tamamlanıncaya 
kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları sınırdışı edilemez (m. 55/1(d)). 
değerlendirmeler, herkes için ayrı yapılır. Belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen 
şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir (m. 55/2). Sınırdışı etme kararı 
alınanlar Türkiye’yi terk etmeleri için 7 günden az olmamak üzere 30 güne kadar süre 
tanınır. Bu kişilere “Çıkış İzin Belgesi” verilir (m. 56/1-2). 

Sınırdışı etme kararı valilik tarafından alınır. Değerlendirme ve karar süresi 48 
saati geçemez (m. 57/1. vd.). Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar, sahte belge 
kullananlar, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar 
valilik tarafından idari gözetim kararı alınır. Bu kişiler 48 saat içinde geri gönderme 
merkezlerine götürülür (57/2). Bu merkezlerdeki idari gözetim süresi 6 ayı geçemez. En 
fazla 6 ay daha uzatılabilir (m.57/3).  

İdari gözetim sonlandırılırsa belli bir adreste ikamet etme, bildirimde bulunma 
gibi idari yükümlülükler getirilebilir (m. 57/4). İdari gözetim kararı yabancıya veya 
avukatına tebliğ edilir. İtiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgi verilir (m. 57/5). İdari 
gözetin altına alınan kişi karara karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir. Başvuru, idari 
gözetimi durdurmaz. Hâkim incelemeyi 5 gün içinde sonuçlandırır. Karar kesindir. İdari 
gözetim şartlarının değiştiği veya ortadan kalktığı iddiası ile yeniden sulh ceza hâkimine 
başvurulabilir (m. 57/6). Avukatlık ücretini karşılayamayanlara avukatlık hizmeti sağlar 
(m. 57/7).  

4. Uluslararası Koruma Çeşitleri

Kanun uluslararası korumayı mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma olarak üçe 
ayırmıştır. Buna göre mülteci, Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırki, 
dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı 
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zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korkan kişidir (m. 61/1). Bu tanım Cenevre 
Sözleşmesiyle aynıdır. 

Şartlı mülteci; Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle, aynı 
nedenlerle haklı zulüm korkusu yaşayan kişidir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, 
şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir (m. 62/1). 

İkincil koruma; statüsü mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, 
ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde; ölüm cezasına 
mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek (m. 63/1), işkenceye, insanlık dışı ya 
da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak (m. 63/1(b)), uluslararası veya ülke 
genelindeki silahlı çatışma durumlarında, aynım gözetmeyecek şiddet hareketleri 
nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak (m. 63/1(c)) olması nedeniyle 
menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya yararlanmak 
istemeyen yabancı veya vatansız kişilere sağlanır.  

Bazı kişiler ise uluslararası korumanın dışında tutulmuştur. Bunlar; BMMYK 
dışında, diğer bir BM organı veya örgütünden halen koruma alan (m. 64/1(a)), ikamet 
ettiği ülkede, o ülke vatandaşlarının hak ve yükümlülüklerine sahip olan (m. 64/1(b)), 
sözleşmenin 1(F) maddesine girenlerdir. Ayrıca kamu düzeni veya kamu güvenliği 
açısından tehlike oluşturanlar, Türkiye’de hapis cezası gerektiren bir suçu veya suçları 
daha önce işleyenler ve bu suçun cezasını çekmemek için menşe ülkesini terk edenler, 
ikincil korumadan hariç tutulanlar (m. 64/5). Başvuru sahibinin hariçte tutulması, aile 
üyelerinin hariçte tutulmasını gerektirmez (m. 64/6). 

5. Genel Usuller 

a. Başvuru 

Uluslararası koruma başvuruları valiliklere bizzat yapılır (m. 65/1). Ülke içinde 
veya sınır kapılarında başvuru yapılması halinde derhal valiliğe bildirilir. İşlemler 
valilikçe yürütülür (m. 65/2) Başvurucu aile üyeleri adına da başvuru yapabilir (m. 65/3).  

Makul bir süre içinde kendiliğinden başvuruda bulunanlar hakkında; yasa dışı 
giriş veya kalışlarının geçerli nedenlerini açıklamak kaydıyla, cezai işlem yapılmaz (m. 
65/4). Hürriyeti kısıtlanan kişilerin uluslararası koruma başvuruları valiliğe derhal 
bildirilir. İşlemlerin sürmesi tedbir ve yaptırımların uygulanmasını engellemez (m. 
65/5).  

Refakatsiz çocuklar hakkındaki işlemlerde çocuğun yüksek yararının gözetilmesi 
esastır (m. 66/1(a)). Uygun konaklama yerlerine veya yetişkin akrabalarının veya 
koruyucu bir ailenin yanına yerleştirilirler (m. 66/1(b)). 16 yaşını doldurmuş olanlar, 
uygun koşullar varsa kabul ve barınma merkezlerinde kalabilir (m. 66/1(c)). Mümkün 
olduğunca, çocukların yararı, yaşları ve olgunluk düzeyleri dikkate alınır. Kardeşler bir 
arada bulundurulur. Zorunluluk olmadıkça konaklama yerleri değiştirilmez (m. 66/1(ç)). 
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Özel ihtiyaç sahiplerine hak ve işlemlerde öncelik tanınır (m. 67/1). İşkence, 
cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalan 
kişilere, yeterli tedavi imkânı sağlanır (m. 67/2). 

b. İdari Gözetim Altında Tutma

Başvuru sahipleri sadece uluslararası koruma başvurusunda bulundukları için 
idari gözetim altına alınamaz (m. 68/1). Bu istisnai işleme ancak; kimlik veya 
vatandaşlık bilgilerinin doğruluğuyla ilgili ciddi şüphe varsa (m. 68/2(a)), sınır 
kapılarında usulüne aykırı surette ülkeye girmekten alıkonulmak amacıyla (m. 68/2(b)), 
başvurusuna temel unsurlar belirlenemiyorsa (m. 68/2(c)), kamu düzeni veya kamu 
güvenliği açısından ciddi tehlike oluşturuyorsa (m. 68/2(ç)) başvurulur. İdari gözetim 
gerekip gerekmediği bireysel olarak değerlendirilir. Valilik başka usuller belirleyebilir. 
Bu tedbirler yeterli olmazsa, idari gözetim uygulanır (m. 68/3). İdari gözetim kararı 
gerekçeli olarak ve süresi belirtilerek başvurucuya veya avukatına tebliğ edilir (m. 68/4). 

İdari gözetim süresi otuz günü geçemez. İşlemleri en kısa sürede tamamlanır. 
Şartlar ortadan kalktığında, idari gözetim derhal sonlandırılır (m. 68/5). Bu konuda 
kararı alan makam yetkilidir (m. 68/6). İdari gözetim altına alınan kişi, bu karara karşı 
sulh ceza hâkimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Sulh ceza hâkimi 
incelemeyi 5 günde sonuçlandırır. Karar kesindir. Kişi şartların değiştiği iddiasıyla 
yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir (m. 68/7). İdari gözetim altındaki kişi ziyaretçi 
kabul edebilir. Yasal temsilcisi, avukat, noter, BMMYK görevlileriyle görüşme imkânı 
sağlanır (m. 68/8). 

c. Kayıt ve Mülakat

Uluslararası koruma başvuruları valiliklerce kaydedilir (m. 69/1).Başvuru sahibi 
kimlik bilgilerini doğru bildirmek ve varsa ispat belgeleri ve seyahat belgelerini yetkili 
makamlara teslimle yükümlüdür. Bu amaçla üzerinde ve eşyalarında kontrol yapılabilir 
(69/2). Kimliğine ait belge olmaması halinde, yapılan araştırmalardan elde edilen bilgiler 
kullanılır. Kimliğine dair bilgi elde edilememesi halinde beyanı esas alınır (m. 69/3).  

Mülakat zamanı ve yeri bildirilir (m. 69/5). Gerekiyorsa sağlık kontrolünden 
geçirilir (69/6). Başvuru sahibine 30 gün geçerli kayıt belgesi verilir. Gerekirse 30 
günlük sürelerle uzatılabilir. Kişinin Türkiye’de kalışını sağlar (m. 69/7). Başvuru sahibi 
usuller, hak ve yükümlülükleri, itiraz usulleri ve süreleri konusunda bilgilendirilir (m. 
70/1). Talep halinde, tercümanlık hizmetleri sağlanır (m. 70/2). 

Kişiye kendisine gösterilen kabul ve barınma merkezinde, belli bir yerde veya 
ilde ikamet etme zorunluluğu ve bildirimde bulunma yükümlülüğü getirilebilir (m. 71/1). 
Adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak ve ikamet adresini valiliğe bildirmek zorunludur 
(m. 71/2). 

72’nci madde ve devamı da kabul edilemez başvurular düzenlenmiştir. Bunlar; 
farklı bir gerekçe öne sürmeksizin aynı başvurunun yenilenmesi (m. 72/1(a)), başvuru 
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reddedildikten sonra arı bir başvuru yapılması (m. 72/1(b)), ilk iltica ülkesinden gelme 
(m. 73), güvenli üçüncü ülkeden gelme (m. 74)dir.  

Başvuru sahibiyle kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde bireysel mülakat yapılır. 
Mülakatın mahremiyetine dikkat edilir. Aile üyeleri gerekli görülürse ve başvurucunun 
rızası alınarak mülakatta bulunabilir. Talep edilirse, avukat gözlemci olarak katılabilir 
(m. 75/1). 

Mülakatı tamamlanan ilgiliye ve varsa aile üyelerine, 6 aylık “Uluslararası 
Koruma Başvurusu Sahibi Kimlik Belgesi” verilir. 6 aylık sürelerle uzatılabilir. Kimlik 
belgesi yabancı kimlik numarasını içerir ve ikamet izni yerine geçer (m. 76). 
Başvurucunun, istemini geri çekmesi, mülakata gelmemesi, bulunduğu yerden kaçması, 
kişisel verilerini saklaması gibi nedenlerle başvuru geri çekilmiş sayılır (m. 77). 

7d. Karar, İtiraz ve Yargı Yolu 

Karar başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Genel Müdürlükçe verilir. 
İlgiliye veya avukatına tebliğ edilir. Olumsuz kararın maddi gerekçeleri ve hukuki 
dayanakları kararda belirtilir (m. 78). Bazı durumlarda hızlandırılmış değerlendirme 
yapılır (m. 79). 

Kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde “Uluslararası Koruma Değerlendirme 
Komisyonu”na itiraz edilebilir (m. 80/1(a)). Bazı kararlara karşı sadece yargı yoluna 
başvurulabilir (m. 68, 72 ve 79)100. İdari itiraz sonucu verilen karar, kişiye veya 
avukatına tebliğ edilir. İtiraz usulü ve süreleri konusunda bilgi verilir (m. 80/1(b)). 
Bakanlık, idari itiraz usullerini düzenleyebilir (m. 80/1(c)). 72 ve 79’uncu maddeyi güre 
alınan kararlara karşı, tebliğden itibaren 15 gün, diğer kararlara karşı tebliğinden itibaren 
30 gün içinde idare mahkemesine başvurulabilir (m. 80/1(ç)).  

72 ve 79’uncu maddeye göre yapılan başvurular 15 gün içinde sonuçlandırılır. 
Mahkemenin verdiği karar kesindir (m. 80/1(d)). İtiraz ve yargılama süreci sonuna kadar 
kişinin Türkiye’de kalışına izin verilir (m. 80/1(e)). 

e. Belge Verilmesi ve Statünün Sona Ermesi 

Şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahibi kişiye Genel Müdürlükçe, kamu 
düzeni veya kamu güvenliği nedeniyle belirli bir ilde ikamet etme, bildirimde bulunma 
yükümlülüğü getirilebilir. Bu kişiler adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak ve ikamet 
adresini valiliğe bildirmek zorundadır (m. 82). 

Uluslararası koruma statüsü (mülteci statüsü) verilenlere yabancı kimlik 
numarasını içeren üçer yıl süreli kimlik belgesi verilir (m. 83/1). Şartlı mülteci ve ikincil 
koruma statüsü verilenlere, yabancı kimlik numarasını içeren birer yıllık süreli kimlik 
belgesi düzenlenir (83/2). Bu belgeler harca tâbi olmayıp, ikamet izni yerine geçer 
(83/3). Bu kimlik belgeleri aynı zamanda mültecilere, valiliklerce seyahat belgesi verilir 
(m. 84/1). Şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin seyahat belgesi talepleri 

100 68. madde, idari gözetim altına alınmayla, 72. madde kabul edilemez başvurularla, 79. madde 
hızlandırılmış değerlendirme ile ilgilidir. 
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5682 sayılı Pasaport Kanununun 18. maddesine göre değerlendirilir (m. 84/2), çalışma 
izni yerine de geçer (m. 93/1). 

85. maddede uluslararası koruma statüsünün sona ermesi sebepleri
düzenlenmiştir. Bu sebepler Cenevre Sözleşmesi’ndeki sebeplerle aynıdır. Karar, 
ilgiliye veya avukatına tebliğ edilir. Sonuçları, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgi 
verilir (m. 85/5). 

Uluslararası koruma statüsü; sahte, hileli belge ve beyanlar nedeniyle ya da 
kişinin hariçte tutulması gerektiği (m. 64) anlaşılırsa iptal edilir (m. 86/1). Karar ilgiliye 
veya avukatına tebliğ edilir. İtiraz usulleri ve süreleri bildirilir (m. 86/2).  

Başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden gönüllü olarak 
geri dönmek isteyenlere, ayni ve nakdi destek sağlanabilir (m. 87). 

IV. KONUYA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARLARI

A. SINIRDIŞI EDİLMEYE İLİŞKİN KARARLAR 

1. Danıştay 10. Dairenin Ruslan Kurkaev v. İçişleri Bakanlığı Kararı101

Dava Rusya Federasyonu uyruklu ve Çeçen asıllı olan davacının sınırdışı 
edilmesine ilişkin 19.7.2004 tarih ve 134693 sayılı İçişleri Bakanlığına ait işlemin iptali 
istemiyle Ankara 9. İdare Mahkemesinde açılmıştır. 

9. İdare Mahkemesi; davacının Azerbaycan üzerinden Türkiye’ye gelmesi
hususunu dikkate alarak, Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesinin 
31. maddesine göre; tehdit altında olduğu ülkeden doğrudan Türkiye’ye gelmediği ve
tehdit altında olduğunu ileri sürdüğü ülkeye iadesinin söz konusu olmadığı, sadece 
Azerbaycan’a veya pasaport ve vize temin etmesi halinde üçüncü bir ülkeye çıkışının 
yapılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle 
davanın reddine karar vermiştir. 

Kararın davacı tarafından temyizi üzerine konuyu inceleyen, Danıştay 10. 
Dairesi, 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokolün 1. maddeleri uyarınca; 
Sözleşmenin ırki, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba aidiyeti veya siyasi 
düşünceleri nedeniyle takibata (doğrusu zulme) uğrayacağından haklı olarak korktuğu 
için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden 
faydalanamayan veya faydalanmak istemeyen, ya da uyrukluğu yoksa, önceden ikamet 
ettiği ülkeye dönemeyen ya da dönmek istemeyen kişilere uygulanacağını ve 
Türkiye’nin 1. maddeye çekince koyarak, (çekince değil, hak) yalnızca Avrupa’dan 
gelen mültecilere bu statüyü tanıdığını belirtmiştir. Ayrıca Sözleşmenin 3. ve 12. 
maddelerine değinen Danıştayın ilgili dairesi, mültecilerin hukuki statüsünün daimi 
ikametgahının bulunduğu devlet kanunlarına, eğer daimi ikametgahı yoksa, bulunduğu 
ülkenin yasalarına tâbi olduğunu (12. md.), 31. maddeye göre, hayatlarının ve 

101  Danıştay 10. Daire, E. 2007/584, K. 2010/6163, T. 20.07.2010. Ayrıca bkz. EKŞİ, 
Nuray/ÇİÇEKLİ, Bülent, Yabancı ve Mülteci Hukukuna İlişkin Danıştay 10. Daire Kararları, 
İstanbul 2012, s. 180-185. 
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özgürlüklerinin tehdit altında bulunduğu ülkeden doğrudan izin almaksızın kendi 
topraklarına giren mültecilerin durumu gecikmeden yetkili makamlara bildirmeleri 
halinde, yasadışı yollardan girişleri nedeniyle cezalandırılmayacaklarını, diğer ülkelere 
kabullerini sağlamak için makul süre tanınacağını belirtmiştir. 32. maddenin 1. fıkrasına 
göre, taraf devletler, ülkelerinde yasal olarak bulunan bir mülteciyi, ulusal güvenlik veya 
kamu düzeni ile ilgili sebepler dışında sınır dışı edemeyeceklerdir. 33. madde ise, 
mültecinin ırki, dini, tâbiiyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri 
dolayısıyla hayatı ya da özgürlüğünün tehdit altında olacağı ülkelere geri 
gönderilmeyeceğini (non-refoulement ilkesi) veya iade edilmeyeceğini (extradition) 
kurala bağlamıştır.  

Daire, Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmenin uygulanması amacıyla 
çıkarıldığını düşündüğü 1994 tarihli Yönetmeliği de incelemiş ve Yönetmeliğin 3. 
maddesinde Avrupa’da meydana gelen olaylar sebebiyle kaçan yabancıların durumunun, 
4. maddesinde ise Türkiye’ye iltica eden veya başka bir ülkeye iltica etmek üzere 
Türkiye’den ikamet izni talep eden yabancıların başvuracakları makamların 
belirlendiğini kabul etmiştir.  

5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 1. 
maddesine de değinerek, 1. maddede ikamet ve seyahatin şartlarının belirlendiğini, 19. 
maddede ise İçişleri Bakanlığına memlekette kalması umumi güvenliğe, siyasi ve idari 
icaplara aykırı sayılan yabancılara verilen belirli bir süre sonunda ülkeyi terk etmemeleri 
halinde sınırdışı edilebileceği ifade etmektedir.  

Sonuç olarak; davacının Rusya Federasyonu tarafından Çeçenistan’a yönelik 
saldırıda yaralanarak tedavi olmak amacıyla 27.8.2000 tarihinde Azerbaycan’a gittiği, 
burada tedavisinin yapılamaması nedeniyle 4.9.2000 tarihinde yasal yollardan 
Türkiye’ye geldiği, tedavisi için 18.3.2001 tarihine kadar ikamet izni verildiği, izin 
süresinin uzatılması için başvurmadığı, İstanbul Emniyetince 23.6.2004’de NATO 
Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde yakalandığı, pasaport ve kimlik belgesinin 
bulunmadığı, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinde silahlı terör örgütüne yardım ve 
yataklık yapmak suçundan açılan davada 29.6.2004 tarih ve K.2004/171 sayılı kararla 
kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, davacının iltica talebinin Cenevre 
Sözleşmesi kapsamında bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiği dava dosyasından 
anlaşılmaktadır. 

Danıştay 10. dairesi; Çeçen asıllı Rusya Federasyonu vatandaşı olan ve herhangi 
bir terör örgütü ile bağlantısı tespit edilemeyen davacının, ülkesine iade edilmesi halinde 
baskı ve zulüm görme tehlikesi altında bulunduğunu kabul ederek, üçüncü bir ülke 
tarafından sığınma talebi kabul edilene kadar ikamet izni verilmesi gerekirken, sınırdışı 
edilmesine ilişkin işlem ve yerel mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmadığına, 
temyiz isteminin kabulü ile, 9. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına oybirliği ile 
karar vermiştir.  
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2. Danıştay 10. Dairenin Alimujiang Abudureheman v. İçişleri Bakanlığı
Davasında Yürütmeyi Durdurma Kararı102 

Çin Halk Cumhuriyeti (Uygur Özerk Bölgesi) uyruklu olan davacının, sığınma 
başvurusunun reddedilerek sınırdışı edilmesine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 
29.4.2009 tarih ve 77349 sayılı işlemi ile işlemin dayanağı olan İçişleri Bakanlığı’nın 
22.6.2009 tarih ve 57 sayılı Uygulama Talimatının (Genelge) Temel İlkeler Bölümünün, 
Başvuru Sahibinin Bilgilendirilmesi başlıklı kısmının, bilgilendirmenin avukata 
yapılması yolunda herhangi bir kurala yer verilmemesi yönünden, ayrıca 12 ve 13. 
maddelerinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davadır. Danıştay 
Tetkik Hakimi, yürütmenin durdurulması isteminin kabul edilmesi gerektiği, Danıştay 
Savcısı ise İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddelerindeki koşullar 
gerçekleşmediğinden, istemin reddi gerektiği düşüncesindedir. 

Yürütülmenin durdurulması istemini inceleyen Danıştay 10. Dairesi, Cenevre 
Sözleşmesinin 1., 2., 12., 32/1. ve 33. ve 36. maddelerini incelemiştir. 1994 
Yönetmeliğinin 3., 4., 5. ve 6. maddesini de inceleyen Daire, başvuru sahibi hakkında 
verilen kararın İçişleri Bakanlığı’na gönderileceğini, İçişleri Bakanlığından bir talimat 
gelinceye kadar yabancının İçişleri Bakanlığına gösterilecek bir yerde serbest ikamete 
tâbi tutulacağını, gerekli diğer işlemlerin alınacak talimata göre yapılacağını, taleplerin 
İçişleri Bakanlığınca karara bağlanacağını, talebi kabul edilen yabancının, İçişleri 
Bakanlığınca uygun görülecek bir misafirhanede barındırılacağını, talebi kabul 
edilmeyen yabancının bu karara karşı 15 gün içerisinde ilgili valiliğe itiraz edebileceğini, 
itirazın İçişleri Bakanlığınca sonuçlandırılacağını ve nihai kararın yabancıya tebliğ 
edileceğini belirlemiştir. 

Yabancılara ilişkin genel hükümlere göre ikamet izni verilmeyen yabancılar 
idarece belirlenen süre sonunda Türkiye’yi terk etmek zorundadır. Ülkeyi terk etmeyen 
yabancılar res’en valilikler tarafından Türkiye’den çıkartılacaktır. Yönetmeliğin 7. 
maddesine göre, Türkiye’ye iltica eden münferit yabancılara ilişkin işlemler, diğer 
bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile BMMYK, Uluslararası Göç Örgütü gibi uluslararası 
kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sonuçlandırılacaktır. 

AB’ye tam üyelik gerçekleşinceye kadar, İltica ve Göç Ulusal Eylem Plânında 
yer alan taahhütlerin yerine getirilmesi için çıkarılan 57 sayılı Genelge’de, başvuru 
sahiplerinin bilgilendirilmesi ya da kendisine tebliğ yapılması istenen hallerde, 
başvuranın anlayabileceği bir dilde yazılı ve sözlü bildirimde bulunulacağı belirtilmiş, 
12. maddede valiliklerce yapılacak işlemler ve hukuki yardım düzenlenmiş, res’en
ikamet izni verilemeyecek haller 13. maddede sayılmıştır. 

Anayasa’nın 124. maddesini de inceleyen Daire, Başbakanlık, Bakanlıklar ve 
kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanun ve tüzüklerin 
uygulanması için ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabileceğini 
kabul etmektedir. 

102  Danıştay 10. Daire, E. 2009/8048, T. 30.06.2010. Ayrıca bkz. EKŞİ/ÇİÇEKLİ, s. 172-178. 
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Tebliğ, genelge ve yönerge gibi düzenleyici işlemler ise; BKK’nın uygulanmasını 

göstermek amacıyla ve onlara aykırı hükümler içermemek şartıyla Yönetmelik ve 
BKK’da gösterilen usul ve yöntemleri açıklayan hükümler taşırlar ve yeni bir yöntem ve 
dayanağı dışında yeni bir düzenleme içeremezler.  

MHDDS’nin 36. maddesinde yer alan, taraf devletlerin sözleşmenin uygulanması 
amacıyla çıkarabilecekleri yasalar ve yönetmelikler BM Genel Sekreterliğine 
bildirilmelidir. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yasal düzenleme 
yapılmaksızın 1994 tarihli BKK ile yürürlüğe giren İltica-Sığınma Yönetmeliği ile 
belirlenmiştir. 

57 sayılı Genelgenin dava konusu hükümleri ile Yönetmeliğin kapsamı aşılarak, 
iltica ve sığınma başvurusunda bulunanların haklarını doğrudan ilgilendiren kurallara 
yer verilmiş olup; Uygulama Talimatının ilgili hükümlerinde üst hukuk normlarına 
uyarlık bulunmamaktadır. 

Davacının sınırdışı edilmesine ilişkin kısımda; davacının 20.8.2007 tarihinde 
yasal olarak Türkiye’ye geldiğini, vize süresi dolmasına rağmen ülkeyi terk etmediğini, 
12.7.2008 tarihinde vize ihlali nedeniyle güvenlik güçlerince yakalandığını, 2008 Pekin 
Olimpiyat Oyunlarının güvenliği nedeniyle sınırdışı işlemlerinin geçici olarak 
durdurulduğunu, davacının Doğu Türkistan İslami Harekete üye olduğunun 
belirlendiğini ve Türkiye’de Çin’e karşı eylem arayışı içinde olduğunun bildirilmesi 
üzerine 24.7.2008 tarihli Bakanlık oluru ile yurda girmesi yasak kişiler kapsamına 
alındığı, Pekin Olimpiyat Oyunları sona erince sınırdışı işlemlerinin yeniden 
başlatıldığını, davacının 3. bir ülkeye gitmek üzere sığınma talebinde bulunduğu, bu 
talebinin 13.2.2009 tarih ve 34898 sayılı işlemle reddedildiği ve ülkeden çıkışının 
yapılmasına karar verildiği, bu arada davacının BMMYK’ne iltica başvurusunda 
bulunduğu, başvurunun henüz sonuçlanmadığı, ayrıca davacının sınırdışı edilme 
kararına karşı AİHM’ne başvurduğu ve başvurunun henüz sonuçlanmadığı anlaşılmıştır.  

Danıştay 10. Dairesi, kişinin ülkesine iade edilmesi halinde Sözleşmenin 33. 
maddesi uyarınca baskı ve zulüm görme tehlikesi altında bulunması nedeniyle 
BMMYK’ne yapılan başvuru sonuçlanıncaya kadar, üçüncü bir ülkeye gitmek üzere 
sığınma talebinin kabul edilmesi gerekirken, reddine ilişkin kararda hukuka aykırılık 
bulunmadığına ve İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesine göre; 57 sayılı 
Genelgenin 12. ve 13. maddelerinin (bilgilendirme hakkı ile ilgili) ve sınırdışı etme 
işleminin yürütülmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar vermiştir. Danıştay İdari 
Dava Daireleri Kurulu’na 7 gün içinde itiraz hakkını saklı tutmuştur. 

3. Danıştay 10. Dairenin Golafghan Mirafghan v. İçişleri Bakanlığı Kararı103 

Davacı Afganistan uyruklu olup, ülkemizden sığınma talebinde bulunmuştur. 
Davacıya ikamet izni verilmeyerek, sınırdışı edilmesine 27.3.2009 tarih ve 60589 sayılı 
işlemle karar verilmiştir. Bu işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Ankara 8. 
İdare Mahkemesince, Türkiye’ye hukuk dışı yollardan girerek üçüncü bir ülkeye iltica 

103 Danıştay 10. Daire, E. 2010/2346, K. 2010/5971, T. 13.07.2010. Ayrıca bkz. EKŞİ/ÇİÇEKLİ, 
s. 178-180. 
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talebinde bulunan ve BMMYK’ci mülteci statüsü kabul edilerek, başka bir ülkeye 
yerleştirme çalışmaları devam eden davacının, Türkiye’de ikamet izni verilmesi talebi 
kabul edilmesi gerekirken, sığınmacı tanımına uymadığı gerekçesiyle ikamet izni 
verilmeyerek, sınırdışı edilmesine ilişkin dava konusu işlem, hukuka uyarlık 
görülmediğinden iptal edilmiştir. Davalı İçişleri Bakanlığınca karar temyiz edilmiştir.  

Danıştay 10. Dairesi, İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen 
bozulmasının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde yer alan 
sebeplerden birinin varlığı halinde mümkün olacağını tekrarlamıştır.  

Karar; usul ve hukuka uygun bulunup, temyiz istemi reddedilerek, 8. İdare 
Mahkemesinin kararının onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

4. Danıştay 10. Dairenin Ali Osmanov v. İçişleri Bakanlığı Kararı104

Rusya vatandaşı olan davacının Türkiye’den sınırdışı edilmesine yönelik 
19.7.2004 tarih ve 134693 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucu, Ankara 3. 
İdare Mahkemesince verilen kararda, Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri 
Hakkında Kanunun 7/B. maddesine dayanılarak, Türk kanun veya örf adetleriyle yahut 
siyasi icabatla telif edilemeyecek durumda olanlara ikamet izni verilmeyeceği ve aynı 
yasanın 19. maddesine göre memlekette kalmaları idari icaplara ve kamu güvenliğine 
aykırı olanların İçişleri Bakanlığınca Türkiye’den çıkmaya davet edileceği, ayrıca 5682 
sayılı Pasaport Kanunu’nun 8/5. maddesine göre bu kişilerin ülkeye girişinin yasak 
olduğu belirtildiğinden; davacının daha önce yaptığı sığınma başvurusu da reddedildiği 
ve NATO 2004 Devlet Başkanları Zirvesi öncesi Emniyet Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilen operasyonda yakalandığı göz önüne alınarak, yabancılara ikamet izni 
vermek konusunda devletin hükümranlık yetkisine dayanılarak, söz konusu işlemde 
hukuka aykırılık bulunmadığından dava reddedilmiştir. 

Danıştay 10. dairesi temyiz edilen kararı hukuka ve usule uygun bularak 
onanmasına karar vermiştir. 

B. SIĞINMA TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARLAR 

1. Danıştay 10. Dairenin Mohammad Sharif Mohammadi ve Pervin Barai
Navara v. İçişleri Bakanlığı Kararı105 

Dava, 1999 yılında Türkiye’ye yasadışı yollardan giriş yapan İran uyruklu 
davacıların, Türkiye’ye sığınmacı taleplerinin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle 
açılmıştır. Davanın reddedilmesi üzerine temyize başvurulmuştur. 22.4.2008 tarihli 
belgeden, davacıların BMMYK’ce mülteci statüsü aldıkları ve Kanada’ya yerleşmek 
için bekledikleri anlaşılmaktadır. Ankara 13. İdare Mahkemesince başvuranların mülteci 
olabilmek için gerekli kriterleri taşımadığı anlaşıldığından davanın reddine karar 
verilmiştir. Davacılar tarafından kararın temyizen bozulması istenmiştir. 

104  Danıştay 10. Daire, E. 2006/619, K. 2009/2262, T. 26.03.2009. Karar elden alınmıştır. 
105 Danıştay 10. Daire, E. 2008/4360, K. 2008/6301, T. 17.06.2008. Ayrıca bkz. EKŞİ/ÇİÇEKLİ, 
s. 152-153.
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Danıştay 10. Daire kararına göre, Cenevre Sözleşmesinin 31. maddesi uyarınca 

davacıların üçüncü bir ülkeye yerleştirilinceye kadar sığınmacı olarak kabul edilmesi 
gerektiğinden, sığınmacı talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık 
bulunmamaktadır. Dava konusu işlemin iptali gerekirken, davanın reddine ilişkin verilen 
kararın bozulması gerekmektedir. 

Danıştay ilgili Dairesinin gerekçesinde, davacıların 1999 tarihinde yaptıkları 
sığınma başvurusunun reddedildiği, bu karara 22.8.2000 tarihinde yapılan itiraz üzerine, 
işlemlerin devamı ve çocukların öğrenim durumu göz önüne alınarak, 31.6.2007 tarihine 
kadar Ağrı ilinde oturmaları için ikamet izni verildiği; BMMYK 26.6.2006 tarihinde 
davacıların sığınma statüsüne alınmalarına ilişkin dosyanın kapatıldığının bildirilmesi 
üzerine, bu davanın açıldığı ve davacıların AİHM’ne başvuru yaptıkları belirtilmektedir. 
AİHM 18.10.2007 tarihli kararı ile iki aylık bir süre için sınırdışı edilemeyecekleri 
hakkında ihtiyati tedbir kararı almıştır. Bu karar 11.12.2007’de kaldırılmıştır. Bu 
aşamada ikamet izinleri 30.6.2008’e kadar tekrar uzatılmış, BMMYK’ne yeniden 
yapılan başvuru üzerine, 22.4.2008 tarihinde mülteci statüsüne alınmalarına karar 
verilmiştir. 

2. Danıştay 10. Dairenin Alfred Shkurti (Aldo Bare) v. İçişleri Bakanlığı 
Kararı106 

Arnavutluk uyruklu olan davacının 6.4.2006 tarihinde Türkiye’ye sığınma 
başvurusu cevap verilmemek suretiyle reddedildiğinden, işlemin iptali için dava 
açılmıştır. Ankara 4. İdare Mahkemesi, davacının çeşitli suçlardan Arnavutluk/Durres 
Temyiz Mahkemesince 7 yıl hapis cezasının infazı için uluslararası seviyede iade 
amacıyla arandığını tespit etmiştir. 25.3.2006 tarihinde Ankara’da yakalanarak, 
Arnavutluğa iadesi amacıyla Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’nin 16. 
maddesine göre Mahkemece tutuklanarak, Sincan 1. no’lu cezaevine konulmuştur. 
6.4.2006 tarihinde davacı vekili iltica talebinde bulunmuş ve Cenevre Sözleşmesindeki 
beş ana kriteri (ırk, din, milliyet, belirli bir toplumsal gruba aidiyet veya siyasi 
düşüncelere dayalı korku) taşımadığından mülteci statüsü verilmemiştir. Bu işleme itiraz 
üzerine mahkemede dava açılmıştır.  

Arnavutluk uyruklu davacının, “Banda Aldo Bare” isimli silahlı örgütün lideri 
olduğu, kasten adam öldürme, ruhsatsız silah bulundurma, mezarlara zarar verme ve suç 
örgütü kurmak suçlamaları nedeniyle, hakkında Tiran Ağır Ceza Mahkemesince verilen 
tutuklama kararı bulunduğu, ayrıca ismini Aldo Bare olarak değiştirdiği, belgelerde 
sahtecilik suçundan kesinleşmiş 7 yıl mahkumiyeti bulunduğu, bu zaman zarfında pek 
çok ülkeye gittiği dosyadan anlaşılmıştır. Türkiye’ye yasadışı yollardan 1998 yılında 
giriş yaptığı halde 8 yıl sonra 2006 tarihinde iltica başvurusunda bulunmuştur. Danıştay 
10. Dairesi, kırmızı bültenle aranan davacının sığınma başvurusunun reddine ilişkin 
işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 
davanın reddi yönündeki kararını onamıştır.  

106 Danıştay 10. Daire, E. 2008/5818, K. 2009/11057, T. 29.12.2009. Ayrıca bkz. 
EKŞİ/ÇİÇEKLİ, s. 163-165. 
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C. GEÇİCİ OLARAK İKAMET İZNİ VE UYDU KENT’te SERBEST 
DOLAŞIM İLE İLGİLİ KARARLAR 

1. Danıştay 10. Dairenin Parviz Norouzi v. İçişleri Bakanlığı Kararı107

İran uyruklu olan ve yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan davacıya; İran rejimi 
aleyhine faaliyetlerde bulunan Halkın Mücahitleri Örgütüne üye olması nedeniyle 
BMMYK tarafından mülteci statüsü tanındığı, AİHM’ce İran ve Irak’a sınırdışı 
edilmemesi yolunda ihtiyati tedbir kararı verildiği, devam eden mahkeme süreci 
tamamlanıncaya kadar Kırklareli Gaziosmanpaşa Yabancı Kabul ve Barındırma 
Merkezi’ne yerleştirildiği, bu merkezden ayrılarak uydu kentlerde serbest ikametine izin 
verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun 20.5.2009 tarihinde reddine ilişkin işlemin iptali 
istemiyle Ankara 10. İdare Mahkemesinde dava açtığı dosyadan anlaşılmıştır. Ankara 
10. İdare Mahkemesi, Cenevre Sözleşmesinin 31/2. maddesine göre, taraf devletlerin
mültecilerin hareketlerine gerekli olanlar dışında kısıtlanma uygulanmayacağını, 
kısıtlamaların yalnızca ülkedeki statüleri belirleninceye veya başka bir ülkeye kabulleri 
sağlanıncaya kadar uygulanacağını belirterek, diğer bir ülkeye kabulü için makul bir süre 
ve kolaylık sağlanması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca 1994 Yönetmeliği’nin 5. 
maddesinde bu gibi yabancılar İçişleri Bakanlığınca uygun görülecek bir merkez veya 
misafirhanede barındırılacağı veya serbest ikamete tâbi tutulacağını hükme bağladığını 
ve bu konuda takdir yetkisinin İçişleri Bakanlığına ait olduğunu kabul etmiştir. Dava 
konusu olayda, davalı idare sınırdışı işlemi tesis etmeyip, davacının yargı süreci 
tamamlanıncaya kadar gözetim ve denetiminin sağlanabileceği bir barınma merkezine 
yerleştirilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığından, davayı reddetmiştir. 

Danıştay ilgili dairesi, temyizin incelenen kararı, usul ve hukuka uygun bularak, 
onanmasına oybirliği ile karar vermiştir.  

2. Danıştay 10. Dairenin İçişleri Bakanlığı ve Mariam Pourkar (Kendisine
Asaleten, Sara Afsar’a Velayeten), Chiya Afsar, Tara Afsar, Serdar Afsar 
Kararı108 

İran vatandaşı olan asıl davanın davacılarının sığınma talebi uygun görülmemiş 
ve ikamet izni verilmeyerek, Türkiye’yi terke davet edilmişlerdir. Dava, bu karara esas 
teşkil eden 5.3.2008 tarih ve 46878 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Ankara 2. 
İdare Mahkemesi; 30.4.2000 tarihinde Van ilinden yasa dışı yollarla ülkemize giriş 
yapan davacıların sığınma isteminin ilk olarak 2004 yılında reddedildiğini; bu işleme 
yapılan itiraz üzerine Mariam Pourkar’ın eşinin İran’da siyasi nedenlerle cezaevinde 
bulunduğunu, oğlu Chiya Afsar’ın Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube 
Müdürlüğünde tercüman olarak görev yaptığını ve ülkesinden tehdit aldığını, ayrıca 
davacılardan Mariam Pourkar, Chiya Afsar ve Serdar Afsar’ın mülteci statüsünün 
BMMYK tarafından tanındığını, diğer iki davacının Mariam Pourkar’ın çocukları 

107 Danıştay 10. Daire, E. 2010/3456, K. 2010/11412, T. 29.12.2010. Ayrıca bkz. 
EKŞİ/ÇİÇEKLİ, s. 192-193. 
108 Danıştay 10. Daire, E. 2009/645, K. 2009/10284, T. 9.12.2009. Ayrıca bkz. EKŞİ/ÇİÇEKLİ, 
s. 159-161.
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olduğunu ve birisinin ergin olmadığını belirlemiştir. Cenevre Sözleşmesinin 31. maddesi 
uyarınca, davacıların üçüncü bir ülkeye yerleştirilmesine kadar geçici olarak 
ikametlerine izin verilmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde 
hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlem iptal edilmiştir. İçişleri Bakanlığı iptal 
karanının temyizen bozulmasını talep etmektedir.  

İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulmasının 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin 
varlığı halinde mümkün olduğunu yineleyen ilgili Daire, kararı usul ve yasaya uygun 
bularak, temyiz isteminin reddi ile Ankara 2. İdare Mahkemesinin 15.10.2008 tarihli 
kararının onanmasına oybirliği ile karar vermiştir.  

3. Danıştay 10. Dairenin İçişleri Bakanlığı v. Ali Abdullahi Kararı109 

Asıl dava, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi Misafirhanesinde 
tutulan İran uyruklu davacının, İsveç Konsolosluğundaki görüşmeye katılabilmek için 
serbest bırakılması ve bu ülkeye gönderilinceye kadar serbest ikamete bağlanarak, uydu 
kentlerden birine yerleştirilmesi isteminin reddine ilişkin 18.7.2008 tarihli işlemin iptali 
istemiyle Ankara 5. İdare Mahkemesinde açılmıştır. Ankara 5. İdare Mahkemesi, 
10.8.1988 tarih ve 19895 sayılı RG’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “İşkenceye ve 
Diğer Zalimane, Gayri İnsani ve küçültücü Muamele ve Cezaya Karşı BM 
Sözleşmesi”nin 3. maddesindeki hiçbir taraf devletin, bir şahısı işkenceye tâbi tutulacağı 
tehlikesinde olduğuna dair esaslı sebeplerin bulunduğu başka bir devlete geri 
gönderemeyeceği, sınır dışı etmeyeceği veya iade etmeyeceği, hükmüne dayanarak ve 
1994 Yönetmeliğinin 3. maddeleri uyarınca sığınmacı olarak kabul edilen bir kişinin, 
işkenceye tâbi tutulma tehlikesinde olduğuna dair esaslı sebeplerin bulunduğu kanaatini 
uyandıran devlete geri gönderilmesinin mümkün olmadığına, davacının İran Halkın 
Mücahitleri örgütüne üye olduğu ve kötü muameleye uğrayacağı endişesi ile ülkesine 
dönemediği, BMMYK’ce mülteci statüsüne kabul edildiği ve AİHM’nin 23.5.2008 
tarihinde davacının İran ya da Irak’a sınırdışı edilmemesi yönünde tedbir kararı verildiği 
gerekçesiyle; davalı idarenin YİSHK’nun 23. maddesine dayanarak, İsveç 
konsolosluğunda görüşmeye katılması için serbest bırakılması ve bu ülkeye transfer 
edilinceye kadar uydu kentlerden birinde serbest ikamete tâbi tutulması isteminin 
reddine ilişkin idari karar da hukuka uyarlık bulunmadığından iptaline karar verilmiştir. 

Danıştay 10. Dairesi, Mahkeme kararını usul ve hukuka uygun bularak, oybirliği 
ile onamıştır. 

D. MALVARLIĞININ DONDURULMASI ile İLGİLİ KARARLAR 

1. Danıştay 10. Dairenin Yasin A. A. Kadi v. Başbakanlık/Dışişleri  
                     Bakanlığı/Maliye Bakanlığı Kararı110 

Aralarında davacının da bulunduğu terör örgütleri, kişi ve kuruluşlarının 
Türkiye’de bulunan bankalar ve diğer mali kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler 

109  Danıştay 10. Daire, E. 2009/13343, K. 2010/178, T. 29.1.2010. Karar elden alınmıştır. 
110  Danıştay 10. Daire, E. 2002/984, K. 2006/4795, T. 4.07.2006. Karar elden alınmıştır. 
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nezdindeki kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere tüm hak ve alacakları ile mal 
varlıklarının dondurulması ve bu mal varlıkları ile ilgili her türlü işlemin Maliye 
Bakanlığının iznine bağlanması yönündeki 22.12.2001 tarih ve 2001/3483 sayılı BKK 
kararının, davacıya ilişkin kısmının iptali istemiyle dava açılmıştır. 

Davacı yargı kararı almaksızın suçlu sayıldığı, malvarlığının dondurulması 
istemiyle yapılan tedbir talebinin İstanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesince reddine karar 
verildiği halde, alınan idari kararın yargı kararını yok saydığını iddia etmiştir. 

Davalı Bakanlıklar ise, TC Anayasasının 90. maddesinin 5. fıkrasına göre, 
usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmaların kanun hükmünde 
olduğunu, BM Andlaşmasına Türkiye’nin katıldığını (RG. 24.2.1945) ve bu 
Andlaşmaya göre, Güvenlik Konseyi kararlarının BM. Andlaşmanın 25. maddesi 
çerçevesinde bağlayıcı nitelikte olduğunu, dava konusu BKK’nın Güvenlik Konseyi’nin 
1267/1999, 1333/2000, 1373/2001 sayılı kararlar doğrultusunda alındığını ve hukuka 
uygun olduğunu belirtmişlerdir. 

Danıştay 10. dairesi; terörizmle mücadele amacıyla BM. Güvenlik Konseyi 
tarafından Afganistan’daki Taliban Yönetimi ve El Kaide Terörü Örgütü üyelerinin 
faaliyetlerini önlemek amacıyla, Taliban’a doğrudan veya dolaylı olarak mali kaynak 
aktarımının engellenmesi amacıyla, bu kişilerin her türlü mal varlıklarının 
dondurulmasına karar verildiğini (28 Eylül 2001 tarih ve S/RES/1373 (2001) sayılı 
karar), bu kararın bütün devletlerin, aktif veya pasif şekilde terörist gruplara üye 
toplanmasını veya mühimmat sağlanmasını cezalandırması ve bu kişi ve kuruluşlara 
destek sağlamaktan kaçınmalarına karar verdiğini, (c) bu amaçla işbirliğine gitmeyi, (d) 
terörizme ilişkin uluslararası sözleşme ve protokollere taraf olunmasını talep ettiğini 
belirtmiştir. 

BM Güvenlik Konseyi tarafından oluşturulan Komite’ce yayımlanan liste maliye 
Bakanlığı’na yollanmış ve yapılan incelemede Yasin A. A. Kadi’nin kara para aklama 
faaliyeti içinde olduğu konusunda ciddi emarelere rastlanmıştır.  

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu, Yasin Al Kadi hakkında 4208 
sayılı kanunun 9. maddesi uyarınca işlem yapılmasını talep etmiştir. İstanbul 
Cumhuriyet Savcılığı’nın istemi üzerine İstanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesi 19.11.2001 
tarihli kararı ile “tedbir talebine herhangi bir delil ve belge eklenmediğinden” talebin 
“reddine” karar vermiştir.  

Dışişleri Bakanlığı yazısında ilgili kişinin mali kaynaklarının dondurulması için 
bir Bakanlar Kurulu kararnamesi çıkarılması gerektiği belirtilmiş. 22.12.2001 tarihinde 
BK karar alınmıştır.  Davacı bu kararın kendisine yönelik kısmının iptali talebiyle iptal 
davası açmıştır. 

İlgili Daire; BM Andlaşmasının 25. maddesine ve 48. maddesi ve 49. 
maddelerine dayanarak, Güvenlik Konseyinin kararlarının uygulanması için gereken 
önlemlerin BM’e üye devletler tarafından alınması gerektiğini belirterek, TC. 
Anayasası’nın 90. maddelerine göre Andlaşmanın iç hukukta yasa hükmünde olduğunu, 
ayrıca Türkiye tarafından imzalanan “Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair 
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Uluslararası Sözleşmenin onaylanarak 17.1.2002 tarihinde RG’de yayımlanıp yürürlüğe 
girdiğini, sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen suçların işlenmesinde kullanılan fonların 
veya bu suçlardan elde edilen kazançların müsaderesinin öngörüldüğünü (8. madde) 
kabul etmiştir.  

İlgili Daire, “temel hak ve özgürlükler arasında yer alan mülkiyet hakkının 
Anayasa’nın 35. maddesiyle güvence altına alındığını ve Anayasanın 16. maddesi ile 
yabancılar için temel hak ve özgürlüklerin milletlerarası hukuka uygun olarak 
sınırlanabileceğini, hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması konusunda, Anayasanın 13. 
maddesinde, özgürlüklerin özüne dokunulmaksızın, sadece ilgili maddelerde belirtilen 
sebeplerle sınırlandırılabileceğinin belirtildiğini, bu sınırlamaların Anayasanın sözüne 
ve ruhuna, demokratik toplum düzenine ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük 
ilkesine aykırı olamayacağı ifade edilmiştir. 

Anayasanın 6. maddesine de değinen Daire, kimsenin veya organın kaynağını 
Anayasadan almayan bir Devlet yetkisini kullanamayacağına değinerek, BM 
Andlaşmasının 25. maddesinin Güvenlik konseyi kararlarının idarece doğrudan 
uygulanacağı şeklinde bir düzenleme içermediğini ve mülkiyet hakkına müdahale için 
mahkeme kararının zorunlu olduğunu belirtmiştir. 

4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun’un 9. maddesi 
tedbir konulmasının hazırlık tahkikatında sulh ceza hâkiminin, yargılama sırasında ise 
mahkemenin yetkisinde olduğunu kabul etmiştir. 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç 
Örgütleriyle Mücadele Kanununun 6. maddesi de tedbirlerin hâkim kararı ile alınacağını 
amirdir. 

Davalı idarelerin, BM Güvenlik Konseyi’nden elde edilen tüm bilgi ve belgeleri 
adli mercilere intikal ettirmeleri zorunlu olduğu halde, kaynağını Anayasadan almayan 
bir yetki kullanmak suretiyle hakim kararı olmaksızın davacının malvarlığını 
dondurmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenlerle BK kararının 
davacının Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin bölümünün iptaline 
oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

Karşı oy veren üye İbrahim Berberoğlu, karara neden muhalif olduğunu şu 
şekilde belirtmiştir: Afganistan iç savaşından sonra, Taliban ve El Kaide isimleri altında 
yoğunlaşan uluslararası terörizmle, uluslararası düzeyde etkin mücadele yapmak için 
BM Güvenlik Konseyi tarafından bir dizi karar alınmıştır. Amaç uluslararası terörle 
mücadele için hızlı ve etkili işbirliği sağlamaktır. Bu kişilerin malvarlıklarının ve 
fonlarının vakit gecikmeksizin dondurulması gerekmektedir. Bu karar üzerine Bakanlar 
Kurulunca 131 kişilik listede yer alan kişilerin Türkiye’de malvarlıklarının 
dondurulması ile ilgili bir dizi karar alınmış ve her türlü işlem Maliye Bakanlığının 
iznine tâbi kılınmıştır. 

BM Şartının 24. maddesi uyarınca BM Güvenlik konseyinin bu tür kararlar alma 
yetkisi olduğu açıktır. Şartın 25. maddesi ile 39 ve 41-42. maddeleri Güvenlik 
Konseyi’ne gereken önlemleri alma yetkisi vermiştir. Bu kararlar BM üyeleri tarafından 
yürütülür (48. md.). Devletler karşılıklı işbirliği yaparlar (49. md.). Kararların, iç 
hukukumuza yansıtılmasında izlenen yolun hukuka uyarlığı konusu, Anayasanın 
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yabancıların haklarına ilişkin 16. maddesi, mülkiyet hakkına ilişkin 35. maddesi ve 
andlaşmalarla ilgili 90. maddesi çerçevesinde değerlendirilmelidir. 

Sonuç olarak, BM Güvenlik Konseyi kararlarının Türk hukuk sistemi açısından, 
ayrıca bir hâkim kararına gerek olmaksızın uygulanması gerekir. 

4208 sayılı kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair kanun ve 4422 sayılı 
Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu, hâkim kararını gerekli kılıyorsa da, 
bu zorunluluk BM Güvenlik Konseyi kararları için geçerli olamaz. Bu itibarla, El Kaide 
ve Taliban yaptırımlar komitesinin çalışma usullerine ilişkin belgenin 8. maddesindeki 
listeye haksız olarak alındığını iddia eden kişi veya kuruluşlar, itirazlarını BM’nin yetkili 
organlarında dile getirmelidir. Bu nedenlerle davacının Türkiye’deki her türlü mallarının 
dondurulmasını öngören 22/12/2002 tarih ve 2001/3483 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararının davacıya ilişkin bölümünün iptali istemiyle açılan davanın reddi 
gerekmektedir. 

2. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Yasin A. A. Kadi v.
Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı Kararı111 

Danıştay 10. Dairesince verilen 4.7.2006 gün ve E/2002/984, K. 2006/4795 sayılı 
kararın temyizen incelenerek bozulması talep edilmektedir. 

Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu; 22.12.2001 gün ve 2001/3483 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararının davacıya ilişkin kısmının iptali istemiyle açılan davada; 
Danıştay 10. dairesinin 4.7.2006 günlü iptal kararını temyizen incelemiştir. 

Davalı idareden Başbakanlık, 6.9.2006 tarihinde temyiz talebinden feragat 
etmiştir. Dışişleri Bakanlığı 5.9.2006 tarihinde temyiz isteminde bulunduktan sonra, 
19.9.2006 tarihli dilekçe ile temyiz dilekçesinin “geri çekilmesini” istemiştir. 

Devlet davalarının takibine ilişkin 8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı kanuna göre; 
Devlet aleyhine sonuçlanan davalarda, kanun yollarına gidilmesinin zorunlu olduğu 
saptanmıştır (32. md.). Temyiz isteminden vazgeçme yetkisi, Başbakan’ın Olur’u ve 
Dışişleri Bakanının Olur’una tâbidir. Bu nedenle vazgeçme talebinde bulunanlar yetkisiz 
olduğundan, temyiz incelemesine esastan devam edilmiştir. BKK’nın iptali istemiyle 
açılan bir davada, davalı idarelerin tüm kanun yollarını sonuna kadar kullanması, BM 
Andlaşmasından kaynaklanan bir zorunluluktur. Zira uluslararası andlaşmaların 
Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile Anayasa mahkemesine başvurulamaz (Anayasa 90. 
md.). 

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı ile Dışişleri Bakanlığı hukuk müşavirinin 
temyizden vazgeçmeye yetkisi bulunmamaktadır. Davayı esastan inceleyen İdari Dava 
Daireleri Kurulu; 4208 ve 4422 sayılı yasaların Güvenlik Konseyi kararlarının kapsamı 
dışındaki durumlarda uygulanabileceği sonucuna varmıştır. Buna göre, Güvenlik 
konseyi kararlarında adı yer alan davacının Türkiye’deki her türlü mallarının 
dondurulması ve bu mallarla ilgili her türlü işlemin Maliye Bakanlığının iznine 

111  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, E. 2006/2824, K. 2007/115, T. 22.2.2007. Karar elden 
alınmıştır. 
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bağlanmasını öngören 22/12/2002 tarih ve 2001/3483 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 
davacıya ilişkin bölümünde yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları yönünden 
hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile 10. 
Dairenin 4.7.2006 günlü kararının bozulmasına karar verilmiştir. 

V. KARARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Danıştay 10. daire kararlarının incelenmesinden çıkan sonuçlar şöyledir: 

1- Danıştay 10. Dairesi Cenevre Sözleşmesi’nin 31(1). maddesinde yer alan, 
“taraf devletlerin izinsiz olarak ülkelerine giren veya bulunan mültecilere, gecikmeden 
yetkili makamlara başvurmaları ve bulunuşlarının geçerli nedenlerini göstermeleri 
koşuluyla yasadışı yollardan girişleri veya bulunuşlarından dolayı ceza verilmemesi 
prensibini uygulamaktadır112. 

2- Danıştay 10. dairesi 1994 Yönetmeliği’nin 4. maddesi hükmünü Sözleşme 
doğrultusunda yorumlamaktadır. Buna göre mülteci ve sığınmacı statüsünün 
tanınmasında, ülkeye yasal veya yasadışı yollardan girilmiş olmasının ve ülkede yasadışı 
olarak bulunulmasının bir etkisi söz konusu değildir. İlgili salt bu nedenle sınırdışı 
edilemeyecektir113. 

3- Avrupa ülkelerinden birine gitmek için BMMYK’ne başvuran ve BMMYK’ce 
Finlandiya hükümetince mülteciliğe kabul edildiği bildirilen İran vatandaşlarının 
Cenevre Sözleşmesinin 31. maddesine göre yurtdışına çıkışına izin verilmesi gerektiği 
kabul edilmiştir114. 

4- Danıştay 10. dairesi Cenevre Sözleşmesi’nin 33. maddesinde yer alan zulme 
uğrayacağından haklı olarak korktuğu ülkeye geri gönderilmemesi prensibine 
uymaktadır. Irak vatandaşına ikamet izni verilmeyerek ülkesine iade edilmek üzere 
sınırdışı edilmesine ilişkin işlemin iptali onanmıştır115. 

5- İlgili Daire 1994 Yönetmeliği’nin 4. maddesini 1951 Cenevre Sözleşmesinin 
31. ve 39. maddelerine uygun olarak yorumlamaktadır116. Ayrıca İşkenceye ve Diğer 
Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı BM Sözleşmesinin 
3. maddesini dikkate almaktadır117. 

6- AİHM’ne yapılan başvuru üzerine verilen sınırdışı edilemeyeceklerine ilişkin 
ihtiyati tedbir kararına uyulduğu118 görülmektedir. 

112 Danıştay 10. D., E. 1998/1481, K.2000/131, T. 20.1.2000. Bkz. EKŞİ/ÇİÇEKLİ, s.127. 
113 D. 10. D., E. 1998/1481, K. 2000/131, T. 20.1.2000, EKŞİ/ÇİÇEKLİ, s.126. 
114 D. 10. D., E. 1998/1481, K. 2000/131, T. 20.1.2000, EKŞİ/ÇİÇEKLİ, s.129; D., 10. D. E. 
1998/6347, K. 2000/2717, T. 24.5.2000, EKŞİ/ÇİÇEKLİ, s.131. 
115 D. 10. Daire, E. 1999/154, K. 2000/2756, T. 25.5.2000, EKŞİ/ÇİÇEKLİ, s.132. 
116 D. 10. Daire, E. 1999/5050, K. 2001/823, T. 14.3.2001, EKŞİ/ÇİÇEKLİ, s.140.; 10. Daire, E. 
2004/8769, K. 2007/2735, T. 18.5.2007, EKŞİ/ÇİÇEKLİ, s.145. 
117 D. 10. D., E. 2004/1387, K. 2007/3925, T. 9.7.2007, EKŞİ/ÇİÇEKLİ, s.149. 
118 D. 10. Daire, E. 2008/4360, K. 2008/6301, T. 24.9.2008, EKŞİ/ÇİÇEKLİ, s. 158. 
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7- Danıştay 10. dairesi, 3. bir ülkeye yerleştirilmesine kadar geçici olarak ikamete 
izin verilmesi ve ikamet tezkerelerinin yenilenerek seyahat izni verilmesi taleplerinin 
zımnen reddine ilişkin işlemin iptali davasında yürütmenin durdurulmasına gerek 
görmemiştir119. 

8- Danıştay 10. dairesi 3. bir ülkeye yerleştirilmek üzere serbest ikamete 
bağlanarak uydu kentlerden birine yerleştirilme isteminin iptaline dair kararların 
temyizen incelenip bozulması için İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49/1. maddede 
belirtilen nedenlerin birisi olmadığından istemin reddine ve mahkeme kararının 
onanmasına karar vermektedir120.  

9- Ayrıca Danıştay 10. dairesi 57 sayılı Uygulama Talimatında, İltica-Sığınma 
Yönetmeliğinin kapsamı aşılarak, başvuruda bulunanların haklarını da doğrudan 
ilgilendiren kurallara yer verilmiş olması nedeniyle (12. ve 13. md.) üst hukuk 
normlarına uyarlık bulunmadığına karar vermiştir121. 

10- Danıştay 10. dairesi, kişinin zulüm göreceği ülkeye sınırdışı edilmesinin 
AİHS 3. maddesine aykırı olduğuna karar vermekte ve gerektiğinde BMMYK tarafından 
üçüncü bir ülkeye yerleştirilinceye kadar yabancı statüsünde ikamet izninin devam 
ettirilmesini kabul etmektedir122. 

SONUÇ 

Türkiye kapsamlı bir göç-iltica mevzuatına uzun zamanlar sahip olamamıştır. 
Bu nedenle AİHM kararlarıyla mahkûm edilmiştir. Zira özellikle İran ve Irak’tan ya da 
başka komşu ülkelerden siyasi nedenlerle kaçarak Türkiye’ye sığınan kişiler, bu ülkelere 
geri gönderilmiştir. Bu davranış AİHM tarafından AİHS’nin işkence yasağına ilişkin 3. 
maddesine aykırı bulunmuştur. Ülkelerine geri gönderilmeyenler adına “misafirhane” 
denilen polis karakollarında uzun süre idari gözetim altında tutulmuştur. Bu nedenlerle 
Türkiye AİHS’nin 5. maddesine göre mahkûm edilmiştir. Yeterli itiraz mercii ve dava 
haklarının bulunmaması ve bilgilendirilmemeleri AİHS’nin 13. maddesine aykırı 
bulunmuştur. 

Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nin zorlamalarıyla da olsa, Türkiye yeni bir 
göç-iltica mevzuatı hazırlamıştır. Danıştay ise henüz mevzuat yürürlüğe girmeden AİHS 
karşısında sorumluluklarını görerek, özellikle kişinin zulüm göreceği menşe ülkeye 
sınırdışı edilmesi konusunda, ihtiyati tedbir kararlarıyla Türkiye’nin AİHS’nin 3. 
maddesine göre mahkûm edilmesini önlemeye çalışmaktadır. 

AİHS’nin yaşam hakkına ilişkin 2. maddesi ve işkence ve insanlık dışı ve 
aşağılayıcı muameleye ilişkin 3. maddesine hiçbir istisna getirilemez. Haklı zulüm 

119 D. 10. D., E. 2009/15254, T. 29.12.2009, EKŞİ/ÇİÇEKLİ, s.161. 
120 D. 10. Daire, A. 2009/3343, K.2010/178, T. 29.1.2010, EKŞİ/ÇİÇEKLİ, s.166; D. 10. D., E. 
2009/15254, 2010/2441, T. 31.3.2010, EKŞİ/ÇİÇEKLİ, s.168. 
121 D. 10. Daire, E. 2009/8048, T. 30.6.2010, EKŞİ/ÇİÇEKLİ, s.176. 
122 D. 10. D., E. 2010/881, K. 2010/10805, T. 15.12.2010, EKŞİ/ÇİÇEKLİ, s.190. 
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korkusu taşıyan kişinin menşe ülkesine geri gönderilmemesi (non-refoulement) ilkesi 
uluslararası hukukun buyruk kuralı (jus cogens) olarak kabul edilmektedir. 

Başlangıçta Pasaport Kanunu’nun ilgili maddelerine göre ülkeye girişi yasak 
olan ya da usulsüz şekilde giren kişiler, sığınma talep etseler de sınırdışı edilebiliyordu. 
Ayrıca bu kişilere Türkiye’de Yabancıların İkamet ve Seyahat Hakkı hakkında kanuna 
göre geçici de olsa oturma izni verilmiyordu. Türkiye her ne kadar Cenevre 
Sözleşmesi’nde coğrafi kısıtlama hakkını kullanmaya devam ediyorsa da, taraf olduğu 
diğer andlaşmalar bakımından da bu konular sorun yaratıyordu. Yeni mevzuatla bu 
sakıncalar giderilmeye çalışılmıştır. Ancak AB’nin güvenli ilk ülke ve güvenli 3. ülke 
uygulamaları göz önüne alınarak ve kaçak göçmen işçilerin sığınmacı olmayıp, farklı 
mevzuata tabi olması gerektiği düşünülerek düzenleme yapılması gerekmektedir. AB 
geri-kabul anlaşmaları ile bu kişileri Türkiye’ye yollamak istemektedir. 

Devletin güvenliği ve çıkarları ile insani nedenlerle korumaya ihtiyacı olan 
kişilere geçici de olsa ev sahipliği yapmak arasındaki dengeyi iyi çizmek ve AB’ne tam 
üye olmadıkça “vizenin kaldırılması” gibi sözlere fazla güvenmemek gerektiği 
kanısındayız. Son olarak Suriye’den gelen mülteciler için külfet paylaşımı konusunda 
Batı’lı devletlerin tutumu bu görüşümüzü kuvvetlendirmektedir. Türkiye mülteciler ve 
kaçak göçmenler için “tampon” bölge olmamalıdır. Coğrafi sınırlamanın kaldırılması 
konusu tam üyelik müzakerelerinin sonucuna göre yeniden değerlendirilmelidir. 

Bu konuda son gelişme, 16 Aralık 2013 tarihinde AB-Türkiye arasında 
imzalanan geri-kabul anlaşması ve vize muafiyeti diyaloğu mutabakat zaptı olmuştur. 
Buna göre; Türkiye kaçak göçmen durumunda olan kendi vatandaşlarını derhal, ülkesi 
üzerinden Avrupa’ya giden 3. ülke vatandaşlarını ise üç yıl içinde geri kabul edeceğini, 
buna karşılık AB Türk vatandaşları için vizeyi kaldıracağını ifade etmişlerdir. Her iki 
anlaşma taraflarca henüz onaylanmamıştır. 
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ULUSLARARASI EKONOMİK HUKUK ÜZERİNE 

Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI 

Giriş: 

Uluslararası hukukun gelişimi özellikle 20. yüzyıldan bu yana giderek 
uluslararası ekonomik ilişkileri de kapsar duruma gelmiştir. Uluslararası ekonomik 
ilişkileri düzenleyen bu hukuk dalına genellikle uluslararası ekonomik hukuk adı 
verilmektedir. Eldeki bu makale ülkemizde henüz bütün öğeleri ile ele alınmamış 
bulunan uluslararası ekonomik hukuk kavramına bir giriş oluşturma amacıyla kaleme 
alınmıştır.    

A. Uluslararası Ekonomi ve Uluslararası Ekonomik Hukuk İlişkileri 

Uluslararası ekonomi biliminin de, uluslararası ekonomik hukukun da 
konusunu uluslararası ekonomik ilişkiler oluşturmaktadır. 

Uluslararası ekonomi bilimi, uzmanların genellikle paylaştığı tanımıyla, 
devletler arasındaki tüm ekonomik özellik taşıyan ilişkileri inceleyen ve bunlardan 
sonuçlar çıkarmaya çalışan bir bilim dalıdır1. Uluslararası ekonomi, genel olarak kıt 
kaynaklar ile insanların gereksinimlerini karşılama amacıyla incelemelerde bulunduğu 
kabul edilen ekonomi biliminin bir parçasıdır2. 

Buna karşılık uluslararası ekonomik hukuk, genel bir biçimde, devletlerin dış 
ekonomik ilişkilerini düzenleyen hukuksal kural ve mekanizmaları inceleyen bir bilim 
dalıdır3. Uluslararası ekonomik hukuk, genel olarak bağlayıcı güce sahip davranış 
kurallarını incelediği kabul edilen hukuk4 biliminin bir parçasıdır. 

Uluslararası ekonomik hukuk ile uluslararası ekonomi biliminin farkı, 
birincisinin bir hukuk dalı olarak uyulması genellikle zorunlu olan ve uyulmaması 
durumunda bir yaptırım uygulanması öngörülen kuralları incelerken, ikincisinin bir 
hukuksal zorunluluğu ve yaptırımı olmayan çeşitli etkileri de hesaba katan geniş 
anlamdaki bir kurallar bütününü ele alması ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini 
incelemesidir. Başka bir deyişle, “ ekonomik kurallar”ın bir ilişkideki tarafların 
ekonomik çıkarlarını hesaba katmalarını sağlamak suretiyle onların davranışları 
üzerinde etkili olmalarına rağmen, hukuk kuralı niteliğini kazanmış bağlayıcı kurallar 
gibi bunlara mutlak uyulması zorunluluğu getirmemesi nedeniyle, uluslararası 
ekonomik hukuk  uluslararası ekonomi biliminden ayrılmaktadır. Ancak, uluslararası 

1  Örneğin bkz. : H. Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, İstanbul, Güzem Can yayınları, 15. baskı, 
2003, s. 2   
2  S.R.Karluk, Uluslararası Ekonomi, İstanbul, Beta, 7. bası, 2003, s. 1 
3  Dictionnaire de droit international public( dir. J. Salmon), Bruxelles, Bruylant, 2001, s. 
384 
4  Bkz. Dictionnaire( dir. J. Salmon),  aynı yapıt, s.368 
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ekonomi biliminin yalnızca uluslararası ilişkilerde “ ekonomik kurallar”ın varlığını 
saptamakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası ticaretin nedenini, kapsamını, 
devletlerin dış ticarete müdahelelerinin amaçlarını ve araçlarını, uluslararası nitelikteki 
para, ödeme ve sermaye akımlarını ve devletlerin kalkınma sorunlarını da incelemesi 
nedeniyle, uluslararası ekonomi bilimi soyut nitelikte birçok analitik kuramı kapsarken, 
uluslararası ekonomik hukuk  uluslararası düzeyde geçerli olan bağlayıcı kuralları ve 
mekanizmaları saptamak ve bunların niteliğini ve kapsamını belirlemekle 
yetinmektedir. Böylece, uluslararası ekonomi daha geniş bir kurallar bütünü ile 
ilgilenip ayrıca bunlara ilişkin kuramsal yaklaşımlar geliştirirken, uluslararası 
ekonomik hukuk bağlayıcı kurallardan ve zorunlu mekanizmalardan oluşan ve öteki 
etkileyen öğeleri genellikle hesaba katmayan uluslararası ekonomik ilişkiler 
kurallarının resmini çizmeye odaklanmış bulunmaktadır. Bu çerçevede, uluslararası 
ekonomi bilimi incelemelerinde yalnızca ekonomik ve toplumsal nitelikli kurallarla 
yetinmeyip, uluslararası ekonomik yapının zorunlu kuralları niteliğini kazanmış 
uluslararası ekonomik hukuk  kurallarını da ele almak zorunda  kalmaktadır. Örneğin, 
uluslararası ekonomi biliminin günümüzde malların uluslararası ticaretini incelerken 
Dünya Ticaret Örgütü (WTO; O.M.C.) kurucu andlaşması ve eklerini ya da 
uluslararası ödemeler dengesi sorununu incelerken Uluslararası Para  Fonu (IMF; 
F.M.I.) örgütünün bu konudaki bağlayıcı kurallarını inceleme dışı bırakması 
düşünülemez. Bu nedenledir ki, uluslararası ekonomi kitapları ile uluslararası 
ekonomik hukuk kitapları bazen aynı kurallara yervermektedir. Ancak, uluslararası 
ekonominin bir hayli geniş içerikli soyut ekonomik kuramları yalnızca bu bilim dalına 
özgü kalırken, uluslararası ekonomik hukuk da, ele aldığı hukuksal kurallara ve 
mekanizmalara ilişkin olarak bunların anlam ve kapsamını belirlemek, çeşitli kuralların 
birbirine göre etkisini saptamak, hangi usuller çerçevesinde ilgili kuralların 
uygulanacağını açıklığa kavuşturmak suretiyle uluslararası ekonomi biliminin üzerine 
pek eğilmediği konuları incelemektedir. Kısacası, uluslararası ekonomi bilimi ile 
uluslararası ekonomik hukuk uluslararası ekonomik ilişkilerin yürütülmesinde, farklı 
fakat birbirinin tamamlayıcısı, iki bilim dalı niteliğini göstermektedir. 

B. Uluslararası Ekonomik Hukukun Tanımı ve Kapsamı 

 Uluslararası ekonomik hukuk, çok genel bir biçimde yukarıda bildirdiğimiz 
gibi, devletlerin dış ekonomik ilişkilerini düzenleyen hukuksal kurallar ve 
mekanizmaların bütünü olarak tanımlanabilir. Ancak bu tanım, uluslararası ekonomik 
hukukun hukuk niteliğini vurgulamanın dışında, çok soyut kalmakta ve kapsamı 
konusunda bir açıklama getirmemektedir. 

 İkinci Dünya Savaşı sonrasının bir ürünü olan uluslararası ekomik hukukun 
uluslararası hukukun (international law; droit international) bir parçasını mı, yoksa 
ayrı ve bağımsız bir hukuk dalını mı oluşturduğu tartışması günümüzde de 
süregitmektedir.5 Uluslararası hukukun kaynakları, kişileri, maddi kuralları ve 
yaptırımları açısından bütün özelliklerini gösteren bir nitelik taşıması durumunda 
uluslararası ekonomik hukuku uluslararası hukukun bir parçası saymak ve bu yolla 

5  Dictionnaire (dir. J. Salmon), aynı yapıt, s. 384 
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kapsamını belirlemek yeterli olacaktı. Ancak, ortaya çıktığı ilk dönemlerden günümüze 
kadar değişik yazarlar uluslararası ekonomik hukukun kapsamını değişik anlayışlara 
göre belirleme yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede, kimi yazarlar uluslararası ekonomik 
hukuku yalnızca devletlerarası ekonomik ilişkiler ve uluslararası ekonomik örgütlerin 
faaliyetleri ile sınırlı tutarken6, kimi yazarlar bunu bir devletin sınırlarını aşan tüm 
ekonomik ilişkilerin hukuku olarak görmektedir7. Bu son anlayış çerçevesinde 
uluslararası ekonomik hukuk hem devletlerarası ekonomik ilişkileri hem de özel hukuk 
kişilerinin tarafı olduğu ulusal düzeyleri aşan ekonomik ilişkileri kapsamak suretiyle 
uluslararası hukuk kuralları ile sınırlı kalmamakta ve ulusal hukuklar, uluslararası 
ticaret birimleri tarafından uygulamalar sonucu oluşturulan ve kısaca lex mercatoria8 
diye anılan mesleki hukuk kuralları gibi çeşitli düzeydeki hukuk kurallarını da 
içermektedir. Kimi yazarlar ise, belirttiğimiz dar ve geniş anlamdaki uluslararası 
ekonomik hukuk anlayışlarının arasında bir anlayışı benimseyerek, uluslararası genel 
düzeni ilgilendiren ekonomik ilişkilerin kurallarını uluslararası ekonomik hukuk 
kapsamında değerlendirirken ekonomik girişimcilerin kişisel davranışlarına bağlı 
işlemleriyle ilgili kuralları bunun kapsamı dışında bırakmaktadır9. Bu ara anlayışı 
benimseyen yazarlar için uluslararası ekonomik hukuk, yalnızca uluslararası hukuk 
kurallarını değil, aynı zamanda parasal ilişkiler ve uluslararası yatırımlar gibi alanlarda 
büyük ölçüde kurallar koyan ulusal hukuk kurallarını da kapsamaktadır. Böylece 
uluslararası ekonomik hukuk, örneğin uluslararası ticaret düzenine ilişkin kuralları 
içerirken, uluslararası satış kurallarını kapsamı dışında bırakmaktadır10. 

  Uluslararası ekonomik hukukun bu değişik anlayışlara bağlı olarak kapsamının 
ve bağlı olduğu hukuk dalının değişebilmesi karşısında, öğreti bu adı pragmatik bir 
kavram olarak değerlendirmekte ve sınırlarının her bir yazarın anlayışına göre farklı 
belirlenebileceğini genelde kabul etmektedir11. 

  Böylece, farklı içerikli uluslararası ekonomik hukuk (international economic 
law; droit international économique;  Internationales Wirtschaftrecht) adı 
öğretide büyük ölçüde yerleşirken, kimi yazarların bu dala atfettikleri içeriğe bağlı 
olarak, başka adlar kullandıkları da görülmektedir. Bu çerçevede, “ ulusların ticaret 
hukuku”12 ,”uluslararası ekonomik kalkınma hukuku”13 ve “uluslararası ekonomi 
hukuku”14 gibi adlara da rastlanmaktadır.  

6 Örneğin, G. Scwarzenberger, “The principles and standards of international  economic law”, 
R.C.A.D.I.., 1966-I, Tome 117, s. 7 
7  Örneğin, P. Daillier et A. Pellet, Droit international public, Paris,2002, 7 eme éd.,s. 
8 Dictionnaire ( dir. J. Salmon ), s. 650; B. Goldman, “ La lex mercatoria dans les contrats et 
l’arbitrage internationaux, réalité et perspectives”, J.D.I., Tome 106, 1979, s. 476 vd. 
9  Örneğin, D. Carreau et P. Julliard, Droit international économique, Paris, Dalloz, 2 nd éd., 
2005, s. 3-4 
10 Aynı yapıt, s. 3 
11 P. Weil, “ Le droit international économique”, in Ecrits de droit international, Paris, PUF, 
2000, s. 97-98 ; D. Carreau et P. Julliard, a.g.y., s. 2-4 
12 Örneğin, F.A. Mann, “Reflections on a commercial law of nations”,  B.Y.I.L., 1957, s. 20 vd. 
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 Uluslararası ekonomik hukukun bizim anlayışımız çerçevesindeki kapsamına 
gelince, hareket noktamız hukuk düzeni (legal system, ordre juridique) ve 
uluslararası hukuk düzeni (international legal system, ordre juridique 
international) kavramları olmaktadır. 

Genel anlamda bir hukuk düzeni, bir toplumu ya da belirli bir topluluğu yöneten ve bir 
sistem oluşturan hukuk kuralları bütünüdür15. Bu çerçevede, bir hukuk düzeni, 
bireylerin oluşturduğu devletler düzeyinde bir iç hukuk düzeni olabileceği gibi, büyük 
ölçüde devletler topluluğu düzeyinde oluşan bir uluslararası hukuk düzeni de 
olabilmektedir16. Ancak, anılan iki hukuk düzeni dışında da, devletler altındaki 
birimlerin oluşturduğu ticaret ya da spor birlikleri gibi özel topluluklar düzeyinde 
oluşan bir hukuk düzeni olabileceği gibi, devletlerin sınırlarını aşan düzeyde bir ulus-
ötesi ( transnational ) hukuk düzeninin varolması da olanaklıdır17. 

Uluslararası ekonomik hukuk düzeni, genel anlamda hukuk düzeni anlayışına uygun 
olarak, uluslararası düzeyde ekonomik ilişkilerde bulunan ve dolaysıyla uluslararası 
ekonomik toplumu oluşturan kişilerin ilişkilerini düzenleyen bir hukuk düzenini 
oluşturmaktadır. Uluslararası ekonomik ilişkilerde bulunan kişiler ise, başta devletler 
olmak üzere, hükümetlerarası uluslararası örgütler, hükümetler-dışı uluslararası 
örgütler, ulus-ötesi ya da çok-uluslu adı verilen küresel düzeyde çalışan ticaret 
ortaklıkları ya da ticaret adamları gibi bireyler olmaktadır. 

 Devletler ve hükümetlerarası uluslararası örgütler günümüzde tartışmasız 
olarak uluslararası hukuk kişiliğine sahip bulunmaktadır. Buna karşılık, gerek 
hükümetler-dışı uluslararası örgütler gerek ticaret ortaklıkları ya da bireyler 
günümüzde ilke olarak, hem hukuksal statüleri hem de faaliyetleri bakımından, bir 
ulusal hukuk kişisi kabul edilmektedir18. Ancak, gerek ulus-ötesi ticaret ortaklıklarının 
gerek hükümetler-dışı uluslararası örgütlerin, giderek artan bir biçimde uluslararası 
düzeyde faaliyette bulunması ve uluslararası hukukça hak ve yükümlülüklerle 
donatılması karşısında, bunları uluslararası hukuk kişisi sayma eğilimlerine 
rastlanmakla birlikte günümüzde bu hukuksal statüleri tartışmalıdır19. Dolaysıyla, 
günümüz uygulanan uluslararası hukuku çerçevesinde, uluslararası ekonomik hukuk 
düzeni, genel uluslararası hukuk düzeninden farklı olarak, hem uluslararası hukuk 

13 W. Friedmann, The changing structure of international law, London, Stevens, 1964, s. 
176-181 
14 P. Dailllier, G. De la Pradelle et H. Ghérari ( dir.), Droit de l’économie internationale,   
Paris, Pedone, 2004 
15 Dictionnaire ( dir. J. Salmon), a.g.y., s. 786. Ayrıca bkz. Ch. Leben, “ De quelques doctrines 
de l’ordre juridique” , Droits, 2001, no. 33, s. 20 
16 Ch. Leben, aynı makale 
17 Ch. Leben,  aynı makale, s. 35-37 
18  Örneğin bkz. H. Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Ankara, Turhan  Kitabevi, 12. bası, 2013, s. 
233, 235-236 
19 Örneğin: ulus-ötesi ticaret ortaklıkları için bkz. I. Seidl-Hohenveldern, a.g.y., s. 17 ; 
hükümetler-dışı uluslararası örgütler için bkz. K. Başlar,  Uluslararası Hukukta Hükümet 
Dışı Kuruluşlar, Ankara, Nobel Yayın, 2005, özellikle s. 241-246         
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kişilerinin hem de ulusal hukuk kişilerinin ilişkilerini düzenleyen bir hukuk düzenini 
oluşturmaktadır. 

Uluslararası ekonomik  hukuk düzeninin bu karma yapısı çerçevesinde uluslararası 
ekonomik hukukun kapsamı, ilke olarak ulusal hukuk kişisi kabul edilen ulus-ötesi 
ticaret ortaklıkları ile hükümetler-dışı uluslararası örgütlerin uluslararası ekonomik 
ilişkilerinin ne ölçüde hesaba katılacağına bağlı bulunmaktadır.Anılan birimlerin bir 
devletin sınırları dışına taşan tüm ilişkilerini ve faaliyetlerini kavrayan bir anlayışla 
uluslararası ekonomik hukukun kapsamının belirlenmesi yoluna gitmek 
düşünülebilecektir. Böyle bir maksimalist anlayış çerçevesinde yalnızca uluslararası 
ekonominin bağlı olduğu ilkelerin ve kuralların incelenmesi ile yetinilmeyecek, bu 
birimlerin uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği başlıca ticari, parasal ya da mali 
işlemler de inceleme kapsamına alınacaktır20. Böylece, uluslararası kamu hukuku 
kuralları yanında uluslararası özel hukuk kuralları da bu çerçevede ele alınacaktır. 
Buna karşılık, uluslararası ekonomik hukuku temelde devletler ve uluslararası örgütler 
gibi uluslararası hukuk kişilerinin uluslararası ekonomik ilişkileri konusunda koyduğu 
ana ilkeler ve kurallar ile yine onların kabul ettiği yöntemler çerçevesinde ulus-ötesi 
ticaret ortaklıkları ve hükümetler-dışı uluslararası örgütlerin uluslararası faaliyetlerine 
ilişkin kuralların incelenmesi olarak değerlendirmek de olanaklıdır. 

Burada uluslararası hukuk kişilerinin doğrudan tarafı bulunduğu uluslararası 
ekonomik ilişkileri ile ilgili uluslararası hukuk kuralları ile devletlerin doğrudan ya da 
uluslararası örgütler aracılığıyla koyduğu uluslararası düzeydeki ekonomik ilişkilerde 
uyruklarını bağlayan uluslararası hukuk kuralları incelenecektir. 

 Böylece uluslararası ekonomik hukukun kapsamı daha ayrıntılı bir biçimde 
belirtilirse, uluslararası ticaret düzeninin temel kurallarını, uluslararası düzeyde para ve 
finans sorunlarına ilişkin temel kuralları, uluslararası yatırımlara ilişkin temel kuralları, 
işgücünün dolaşımının ve çalışma koşullarının uluslararası hukuk düzeyindeki 
düzenlemelerini, devletler ve uluslararası örgütlerin yardımlarına ve teknoloji 
transferine ilişkin temel kuralları ve son olarak da belirtilen ekonomik ilişkilerle ilgili 
uyuşmazlıkların çözüm yollarını içerecektir. 

 Belirttiğimiz bu kapsamı ile uluslararası ekonomik hukuk, uluslararası ticaretin 
devletler arasında geçerli olan temel düzenini içerirken, farklı devletlerin 
vatandaşlığına sahip gerçek ve tüzel kişiler arasında mal ve hizmet değişimini 
düzenleyen ticari sözleşmelere, ödeme usullerine, mal teslim yöntemlerine, dış ticaret 
finansmanına, banka işlemlerine vb. öteki uluslararası özel hukuk ve ticaret hukuku 
işlemlerini düzenleyen uluslararası ticaret hukuku (international  commercial law, 
droit commercial international ou droit du commerce international)21kurallarını 
dışarıda bırakmaktadır. Buna karşılık, bu anlayıştaki bir uluslararası ekonomik hukuk , 
uluslararası çalışma hukuku ( international labour law; droit international du 

20 Örneğin, P. Daillier, G.de la Pradelle et H. Ghérari böyle bir anlayışla “ Uluslararası 
Ekonominin Hukuku” adını verdikleri yapıtı gerçekleştirmiştir: Bkz.  a.g.y., s. 2 
21 Bu konuda bkz. C. Şanlı ve N. Ekşi, Uluslararası Ticaret Hukuku, İstanbul, Arıkan 
Yayınevi, 4. bası, 2005 
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travail) ile ilgili temel düzenlemeleri, uluslararası vergi hukuku (international tax 
law; droit fiscal international) ile ilgili devletlerin vergilendirme yetkisine getirilen 
uluslararası hukuk  sınırlandırmalarına ilişkin temel kuralları da içermektedir. Yine bu 
anlayış bir dönemler gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasındaki ekonomik 
ilişkileri özel olarak ele alan uluslararası kalkınma hukuku (international law of 
development; droit international du développement)22 kurallarının halen yürürlükte 
olanlarını da kapsamı içinde değerlendirmektedir. 

C. Uluslararası Ekonomik Hukuk Düzeninin Oluşumu ve Gelişimi 

Uluslararası ekonomik hukuk, uluslararası ekonomik ilişkilerin öğeleri üzerine 
oturmaktadır. Bu nedenle, uluslararası ekonomik hukukun özelliklerini ortaya 
koyabilmek için önce uluslararası ekonominin öğelerini belirlemek gerekli olmaktadır. 

Devletler arasında ekonomik ilişkilerin kurulması ve gelişmesi her bir dönemin 
anlayışına göre biçimlenmiştir. Teknoloji ve endüstri devriminin etkileri ile 19. 
yüzyılda büyük bir gelişme gösteren uluslararası ekonomik ilişkiler dönemin liberal 
ekonomi anlayışına dayanmıştır. Özünde ülkeler arasında mal alım ve satımı biçiminde 
gerçekleşen bu uluslararası ekonomik ilişkilerde devletler özel girişimciyi serbest 
bırakmayı ve olabildiğince bu ilişkilere karışmamayı yeğlemiştir.   Bu liberal ekonomi 
anlayışı, Birinci Dünya Savaşı, 1917 Sovyet Devrimi ve 1929 ekonomik krizi ve daha 
sonra da İkinci Dünya Savaşı nedenleriyle terk edilmek zorunda kalınmıştır. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin anlayışı, uluslararası ekonomik ilişkilerin 
genişlemesini ve ulusal engellerin olabildiğince kalkmasını amaçlayarak liberal 
anlayışı göreceli olarak benimsemekle birlikte, bütün bu ilişkilerin belirli birtakım 
evrensel kurallara bağlı olarak yürütülmesine yönelik düzenlemelere de gidilmesini 
sağlamıştır. Bu dönemde uluslararası ekonomide, hem ekonomik hem de hukuksal 
düzeyde, devletler arasında karşılıklı bağımlılık ilişkileri gelişmeye başlamıştır. Bu 
çerçevede, ülkeler arasındaki mal alım ve satım hareketleri yanında, giderek artan bir 
biçimde, hizmetlerin alım ve satımı hareketlerinin de yeraldığı görülmektedir. Yine, 
büyük ölçüde İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan ve sınır ötesi faktör hareketleri 
olarak adlandırılan, ülkelerarası sermaye hareketleri, uluslararası işgücü hareketleri ve 
teknoloji transferi hareketleri de günümüz uluslararası ekonomik ilişkilerinin 
kapsamında yeralmıştır23. Bunlara, 1944 Bretton Woods Konferansı ile uluslararası 
düzenlemeler altına alınan para, finans ve kredi ilişkileri de eklenmiştir. 

Böylece İkinci Dünya Savaşı öncesi uluslararası ekonomik yapı çerçevesinde 
devletlerin uluslararası ekonomik ilişkilere karışması da çok sınırlı kalmıştır. Dönemin 
uluslararası hukuk anlayışı büyük ölçüde devletlerarası siyasal ilişkileri düzenlemeye 
yönelik olduğu için, devletlerarası ekonomik sorunlara yönelik kurallar konulması 
sınırlı kalmış ve uluslararası ekonomik ilişkileri büyük ölçüde yürüten özel hukuk 
kişilerinin faaliyetlerinin düzenlenmesine sınırlı bir biçimde ve genellikle dolaylı 

22 Örneğin bkz.: M. Flory, Droit international du développement, Paris, P.U.F., 1977; M. 
Bennouna, Droit international du développement, Paris, Berger-Levrault, 1983 
23 H. Seyidoğlu, a.g.y., s. 3-4 
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olarak girilmiştir. Bu çerçevede, devletler arasında ticaret andlaşmaları ve bunlara bağlı 
ulaşım ve yerleşme andlaşmaları; düşünsel ve endüstriyel mülkiyete ilişkin 
andlaşmalar; ekonomik işbirliği, kredi ve yardım andlaşmaları; ödeme, kliring ve takas 
andlaşmaları gibi andlaşmalar ile hayvansal ürünlerin sağlık koşulları ile birlikte 
ticaretini de düzenleyen andlaşmalar yapılmasına gidilmesi ile yetinilmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı öncesi dönemde yapılan bu tür andlaşmaların da, 
günümüz verileriyle karşılaştırıldığında, sayıca çok az oldukları gözlenmektedir. 
Örneğin, Türkiye’nin kuruluşundan 1945 yılına kadar yaptığı bu tür andlaşmaların 
durumu şöyledir: 

i) ticaret, seyrisefain ve yerleşme andlaşmaları: 8 adet24 ; 

ii) ticaret ve seyrisefain andlaşmaları: 41 adet25; 

iii) “ seyyar ticaret memurları” ile ilgili andlaşmalar: 3 adet26; 

iv) düşünsel ve endüstriyel mülkiyet hakları ile ilgili andlaşmalar: 5 adet çok-
taraflı27; 

v) ticaret, ödeme, kliring ve takas andlaşmaları: 1 adet çok-taraflı ( Lozan 
Ticaret Mukavelesi) ve 300 adet ikili28; 

vi) ekonomik işbirliği, kredi, ve yardım andlaşmaları: 8 adet29. 

Türkiye’nin 1945’e kadar yaptığı ekonomik andlaşmalara gümrük 
düzenlemeleri ile ilgili 9 andlaşma30 ile veteriner işleri ve hayvansal ürünlerin sağlığına 
ilişkin 3 çok-taraflı ve 8 ikili andlaşmayı31 da ekleyebiliriz. 

İkinci Dünya Savaşı öncesi dönemde uluslararası ekonomik ilişkilerin 
düzenlenmesine katkıda bulunan gerçek anlamda uluslararası ekonomik örgütlere de 
pek rastlanmamaktadır. Bu dönemde Endüstriyel Mülkiyetin Korunması Birliği ve 
Tarım Uluslararası Enstitüsü gibi daha çok ekonomik konulara yönelik yönetsel 
birlikler ile Uluslararası Çalışma Örgütü ve Uluslararası Ödemeler Bankası gibi çok az 
sayıda güncel uluslararası ekonomik örgüte rastlanmaktadır32. 

24 Bkz. A.G. Ökçün ve A.R. Ökçün, Türk Antlaşmaları Rehberi ( 1920-1973), Ankara, S.B.F. 
yayını, 1974, s. 78-80 
25 Bkz. Aynı yapıt, s. 80-88 
26 Bkz. Aynı yapıt, s. 89 
27 Bkz. Aynı yapıt, s. 111-112 
28 Bkz. Aynı yapıt, sırasıyla s.145, 149-155, 161, 166, 168-169, 173-177, 178, 178-179, 186-
187, 194195, 199-200, 201-203, 206-207, 214, 214-216, 219-220, 221, 223, 229, 232, 236, 238, 
239-241, 245, 246, 247, 247-249, 258, 262-263, 269-272, 278, 288 ,293-294. 
29 Bkz. Aynı yapıt, sırasıyla s. 342, 377-378, 390,413 
30 Bkz. Aynı yapıt, s. 313-314 
31 Bkz. Aynı yapıt, s. 136-139 
32 M. Bélanger, Institutions économiques internationales, Paris, Economica, 6 eme éd., 1977, 
s. 9 
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Günümüz anlamında uluslararası ekonomik hukuk düzeninin oluşması İkinci 

Dünya Savaşından sonra gerçekleşmeye başlamıştır. Bu çerçevede, kronolojik olarak 
ilk düzenlemeler, Savaş sona ermeden 1-22.7.1944’de toplanan ve Uluslararası Para 
Fonu (IMF, F.M.I.) ile kısaca Dünya Bankası diye anılan Uluslararası İmar ve 
Kalkınma Bankası ( IBRD, B.I.R.D.)’nın kuruluşlarının kabulü ile sonuçlanan Bretton 
Woods Konferansı ile gerçekleştirilmiştir. Anılan Konferans sonunda kabul edilen  
belgeler, henüz kuruluşu düşünce aşamasında bulunan Birleşmiş Milletler düzenine 
atıfta bulunmak suretiyle, Birleşmiş Milletler Parasal ve Finansal Konferansı Son 
Senedi adını taşımakta olup33, resmi andlaşma metinleri 27.12.1945’te Vaşington’da 
imzalanmıştır34. Ancak Bretton Woods Konferansının ardından gelen ve 25 Nisan- 26 
Haziran 1945’teki San Francisco Konferansı sonunda kurulan Birleşmiş Milletler 
Örgütü ( UNO, O.N.U.) çerçevesinde de Örgütün uluslararası ekonomik düzene ilişkin 
birtakım faaliyetlerde bulunması da kabul edilmiştir. 

B.M. Andlaşmasının Başlangıcı ekonomik ve toplumsal gelişmeyi 
kolaylaştırmak için uluslararası kurumlara başvurmayı öngörürken, 1/3. maddesi de 
ekonomik ve toplumsal nitelikli uluslararası sorunların çözümünde uluslararası 
işbirliğini sağlamayı amaçları arasında saymaktadır35. B.M. Andlaşmasının IX. 
Bölümü ise uluslararası ekonomik ve toplumsal işbirliğinin düzenlenmesine yönelik 
B.M. kurallarını saymakta ve X. Bölümü de bu görevleri yerine getirmek için kurulan 
Ekonomik ve Sosyal Konsey ( ECOSOC, E.C.O.S.O.C.)’in yapısı ile görev ve 
yetkilerini düzenlemektedir. 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Uluslararası Para Fonu’nun parasal ve finansal 
konularda, Dünya Bankasının ise imar ve kalkınma amaçlı krediler sağlama 
konusundaki  uluslararası faaliyetlerine ek olarak uluslararası ticareti düzenlemek 
amacıyla da yeni bir uluslararası örgütün kurulması düşünülmüştür. Bu amaçla, B.M. 
Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin Kasım 1947-Mart 1948 tarihleri arasında düzenlediği 
Havana Konferansı sonunda 24.3.1948 tarihinde imzalanan “ Havana Şartı” ile 
Uluslararası Ticaret Örgütü(ITO, O.I.C.) kurulması yoluna gidilmiş ise de, “Havana 
Şartı”’nın başta A.B.D. olmak üzere birçok devletçe onaylanmaması sonucu, anılan 
örgüt yaşama geçirilememiştir. Ancak, uluslararası ticaretin genel bir düzenlemesine 
ulaşıncaya kadar 23 devlet arasında 30.10.1947 tarihinde geçici olarak uygulanmak 
üzere imzalanan ve “Havana Şartı”nın “Ticaret politikası” başlıklı IV. Bölümünü 
oluşturan kısa adıyla GATT ( Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması) 
1.1.1948’de yürürlüğe konulmuştur36. Bir çok-taraflı andlaşma olan ve uluslararası 
hukuk kişiliğine sahip tam bir uluslararası örgüt kimliği kazanamayan GATT 
15.4.1994 tarihinde Marakeş’te imzalanan Dünya Ticaret Örgütü (WTO, O.M.C.) 

33 M. Bélanger, aynı yapıt, s. 39 
34 Türkiye her iki andlaşmayı da 19.2.1947’de onaylamıştır: Andlaşma metinleri için bkz. R.G., 
25.2. 1947, sayı 6541 
35 Türkiye B.M. Andlaşmasını 15.8.1945 tarihli yasa uyarınca 28.9.1945 tarihinde onaylamıştır. 
Metin için bkz.  R.G., 24.8.1945, sayı 6092 
36 Resmi  metin  için bkz.UNTS, Vol. 55,194 Reg., no. 814. Türkiye GATT’ı 21.12.1953 
tarihinde onaylayarak taraf olmuştur: Türkçe metin için bkz. R.G., 31.12.1953, sayı 8597 
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kurucu andlaşmasının 1.1.1995’te yürürlüğe girmesine kadar, en son 109 devlet 
arasında olmak üzere, uluslararası ticaret ilişkilerini düzenlemeyi sürdürmüştür. 

Bu dönemde, anılan üç uluslararası ekonomik örgütün düzenleyici kuralları 
çerçevesinde uluslararası ekonomik ilişkilerin serbestleştirilmesine yönelik olarak 
devletler arasında ticari engeller giderek kaldırılırken, küresel düzeyde faaliyet 
gösteren kimi ticaret ortaklıklarının da, kimi zaman devletlerin hukuk düzenlerine bağlı 
olmadan doğrudan uluslararası düzeyde, faaliyetler içine girdikleri izlenmeye 
başlanmıştır. Böylece, özellikle çok-uluslu (multinational) ya da ulus-ötesi 
(transnational) diye anılan ve küresel düzeyde faaliyet gösteren ticaret ortaklıklarının 
devletlerle olan ilişkilerinde ilgili devletlerin ulusal hukuklarının ve yargı yetkilerinin 
kapsamı dışında kalan hukuksal durumlar yaratma yoluna gittikleri görülmektedir. 
Anılan ticaret ortaklıkları bunu devletlerle yaptıkları “uluslararasılaştırılmış 
sözleşmeler” (internationalized contracts, contrats internationalisés) aracılığıyla 
gerçekleştirmişlerdir. 

Böylece, küresel düzeyde faaliyet gösteren ticaret ortaklıklarının uluslararası 
ekonomik ilişkilerin doğrudan bağımsız tarafı olması gerçekleşmektedir.  Bu çerçevede 
de, ticaret ortaklıklarının özellikle devletlerle olan doğrudan ekonomik ilişkilerine 
uygulanan, ulusal hukukların ve uluslararası hukukun kapsamı dışında kalan, üçüncü 
bir hukuk düzeninin uluslararası düzeyde ortaya çıktığı görülmektedir. Bu sonuncu 
hukuk düzeninin nitelikleri ve adı üzerinde tartışmalar sürmekle birlikte, günümüzde 
öğreti ağırlıklı olarak bu hukuk düzenini ulus-ötesi hukuk (transnational law, droit 
transnational)  olarak adlandırmaktadır. 

Bu yeni dönemde uluslararası ekonomik ilişkilerde karşılaşılan bir başka 
gelişme, daha çok bölgesel ekonomik örgütler aracılığıyla gerçekleştirilen uluslararası 
ekonomik birleşmelerdir. Bütünleşme amacının ölçüsüne göre bu birleşmeler, 
ekonomik açıdan, tercihli ticaret anlaşmaları ( preferential trading agreemets, 
accords de commerce préférentiel), serbest ticaret bölgesi ( free trade zone, zone de 
libre-échange), gümrük birliği ( customs union, union douaniere), ortak pazar ( 
common market, marché commun) ve ekonomik birlik ( economic union, union 
économique) biçimini almaktadır37. Anılan birleşmelerin ileri bütünleşme düzeyinde 
olması durumunda, ilgili devletler arasında, özel hukuk kişilerini de kapsayan, kendine 
özgü ( sui generis) nitelikli bölgesel hukuk düzenlerinin oluştuğu görülmektedir. AB 
hukuku ( European Union law, droit de  l’Union européenne) bunun en gelişmiş 
örneğini oluşturmaktadır. Böylece uluslararası ekonomik ilişkilerin düzenlenmesinde, 
ulusal hukuklar, uluslararası hukuk, ulus-ötesi hukuk ve iş dünyasının oluşturduğu lex 
mercatoria gibi mesleki hukuk düzenleri dışında, her biri kendine özgü kurallar içeren 
ulus-üstü (supranational) nitelikli bir bütünleşmeler hukukunun da devreye girdiği 
görülmektedir. 

Uluslararası ekonomik ilişkiler düzeninin yukarıda belirtilen çerçevede ve 
özellikle liberal ekonomi anlayışı içinde yürütülmesi, 1960’lı yıllarda sömürgecilikten 
kurtulma ( decolonization, décolonisation) süreci sonunda birçok gelişmekte olan 

37 H. Seyidoğlu, a.g.y., s. 204 
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yeni devletin ortaya çıkması ve Sosyalist devletlerin de bunlara destek vermesi ile 
ekonomik gelişme farklılıklarına bağlı bir karşı akımın doğmasına neden olmuştur. Bu 
amaçla 1964 yılında B.M. bünyesinde B.M. Ticaret ve Kalkınma Konferansı ( 
UNCTAD, C.N.U.C.E.D.) adında B.M. Genel Kurulunun özel bir yardımcı organı 
oluşturulmuş ve bu organ ilk toplantısını 23.3.1964 tarihinde gerçekleştirerek temel 
ilkelerini ortaya koymuştur. Zamanla “ Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen” ( YUED) 
( New International Economic Order, Nouvel Ordre Economique International) 
adı altında gelişen bu karşı akımın eleştirileri ve istekleri uluslararası düzeyde serbest 
ticaret ilkesinden çok bu amaçla başvurulan yollara ve yöntemlere  karşı 
yöneltilmiştir38. 

YUED arayışları 1970’li yıllarda doruklara çıkarak, B.M. Genel Kurulu 
1974’te şu üç kararı kabul etmiştir: i) Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen Kurulmasına 
İlişkin Bildiri ( 1.5.1974); ii) YUED Oluşturulmasına İlişkin Eylem Planı (1.5.1974); 
iii) Devletlerin Ekonomik Hakları ve Görevleri Yasası ( 12.12.1974) ( Charter of the
Economic Rights and Duties of States, Charte des Droits et Dévoirs Economiques 
des Etats)39. YUED çerçevesinde bir başka çaba, 1980’li yıllarda çok-uluslu ticaret 
ortaklıklarının özellikle gelişmekte olan ülkelerde devletlerin içişlerine karışmasını ve 
ekonomik düzenlerini bozucu faaliyetlerde bulunmasını engellemeyi amaçlayan bir “ 
Davranış Kodu” ( Code of conduct, Code de conduite) tasarısının oluşturulmasıdır. 
B.M. bünyesindeki bu tasarı çalışmaları 1992’de terkedilmiş ve bugün özel çalışmalar 
düzeyinde sürdürülmektedir40. 

YUED çerçevesindeki belirtilen çalışmaların hukuksal etkileri bakımından 
sonuçsuz kalmasına rağmen, B.M. Kalkınma ve Ticaret Konferansı bünyesinde ele 
alınan iki konuda günümüz uluslararası ekonomik hukukuna birtakım katkılarda 
bulunulduğu da izlenmektedir. Bu konulardan birisi gelişmekte olan ülkeler arasında 
uygulanması kabul edilen GATT’ın XXXV. maddesinde ayrım gözetmeme ilkesine 
getirilen “ genelleştirilmiş tercihli sistem” ( generalized system of preferences, 
systeme généralisé de préférences) kuraldışılığıdır41. Bu konulardan ikincisi ise, 
gelişmekte olan ülkelerin başlıca ürünlerini oluşturan şeker, buğday, kalay, tekstil, 

38 M. Castillo, “ Les grandes étapes de l’évolution de l’ordre économique international”, P. 
Daillier, G. de la Pradelle et H. Ghérari ( dir.), a.g.y., s. 15. Dönemin varolan uluslar arası 
ekonomik düzenine getirilen başlıca eleştiriler için bkz. M. Bedjaoui,  Pour un nouvel ordre 
économique international, Paris, UNESCO, 1979, s.23-50 
39 Son metnin Türkçesi için bkz. A. Gündüz, Milletlerarası Hukuk: Temel Belgeler-Örnek 
Kararlar, İstanbul, Beta, 5. bası, 2003, s. 126-134. Devletlerin Ekonomik Hakları ve Ödevleri 
Yasası Genel Kurulda 120 lehte, 6 aleyhte ve 10 çekimser oyla kabul edilmiştir: Bkz. M. 
Bélanger, a.g.y., s. 21. Ancak , lehte oy veren 120 devlet dünya nüfusunun 0/0 70’ini 
oluşturmasına rağmen, dünya ticaretinin yalnızca 0/0 34,1’ine sahip bulunmaktadır: Bkz. I. 
Seidl-Hohenveldern, a.g.y., s. 3 
40 A. Kolk, R. Van Tulder and C. Welters, “International codes of conduct and corporate social 
responsability; can transnational corporations regulate themselves?” , Transnational 
Corporations, Vol. 8, no. 1, 1999, s. 143 ve 145 
41 Ş. Büyüktaşkın, Dünya Ticaret Sistemi. GATT, Dünya Ticaret Örgütü ve Türkiye, 
Ankara,1997,s. 211-213 
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kakao, kahve, zeytinyağı, doğal kauçuk, tropikal odun, bakır, boksit vb. temel ürünlerle 
ilgili olarak satıcı ve alıcı ülkeler arasında adil bir ticari sonuca varmak için kotalar ve 
düzenleyici stoklar öngörülen düzenlerin kurulmasıdır42. 

Öte yandan, 1948’de çalışmalarına başlayan GATT giderek Anlaşmaya taraf 
devlet sayısını arttırırken, aynı zamanda da çok-taraflı ticaret görüşmeleri aracılığıyla 
kabul edilen uluslararası ticaret düzeninin birtakım değişikliklerle sürdürülmesini 
sağlamaya çalışmıştır43. Böylece, GATT bünyesinde şu çok-taraflı ticaret görüşmeleri 
gerçekleştirilmiştir: Cenevre ( 1947), Annecy (1949), Torquay (1950), Cenevre ( 
1956), Dillon ( 1960-1961), Kennedy ( 1962-1967), Tokyo ( 1973-1979) ve Uruguay 
(1986-l994)44. Uruguay Görüşmeleri sonucunda 15.12.1993’te kabul edilen Son Senet  
15.4.1994’te imzalanarak GATT’ın yerini almak üzere Dünya Ticaret Örgütü ( D.T.Ö.) 
( World Trade Organization, WTO; Organisation Mondiale du Commerce, 
O.M.C.) kurulmuş ve uluslararası ekonomik düzeni oluşturan tamamlayıcı nitelikteki  
öteki başlıca ticaret andlaşmaları kabul edilmiştir45. 

Dünya Ticaret Örgütünün işlemeye başlaması ile günümüz uluslararası 
ekonomik ilişkilerine uygulanacak hukuk kuralları daha da belirginleşmiştir. 

Günümüz uluslararası ekonomik hukuk düzeni ekonomik ilişkilerde korumacılığı 
reddeden ve serbest ticaret ilkesini benimseyen bir liberal anlayış üzerine 
kurulmaktadır46. Uluslararası ekonomik hukuk düzeninin 1990’lı yıllardan bu yana 
ulaştığı nokta, öğretide genel olarak “küreselleşme” ( globalization, globalisation) 
diye anılan47, dünya ölçeğinde bir ekonominin varlığı ile devletlerin ülkelerini aşan bir 
rekabetin örgütlenmesi ve sermaye hareketlerinin  serbestleşmesi durumu olmaktadır48. 

Uluslararası ekonomik ilişkilerdeki bu gelişmeler uluslararası ekonomik hukuk 
düzeninde de birtakım gelişmelere neden olmuştur. Bu gelişmelerin ilki, uluslararası 
ekonomik hukukun doğrudan ilişkilerini düzenlediği hukuk kişileri arasında, devletler 
ve 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak devletlerin taraf olduğu hükümetlerarası 
uluslararası örgütlerden (governmental international organizations, organisations 
internationales gouvernementales) başka, ulus-ötesi ticaret ortaklıklarının ( 

42 M. Bélanger, a.g.y., s.133-139 
43 Bkz. Ş. Büyüktaşkın,a.g.y., s.730  
44 R.S.Karluk, Uluslararası Ekonomik, Mali ve Siyasal Kuruluşlar,Ankara,Turhan 
Kitabevi,5. bası, 2002, s.187-194 
45 Türkiye, D.T.Ö. kurucu andlaşmasını ve öteki tamamlayıcı andlaşmaları 31.12.1994 
tarihinden başlayarak geçerli olmak üzere 26.1.1995 tarihli uygun bulma yasası il onaylamış ve 
yürürlüğe koymuştur: Bkz. R.G., 25.2.1995, sayı 22213 Mükerrer 
46 D. Carreau et P. Julliard, a.g.y., s. 34-37 
47 Anglo-saxon öğretide genel bir biçimde küreselleşme ( golabalization) kavramının 
benimsenmesine rağmen, Fransız yazarların bir kısmı, özellikle küreseleşme kavramının 
giderek ideolojik bir nitelik kazanmasını da göz önünde tutarak, dünya ölçeğinde olma ( 
mondialisation) kavramını kullanmayı yeğlemektedir: Örneğin bkz. E. Loquin et C. Kessedjian 
(dir),  La mondialisation du droit, Paris, Litec, 2000 
48 R. Chemain, “ L’ordre économique international a l’heure de la mondialisation” , in P. 
Daillier, G. de la  Pradelle et H. Ghérari (dir.), a.g.y., s. 19-20 
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transnational entreprises, sociétés transnationales), hükümetler-dışı uluslararası 
örgütlerin ( non governmental international organizations, organisations 
internationales non gouvernementales) ve bireylerin de yeralması olmaktadır. Bu 
gelişmelerin ikincisi ise, uluslararası ekonomik hukukun kaynakları arasında, 
andlaşmalar, yapılageliş kuralları ve hukuk genel ilkeleri gibi geleneksel uluslararası 
hukuk kaynaklarından başka, uluslararası örgütlerin kararları ve özel hukuk kişilerinin 
kimi sözleşmeleri gibi yeni birtakım hukuksal işlemlerin de kural koyucu olarak 
değerlendirilmesi ile ilgilidir. 

Sonuç 

Yukarıda ana çizgileriyle belirtiğimiz uluslararası ekonomik hukuk geleneksel 
uluslararası hukukun kimi alanlarda tamamlayıcısı olma işlevini yerine getirirken özel 
hukuk kişilerinin katıldığı ekonomik ilişkiler alanında da yeni kuralların ve 
mekanizmaların oluşmasına yer vererek geleneksel uluslararası hukukun alanının 
genişlemesine olanak vermektedir. 
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“ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARI 
GERİ YÜRÜR” 

Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM* 

I. GİRİŞ 

Yazı başlığının tırnak içine alınma nedeni belli. Bu başlığı gören her 
akademisyen, kaynağının Yıldırım ULER olduğunu bilir1. ULER, bu başlığı BAHRİ 
SAVCI’YA ARMAĞAN’ a verdiği makalede kullandığı zaman, sanırım bir çok 
akademisyen Anayasa’nın 153/5. maddesinde yer alan “İptal kararları geri yürümez” 
kuralını hatırlayarak, makaleyi contra constitutionem bir yorum denemesi sanmış 
olmalıdır. Ben kendi hesabıma ilk bakışta öyle düşündüğümü yadsıyamam. Ne var ki 
makale dikkatle okunduğunda, ortada contraconstitutionem bir yorum girişimi 
olmadığı, örnek olaylardan ve uygulamalardan çıkılarak Anayasa’daki düzenlemenin 
sanıldığı kadar mutlak bir ifade taşımadığının anlatılmak istendiği belli oluyor. Öte 
yandan ilerleyen zaman içinde maddenin mutlak ifadesinin uyandırdığı ilk izlenimin 
aksine, ULER’in bu tezinde giderek artan bir haklılık payı bulunduğu ortaya çıktı. 
Buna birazdan döneceğim. Ancak daha önce bu tür “aykırı” (!) tezlerin bilimde ne 
denli önemli olduğunun altını çizmem gerekir. Bilim, bilgilerin tekrarlanması ya da 
ezberlenmesi değildir. Bilimde esas olan sorgulamadır. İşte bu özellik Yıldırım 
ULER’in fazlasıyla sahip olduğu bir haslettir. ULER’in yayımlanmış her eserinde 
gördüğümüz bu özellik, ne yazık ki sahip olduğu potansiyeli tam yansıtmıyor. “Bilim 
alanını sarsıp düşünmeye yöneltecek bir çok soru, yayın aşamasına gelemeden 
ULER’in perfeksiyonizmine kurban gitmiştir” dersem yanlış olmaz. 

Bu Armağan’da, kendisinin bir başka büyük Hoca için hazırlanan Armağan’a 
sunduğu yazının başlığını kullanmam, ULER’in o gün savunduğu tezin bu gün ulaştığı 
aşamayı gösterme amacını taşıyor. Bu nedenle ULER’in o tarihte üzerinde durduğu 
noktaları, güncelleştirme amacımız gerektirdiği oranda ele alacağız. 

* KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1 Yıldırım ULER, “Anayasa Mahkemesi Kararları Geri Yürür”: Bahri SAVCI’ya Armağan, 
Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları 7, Ankara, 1988, s. 515 – 534. 
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II. SOMUT NORM DENETİMİNDE İPTAL KARARININ GERİYE
YÜRÜMESİ 

A. Genel Olarak 

ULER’in de belirttiği gibi iptal kararlarının geriye yürümesi, iptal kavramının 
niteliği gereğidir. Ancak, Anayasa’da bu nitelikle çelişecek açık bir kural varsa – ki 
bunun AY m. 153/5’de düzenlendiğine yukarıda değindik- o zaman bunu yok saymak, 
anayasa kurallarının bağlayıcılığı karşısında mümkün değildir. Burada yapılabilecek 
tek şey, kavramın niteliğine ve yer aldığı kurama ters düşen anlamında dar yoruma 
gitmek olmalıdır. Zaten yakından incelendiğinde anılan kuralın genel norm niteliği 
taşımadığı, aksine iptal kavramının niteliğine getirilmiş bir istisnayı oluşturduğu 
görülecektir. Ne var ki bu konuda gerek öğreti ve gerekse yargısal uygulamalar 
yönünden yeterli bir araştırma ve tartışmanın yapıldığı söylenemez2.  

Oysa somut norm denetiminde verilen iptal kararının geriye yürümesi, bu 
konuda açık bir kural olmamasına rağmen, tartışılmaz bir hukuk gerçeğidir. Aksi 
takdirde somut norm denetimini harekete geçiren taraf ya da yargıç, davada 
uygulanacak normun iptali ile beklenen sonucu elde edemeyecek ya da anayasaya 
aykırılık başvurusunu resen yapan yargıç, anayasaya aykırılığını saptadığı kuralı, 
bakmakta olduğu davada anayasaya uygunmuş gibi uygulamak zorunda kalacaktır. 
Kısacası somut norm denetimini harekete geçirenler, bunu bir hakkın ihlâlini önlemek 
yerine, ancak ilerideki ihlâlleri önlemeye yönelik olarak, ya da salt kuramsal bir zevki 
tatmin için yapmış olacaklardır. Anayasa koyucunun böyle bir amaç gütmüş olacağı 
düşünülemez. Nitekim somut norm denetimi sonunda iptal kararı verildiğinde, 
Anayasa Mahkemesi kısa kararını, Anayasa’nın 153/1. maddesinin 2. cümlesinde 
açıkça “İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.” denilmiş olmasına 
rağmen, gerekçesi henüz yazılmadan ilgili mahkemelere göndermekte, sürenin 
dolmasına yakın durumlarda ise, sonucun telefonla bildirilmesi yolunu tercih 
etmektedir. Üstelik bu uygulama, contracostitutionem bir yorumun ürünü de değildir. 
Anayasa’nın 152/3. maddesinde: "Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden 
başlamak üzere 5 ay içinde kararını verir ve açıklar" denilmektedir. Aynı fıkranın 
3.cümlesinde de "….karar esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse …"
cümlesi yer almaktadır. "Kararın açıklanması" ve “kararın gelmesi" ibarelerinden de 
anlaşılacağı üzere Anayasa Mahkemesi kararının Resmi Gazete'de yayımlanmadan 
önce ilgili mahkemenin bilgisine ulaştırılması gerekmektedir. Şu halde Anayasa’nın 
152/3. maddesindeki bu düzenlemeler, 153/1, cümle 2’de yer alan kurala göre özel 
norm niteliği taşır. 

2 Karş. Ülkü AZRAK, “Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Geriye Yürümezliği”: 
Anayasa Yargısı, Ankara 1984, s. 151 vd. 
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İtiraz davalarının özelliği, bir mahkemede görülmekte olan bir dava açısından 
bekletici sorun teşkil etmeleridir. Bu özellik nedeniyle itiraz davasında verilen kararın 
Resmi Gazete'de yayımlanmasından önce ilgili mahkemeye yönelik olarak açıklanması 
gerekir. İtiraz davalarındaki bu farklılık, ilgili mahkemenin itiraz davasının sonucunu 
beklemesinin ve gördüğü ihtilafı bu sonuca göre çözecek olmasının doğal bir 
sonucudur. 

Bu durum karşısında 153/5. maddede yer alan “iptal kararları geriye yürümez” 
kuralındaki mutlak ifadenin yalnızca soyut norm denetimi için düşünülmüş olduğu 
sonucuna varmak gerekecektir. Nitekim 153. maddenin bir bütün olarak okunmasıyla 
sistematik yorum kuralları bakımından da aynı sonuca ulaşmak, hukuk mantığının bir 
gereğidir. Anılan maddede somut norm denetimini de içeren açık bir ifade yer 
almamaktadır. Buna karşılık gerek norm metni ve gerekse uygulama düzeyinde soyut 
norm denetimiyle doğrudan bağlantılı hususlar tartışılmaz bir ağırlık taşımaktadır. İptal 
kararlarının gerekçe yazılmadan açıklanamaması (AY m. 153/1 cümle 2), bir kanunun 
ya da kanun hükmünde kararnamenin (KHK) tamamının iptalinden söz edilmesi (AY 
m. 153/2), kanun ve KHK yanında Meclis İçtüzüğü’nün de iptalinden söz edilmesi,
(AY m. 153/3, cümle 1), iptal kararlarının geriye yürümemesi (AY m.153/5) gibi 
hükümler, doğrudan doğruya soyut norm denetimi ile ilgili hükümlerdir. Bunların 
büyük bir çoğunluğunun somut norm denetimi ile ya hiç bağlantıları yoktur3 ya da bu 
bağlantı son derece zayıf ve arızîdir. 

B. Anayasa Mahkemesi’nin Davaya Bakmakla Görevli Mahkeme 
Sıfatıyla Verdiği İptal Kararı 

Yukarda açıklananların farklı ve özel bir biçimi, Refah Partisi ile ilgili kapatma 
davasında gündeme gelmiştir4: 

Anayasa Mahkemesi, Refah Partisi aleyhine açılan kapatma davasının 
görüşülmesi sırasında "davaya bakmakta olan mahkeme" sıfatıyla Siyasal Partiler 
Kanunu'nun 103/2. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak davayı bu 
aşamada bekletip, adı geçen maddeyi bu açıdan incelemiş ve iptaline karar vermiştir. 
Mahkemenin bu konudaki temel gerekçesi özetle şöyledir:  

“TCK m.163'ün kaldırılmış olması5, parti üyelerinin parti yasaklarına aykırı 
eylemlerini büyük ölçüde suç konusu olmaktan çıkarmıştır. Bu durumda 103/2. 

3 Örneğin “iptal kararlarının gerekçesi yazılmadan açıklanamaması (AY m. 153/1 cümle 2), bir 
kanunun ya da kanun hükmünde kararnamenin tamamının iptali (AY m. 153/2), Meclis 
İçtüzüğü’nün iptali (AY m. 153/3, cümle 1) gibi kurallar, somut norm denetimine konu 
olamaz. Bunun gibi Anayasa’nın 153. maddesi kapsamındaki hususların tümünde biçim 
denetimi yapılabilirken, somut norm denetiminde bunun mümkün olmaması (AY m.148/2 son 
cümlecik) da aynı şeye işaret etmektedir. 
4 Konunun bu boyutunu bana hatırlattığı için Av. Fikret İLKİZ’e teşekkür borçluyum. 
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maddenin uygulanma olanağı kalmamıştır. Her ne kadar SPK m. 1176 partilerin 
temelli kapatılmasına yol açacak eylemlerle ilgili genel bir yasak öngörmekteyse de bu 
madde, ancak bir kapatma davasının sonuçlanmasından sonra uygulanabilir. Başka 
bir deyişle SPK m.117, TCK m.163'ün kaldırılmasıyla doğan boşluğu dolduramaz. Bu 
durumda 103/2. maddenin gönderme yaptığı prosedür, Anayasa'nın 69. maddesinin 
6. fıkrasının uygulanmasını olanaksız hale getirdiğinden, bu madde Anayasa'ya 
aykırıdır.”7 

Gerçekten SPK m.103/2'nin öngördüğü prosedür, esas itibariyle TCK'nın 141, 
142 ve 163. maddelerine konu olan eylemler esas alınarak düzenlenmiştir. Burada 
vurgulanması gereken nokta, bu eylemlerin suç olmaktan çıkarılmasının aynı 
eylemlerin parti kapatma nedeni olma niteliğinde bir değişiklik yaratmamasıdır.  

Anayasa Mahkemesi’nin SPK m.103/2 ile ilgili olarak verdiği iptal kararı ile 
ilgili olarak Refah Partisi, AİHM’de açtığı davada şu savunmayı yapmıştır: 

“SPK’nın 103. maddesi iptal edilebilir olsa bile Anayasanın 153. maddesine 
göre “Resmi Gazetede yayımlanmadan yürürlüğe giremez.” hükmüne uyulması zaruri 
iken uyulmamış, … karar makable teşmil edilerek yine Anayasaya aykırı 
davranılmıştır.” 

Oysa yukarıda da açıklandığı üzere somut norm denetimi, doğası gereği geriye 
yürür ve gerekçeli karar Resmi Gazete’de yayımlanmadan da etkisini gösterir. Anayasa 
Mahkemesi, parti kapatma davasında davaya bakan mahkeme olarak, davada 
uygulayacağı normun Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varırsa, kapatma davasını 
bekletip bu konuyu çözümledikten sonra kapatma davasına devam edebilir. Bu yeni bir 
uygulama değildir8. 

Refah Partisi'nin kapatılması davasında davaya bakmakta olan mahkeme 
sıfatıyla 103/2. maddenin Anayasa'ya aykırılığı kanısına varan Anayasa 
Mahkemesi'nin, bu konuyu karara bağladıktan sonra parti kapatma davasına devam 
edip, iptal kararının sonucuna göre davayı sonuçlandırması da, itiraz davalarının 
(somut norm denetiminin) doğasından kaynaklanan normal bir süreçtir.Parti kapatma 
davalarında bu mekanizma aynı mahkemede cereyan etmekte, Anayasa'ya aykırılık 
itirazı ile bu itirazın çözümü aynı mahkemede gerçekleşmektedir. Bu nedenle 
Anayasa'nın öngördüğü bilgi akışı da aynı anda gerçekleşmiş olmaktadır.  

  

5 TCK m. 163 antilaik düşünce açıklamasını ve örgütlenmeyi, bu yönde propaganda yapmayı ve 
din istismarını ceza yaptırımına bağlayan bir maddeydi. 
6 SPK m.117 metni şöyledir: "Bu Kanunu'un dördüncü kısmında yazılı yasak fiilleri işleyenler, 
fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan az olmamak üzere hapis cezası ile 
cezalandırılırlar.” 
7 Ayrıntılar için bkz. AYM 09.01.1998, E. 1998/2, K. 1998/1: RG, 22.02 1998 - 23266, s.22 vd. 
8 Örnek olarak bkz. AYM 20.05.1971, E.1971/1, K.1971/1: AYMKD 9, s.50 vd 
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III. SOYUT NORM DENETİMİNDE İPTAL KARARININ GERİYE 
YÜRÜMESİ 

Öte yandan 153. maddedeki kuralların soyut norm denetiminde de istisnasız ve 
mutlak bir anlamda uygulanabilecekleri de kuşkuludur. 

Bir kere, biçim denetimi sırasında Anayasa’nın öngördüğü biçim koşullarına 
uymayan bir yasanın iptali halinde, geri yürümenin bir başka biçimde gerçekleşmesi 
gerekmektedir. Belki şaşılacak bir durum, ama bu açıdan ULER’den de ayrı 
düşündüğümü belirmeliyim. ULER, Anayasa Mahkemesi’nce iptal hükmünün 
yürürlüğe girmesinin ertelendiği durumlarda, biçim nedeniyle iptallerde böyle bir 
çözümün belki kabul edilebileceğini, çünkü bu durumda yasanın henüz öz yönünden 
anayasaya aykırılığının saptanmış olmadığını belirtmektedir9. İlk bakışta ikna edici 
gözüken bu yaklaşım, biçim yönünden iptalin niteliği daha yakından incelendiğinde 
isabetli görünmemektedir. Benzer bir olay, görevde bulunduğum dönemde Anayasa 
Mahkemesi önüne gelmiştir. Soyut norm denetimi harekete geçirilerek açılan dava 
sonunda verilen karar10, Anayasa Mahkemesi’nin biçim denetimine ilişkin Anayasa 
kurallarını nasıl uyguladığını ve bunlara hangi hukuksal sonuçları bağlandığını 
göstermektedir. 

Dava dilekçesinde, Belediye Kanunu'nun tümünün oylaması yapıldıktan sonra, 
Geçici m. 4 ile ilgili oylama sonuçlarının Anayasa ve İçtüzük'te öngörülen çoğunluğa 
ulaşamadığı saptanarak bu maddenin metinden çıkarıldığı, bu işlem üzerine daha önce 
oylanandan farklı bir kanun ortaya çıkmış olması nedeniyle kanunun tümü üzerinde 
yeni bir oylama yapılması gerekirken, bu oylamanın yapılmadığı gerekçesine 
dayanarak, TBMM İçtüzüğü'nün 81. maddesiyle Anayasa'nın 88. ve 148. maddelerine 
aykırılık nedeniyle ilgili kanunun biçim yönünden iptali istenmiştir. 

Anayasa Mahkemesi iptal kararı verirken şu gerekçeye dayanmıştır: 
“TBMM'nde Kanun'un tümünün oylamasından sonra kimi maddelerinin 

kabul edilmediği anlaşılarak, bu maddelerin metinden çıkarılması halinde, daha 
önce son oylaması yapılan metinle farklılık oluşacağından önce yapılan oylamanın, 
Kanun'un tümünün oylaması olarak kabulü olanaklı değildir. Bu durumda 
Kanun'un tümünün oylanmış sayılabilmesi için yeni bir oylamanın yapılması 
zorunludur. 

… Geçici Madde 4'ün çıkarılmasıyla içeriği daha önce son oylaması 
yapılan metinden farklı hale gelen Kanun'un, TBMM İçtüzüğü'nün 81. maddesinin 

9 ULER, agm, s. 527 
10 Kararın metni için bkz. AYM 18.01.2005, E. 2004/118, K. 2005/8; RG 13 Nisan 2005 – 
25785. 
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son fıkrası uyarınca tümünün yeniden oylanması gerekirken buna uyulmamış, 
böylece son oylaması yapılmamıştır. 

Açıklanan nedenlerle 5272 sayılı Belediye Kanunu, şekil bakımından, 
TBMM İçtüzüğü'nün 81. maddesine, bu bağlamda Anayasa'nın 88. ve 148. 
maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.” 

Kararda iptal hükmü şu gerekçe ile ertelenmiştir:  
“kanunun şekil yönünden, iptali nedeniyle doğan hukuksal boşluk, kamu 

düzenini tehdit ve kamu yararını ihlâl edici nitelikte görüldüğünden, iptal kararının, 
kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe 
girmesi uygun görülmüştür.” 

 Tabii Anayasa Mahkemesi’nin çoğunluk görüşü, iptal kararının geriye 
yürümeyeceği ve dolayısıyla eski kanunun yenisi tarafından yürürlükten kaldırıldığı, 
yeni kanunu iptal etmekle de bir hukuk boşluğu oluşacağı varsayımına 
dayanmaktadır. İptal hükmünün ertelenmesi kararına paralel olarak da kanunun 
yürürlüğünü durdurma istemi de reddolunmuştur.  

 Bu görüşe karşı farklı bir yorumu dile getiren karşı oy yazımı aşağıda 
okuyabilirsiniz: 

“5272 sayılı Belediyeler Kanunu'nun son oylamanın yapılmamış olması 
nedeniyle biçim yönünden Anayasaya aykırılığının dayandığı gerekçe konusunda 
çoğunluk ile aynı görüşteyim. Ancak iptal kararının yürürlüğe girişinin altı ay 
süre ile ertelenmesine ilişkin karara, aşağıda açıklanacak gerekçeyle 
katılmıyorum. 

1) İptal kararlarının geçmişe etkili olmaması, Anayasa'nın 153. 
maddesinin 5. fıkrasında yer alan bir ilkedir. Oysa idari yargıda iptal karaları 
doğası gereği geriye yürür. Yürütmeyi durdurma kararları da bunu sağlamanın 
bir yoludur. Öte yandan Anayasa yargısında dahi tüm iptal kararları geriye 
yürümezlik ilkesine bağlı değildir. Mahkeme'nin itiraz yoluyla baktığı davalarda 
verilen iptal kararları, Anayasa'da aksini gösteren açık bir hüküm olmamasına 
ve yukarda anılan 153/5. maddesindeki geri yürümezlik ilkesindeki kesin ifadeye 
rağmen, geriye yürür ve itiraz yoluna başvuran mahkemenin beklettiği dava, 
Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre çözüme bağlanır. 

Keza Anayasa Mahkemesi'nin milletvekili dokunulmazlığı ve 
milletvekilliğinin düşmesine ilişkin iptal kararları da geriye yürür 

2) Şu halde Anayasa yargısındaki tüm iptal kararları geriye yürümezlik 
ilkesine bağlı değildir. Yukarda geriye yürüyen iptal kararlarına ilişkin olarak 
verilen örnekler, açık bir hüküm olmamasına rağmen, işin niteliğine ve doğasına 
göre yorum yoluyla varılan sonuçlardır. Biçim bozukluğu nedeniyle verilecek 
iptal kararları da doğaları ve hukuksal nitelikleri gereği geri yürümezlik ilkesine 
bağlı olmaması gereken kararlardır. 

a) Çünkü her şeyden önce yasaların biçim yönünden denetimi, içerik 
denetimine göre tamamıyla farklı kurallara tabi kılınmıştır. 
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aa) Bir kere şekil denetimi yalnızca soyut norm denetimi için 
öngörülmüştür. İtiraz davalarında biçim denetimi söz konusu olamaz.(AY 
m.148/2 son cümlecik, AY m.150/1); 

ab) ikinci olarak biçim denetimi, yasanın yayımlandığı tarihten 
itibaren10 günlük bir süreye tabidir. (AY m. 148/2, cümle 3); 

ac) üçüncü olarak biçim denetimi, yalnızca Cumhurbaşkanı veya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri tarafından istenebilir. (AY 
m.148/2, cümle 2); 

ad) dördüncü olarak yasaların biçim bakımından denetlenmesi, son 
oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı hususu ile sınırlıdır.(AY 
m.148/2 cümle 1) 

b) Anayasa'nın 149/2. maddesi bu farklılığı daha da açık bir biçimde
vurgulamaktadır. Bu maddeye göre "Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları 
Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip karara bağlanır." 

3) Bütün bu farklı kurallar, biçim denetiminin doğası ve niteliğinin bir
sonucu olup, biçim bozukluğu nedeniyle verilecek bir iptal kararının da 
farklılığını belirler. 

Bu farklılık, biçim eksikliği ile sakat olan yasanın henüz Anayasa ve 
İçtüzük anlamında yürürlüğe girecek bir varlık kazanmamış olmasına dayanır. 
Usulüne uygun bir biçimde varlık kazanmamış bulunan bir yasanın yürürlüğe 
girebilecek maddi bir içeriği de yoktur. İşte bunun içindir ki 1982 Anayasası, 
biçim denetiminin alanını ve dava açma yetkisine sahip olanları olabildiğince 
daraltmış, dava süresini iyice kısaltmış, biçim bozukluğuna dayalı iptal 
davalarının bir an önce (öncelikle) karara bağlanmasını öngörmüştür. Bütün 
bunların anlamı, biçim bozukluğu nedeniyle iptal edilen bir yasanın bir an önce 
Meclis iradesine uygun olarak varlık kazanmasını ve o ana kadar da eski yasanın 
varlığını sürdürmesini sağlamak ve böylece herhangi bir hukuk boşluğuna 
meydan vermemektir. 

4) Anayasa Mahkemesi'nin biçim bozukluğu nedeniyle verdiği iptal
kararı, yasanın usulüne göre varlık kazanmadığının tespiti niteliğindedir. Bu 
tespite göre, önceki yasa yürürlükte kalmaya devam edeceğinden, iptal kararı ile 
ilgili olarak ayrıca bir de yürürlüğü durdurma kararının verilmesi anlamsız ve 
gereksizdir. Çünkü şekil bozukluğu ile iptal edilmiş bir yasanın yürürlüğe girmiş 
ya da girebilecek bir içeriği yoktur. Böyle bir yasanın yürürlüğe girişi de aynı 
nedenle ertelenemez. 

Açıklanan nedenlerle şekil bozukluğu nedeniyle varlık kazanmamış bir 
yasaya altı aylık yapay bir varlık ve yürürlük kazandıran çoğunluk görüşüne 
katılmıyorum.” 

İşte bu gerekçe, ULER’in tezini doğrulayan yeni katkılardan biridir. 
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IV. İPTAL KARARLARININ YÜRÜRLÜĞÜNÜN ERTELENMESİ 

Anayasa Mahkemesi, 04.07.2013 tarihinde verdiği bir kararda11 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanunu’nun 6352 sayılı Kanunla değişik 10/5. maddesini iptal etmiş 
ve “iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak bir yıl 
sonra yürürlüğe girmesine” karar vermiştir. İptal edilen kural metni şöyledir:  

“Türk Ceza Kanununun 305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeleri 
hariç olmak üzere, İkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört, Beş, Altı ve Yedinci 
Bölümünde tanımlanan suçlarda, Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen tutuklama 
süresi iki kat olarak uygulanır.” 

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı, iptal yönünden olumlu karşılanmış olsa da, 
iptal hükmünün bir yıl ertelenmiş olması yönünden eleştirilmiştir. 

Gerçekten de Mahkeme’nin iptal hükmünü ertelemesinde hukuksal bir 
zorunluluk bulunduğunu kabul etmek mümkün değildir. Çünkü iptal hükmünün 
yürürlüğe girmesinin ertelenmesi, genelde iptal nedeniyle bir hukuk boşluğunun 
oluşmasına bağlıdır. İptal kararının bir hukuk boşluğu doğurmadığı, iptal edilen kuralın 
içeriğinden bellidir: Bu kurala göre Ceza Muhakemesi Kanunu’nda öngörülen azami 
bir tutuklama süresi zaten mevcuttur. İptale konu olan madde, bunun iki kat olarak 
uygulanmasını öngörmektedir.  

Anayasa Mahkemesi’nin bu karara ilişkin iptal gerekçesi yayımlanmadan önce 
yazdığım bir yazıda12 şöyle demiştim:  

“İptal kararının gerekçesi henüz yayımlanmadığından, tutuklama süresini iki 
katına çıkaran kuralın neden iptal edildiğini tam olarak bilemiyoruz. İptale iki ana 
neden yol açmış olabilir. Bunlardan birincisi, söz konusu kuralda azami tutuklama 
süresinin yargıca, olayın özelliğine göre uygulayabileceği en yüksek süreyi tanımaktan 
çok, “… iki kat uygulanır” gibi emredici bir ifade ile bu sürenin her halükarda 
uygulanacağı izlenimini uyandırması ve uygulamanın da buna paralel yürümesidir. 
Buna ek bir başka gerekçe, öngörülen azami sürenin, kişi özgürlüğü bakımından 
“ölçülülük” ilkesine ve “demokratik toplum düzeninin gerekleri”ne aykırı olmasıdır. 
Karar gerekçesinde bu iki ana nedenin ele alınacağı kuşkusuzdur.” 

Daha sonra Resmi Gazete’de yayımlanan iptal gerekçesinde13 bunlardan 
ikincisine ağırlık verdiğini görüyoruz. Gerekçenin ilgili bölümünde şöyle deniliyor: 

“… tutuklama tedbirinin demokratik toplumda gerekli olması yeterli olmayıp 
ölçülü de olması gerekir. Bu çerçevede adil ve etkili bir yargılamanın sağlanması 
şeklindeki kamu yararı ile kişilerin özgürlük ve güvenlik hakkı arasında makul bir 
dengenin kurulması ve tutuklama tedbirinin kişi yönünden bir cezaya dönüşecek 
şekilde orantısız olarak uygulanmasına izin verilmemesi gerekir.” 

… 

11 AYM 04.07.2013, E. 2012/100, K. 2013/84. 
12 Fazıl SAĞLAM, “Anayasa Mahkemesi’nin Tutuklama Üst Sınırı ile İlgili Kararı Üzerine 
Düşünceler”: Cumhuriyet, 18.07.2013. 
13 AYM 04.07.2013, E. 2012/100, K. 2013/84: RG 02.08.2013 – 28726. 
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Ceza yargılamasına ilişkin kuralları ve bu kapsamda suç türlerine göre 

tutukluluk sürelerini belirlemek kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında 
bulunmakla birlikte, gerek ulusal mevzuatta ve uygulamada gerekse de Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında, ilk derece 
mahkemelerince sanığın suçlu bulunarak mahkûm edilmesinden sonraki sürecin 
tutukluluk olarak değerlendirilmediği de nazara alındığında, dava konusu kuralda 
düzenlenen azami tutukluluk süresinin demokratik bir hukuk devletinde kabul 
edilemeyecek kadar uzun olduğu, bu yönüyle kuralda tutuklamanın adeta bir ceza 
olarak uygulanabilmesine imkân tanınarak, tutuklama tedbiriyle ulaşılmak istenen 
hukuki yarar ile kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı arasındaki makul dengenin kişi 
özgürlüğü ve güvenliği hakkı aleyhine bozulmasına neden olunduğu görülmektedir.”  

Açıklanan nedenlerle, dava konusu kural Anayasa’nın 2., 13. ve 19. 
maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.” 

Mahkeme yukarıda bir olasılık olarak belirttiğim ilk gerekçeye değinme 
gereksinimi duymamış, dava konusu kuralı Mahkeme’ye tanınmış bir imkân olarak 
yorumlamıştır:  

“Dava konusu kuralda, Türk Ceza Kanunu’nun 305., 318., 319., 323., 324., 
325. ve 332. maddeleri hariç olmak üzere, İkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört, Beş, 
Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar yönünden zorunlu sebeplerin bulunması 
halinde bir kimsenin on yıla kadar tutuklu kalabilmesine izin verilmekte, böylece 
suçluluğu henüz sabit olmamış kişilerin on yıl gibi uzun bir süre boyunca 
özgürlüklerinden mahrum bırakılabilmesine imkân tanınmaktadır.” 

Oysa, mahkemelerin anılan kuralı bir imkân olarak değil, maddedeki (“iki kat 
uygulanır”) ifadesinin etkisinde kalarak yasal bir zorunluluk gibi uyguladıkları da bir 
gerçektir. Her ne kadar bu ifadeyi, Anayasa’nın 19. maddesini esas alarak, anayasaya 
uygun yorum yöntemiyle bir “imkân” olarak anlamlandırmak doğruysa da, bu 
yorumun Anayasa Mahkemesi’nden çok, tutuklama kararını veren mahkemelerce 
yapılması gerekirdi. Oysa bu mahkemeler, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına 
rağmen bundan etkilenmiş değildir. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi’nin gerekçesinde 
maddenin uygulamaya egemen olmuş bulunanemredici ifadesinin de Anayasa’ya aykırı 
olduğunu açıkça ve öncelikle belirtmesi isabetli olurdu. 

Bunu salt kuramsal bir eksiklik olarak belirtmiş değiliz. Şayet Mahkeme, 
uygulamaya egemen olan anlayışı hareket noktası olarak almış olsaydı, erteleme 
boyunca mahkemelerin bu anlayışı devam ettireceğini gözönünde tutarak, ertelenme 
kararı vermemesi gerekirdi. Gerekçedeki eksikliğin yaratacağı sakınca burada kendini 
gösteriyor.  

Öte yandan Anayasa Mahkemesi’nin erteleme boyunca ceza mahkemelerinin 
alışılmış uygulamalarını sürdürmesini istediğini varsaymak da Mahkeme’nin anayasal 
işlevi ile bağdaşmaz. O halde bu davada alınan erteleme kararına bu işleve uygun bir 
anlam vermek gerekir. Tutuklamanın öz amacı da bunu gerekli kılmaktadır. 

Tutuklama, “geçici/ istisnai nitelikli bir koruma tedbiri” olup, bir ön infaz 
kurumu değildir. Bu nitelikte bir önlemin sabit bir süresi olmamalı, süre olayın 
özellikleriyle belirlenmeli ama herhalükârda makul bir süreyi aşmamalıdır. Bu nedenle 
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yasada öngörülen azami süreler, tutuklamanın zorunlu bir unsuru olamaz. Böyle bir 
süre öngörülecekse, bunun sanık için özel bir güvence olmak dışında bir işleve hizmet 
etmemesi, bir çeşit ön infaza dönüştürülmemesi gerekir. Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nda öngörülen süreler, AİHS uygulaması ve Avrupa ülkelerindeki 
uygulamayla kıyaslandığında, zaten alışılmışın üstünde kalan sürelerdir. Öte yandan 
Anayasa’nın tutuklamayı doğrudan düzenlediği 19/7. maddesinde de azami süreden 
söz edilmemekte, makul sürenin aşılmaması esas alınmaktadır. AİHS ve uygulaması da 
aynı niteliktedir. 

Bu açık düzenlemeler karşısında bir hukuk boşluğundan söz etmek 
olanaksızdır. Anayasa Mahkemesi’nin buna rağmen kararın yürürlüğünü bir yıl 
ertelemesinin tek bir anlamı olabilir: Anayasa’nın 153/2. maddesinde yer alan ve 
Mahkeme’nin iptal kararı vermesi halinde kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir 
uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis etmesini yasaklayan kurala aykırı 
davranmama endişesi. Bu yöndeki endişe ise yalnızca yasama etkinliği ile ilgili bir 
boyut taşır. Yürütme ve özellikle de yargı organlarına yönelik bir hukuksal etki 
içermez. Şu halde bu davada Anayasa Mahkemesi kararının yürürlüğünün bir yıl 
ertelenmesi, doğrudan doğruya yasama organını ilgilendiren ve onu bağlayan bir karar 
olarak değerlendirmek gerekir. Esasen Başkan Haşim Kılıç’ın “Hâkimlerin bir yıl 
beklemesine gerek yok. Bu karar dikkate alınarak tahliye kararı verilebilir” şeklindeki 
açıklamaları da bunu doğrulamaktadır. 

Burada yanlış olan “özel yetkili mahkemeler”in verdiği ters yönde kararlardır. 
Bu mahkemeler kendilerini olağanüstü mahkeme niteliğinde görme alışkanlığından 
vazgeçmeli, Anayasa Mahkemesi kararındaki iptal hükmünün kendisini bağlayacağını, 
ertelemenin yasama organı ile ilgili olduğunu gözönünde tutarak karar vermelidir. 
Çünkü Anayasa Mahkemesi, iptal ettiği kuralın bir temel hakkın ihlâline yol açtığını 
tespit etmiştir. Anayasa kuralları ve özellikle anayasa şikâyeti kapsamındaki temel hak 
ve özgürlükler, yasama, yürütme ve yargı organlarını –herhangi bir yasal düzenlemeye 
gerek kalmaksızın- doğrudan bağlayan kurallardır. Burada erteleme, yalnızca 
yasama organının anayasaya uygun yeni bir düzenleme yapması içindir. Yoksa 
anayasaya aykırılık tespitine rağmen, ihlâlin olay düzeyinde de devamını 
sağlamak için değil14. Esasen Anayasa’da bireysel başvuru yolunun, (anayasa 
şikâyetinin) benimsenmesinin arkasında yatan düşünce de budur.  

Ne var ki anayasa şikâyeti üzerine verilmiş bir Anayasa Mahkemesi kararı bile, 
bu mahkemelere hukuken doğru olan yolu gösterememiştir. Anayasa Mahkemesi’nin 
BALBAY kararından15 sonra, ilgili mahkemelerin, konumlarında hiçbir farklılık 

14 Benzer yaklaşım AZRAK’ın 1984 tarihli makalesinde de görülmektedir: “Aslında Anayasa 
Mahkemesinin iptal kararının yürürlüğe girmesini ertelemesinin amacı, genel kapsamlı bir iptal 
sonucunun yaratılmasının ve o alanda kanun boşluğu doğmasının önlenmesidir, yoksa somut bir 
olayda iptalin gözönüne alınmaması, dolayısıyla haksız sonuçlar yaratılması değildir.”,  
AZRAK, agm., s.165. 
15AYM, Anayasa Şikâyeti, Başvuru No: 2012/1272, K. 04.12.2013: RG 13.12.2013 – 28850. 
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bulunmayan diğer tutuklu milletvekilleri için ayrı bir Anayasa Mahkemesi kararı 
beklemeden tahliye kararı vermeleri gerekirdi. Çünkü anayasa şikâyeti başvurusu 
üzerine verilen ihlâl kararı, yalnızca başvurucu için değil, BALBAY’ın hukuki durumu 
ile aynı koşullar içindeki diğer milletvekilleri için de geçerlidir. Anayasa şikâyeti 
üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından bir temel hakkın ihlâl edildiği tespit edilmişse, 
bu karar çifte niteliğe sahiptir: Öncelikle başvuruda bulunanın sübjektif hakkını korur 
ve somut ihlâlin kaldırılmasını sağlar. Ama etkisi bununla kalmaz. Anayasa 
Mahkemesi kararlarının yasama ve yürütme yanında yargı organını da bağlamasından 
kaynaklanan objektif ve uzak etkisiyle, diğer mahkemelere de aynı durumda olan 
kişilerin haklarını koruma yükümlülüğü getirir. Aksi takdirde dava yollarının 
tüketilmesi koşulunun bir anlamı kalmaz. Bu karara kasten uymamak, yerine ve 
koşullarına göre, görevi ihmal ya da görevi kötüye kullanma suçunu oluşturabilir. 

Şu halde tutukluluk üst sınırını iptal eden kararın yürürlüğünün bir yıl 
ertelenmiş olması, iptal kapsamı içindeki tutuklular tarafından yapılacak anayasa 
şikâyeti başvurusu ve bu başvuru üzerine verilecek ihlâl tespit kararları için geçerli 
olamaz. Aynı çözüm, temel hak ve özgürlüklerin somut olarak ihlâl edildiği her durum 
için geçerlidir, çünkü Anayasa’ya göre erteleme kararı, ihlâlin somut olayda da sürmesi 
için verilmiş olamaz. Başka bir deyişle Anayasa Mahkemesi’nin yürürlüğünü ertelediği 
iptal kararları, bu tür durumlarda da geriye yürür. 

V. SONUÇ: 

Bütün bu gözlemler, Anayasa’yı aşan ya da Anayasa’ya aykırı 
(contraconstitutionel) bir yorum olmayıp sözel ve sistematik yorumun ve anayasal 
düzeyde onun mantıksal bir gereği olan pratik uyuşum (praktische Konkordanz) 
ilkesinin bir ürünüdür. Anayasa şikâyeti açısından sözel bir yorumdur, çünkü böyle bir 
başvuru üzerine verilen ihlâl kararı, AY m.153/5 anlamında bir iptal kararı değildir. 
Sistematik yorumdur; çünkü norm denetimine bağlı iptal kararının ertelenmesine 
ilişkin anayasal kuralla birlikte, temel hak ve özgürlüklerin doğrudan etkisine, 
bağlayıcılığına ve korunmasına ilişkin kuralları bir arada ve birbirleriyle sistematik bağ 
ve ilişki içinde ele almaktadır. Ve bu değerlendirme, pratik uyuşum ilkesine bağlı 
kalınarak birbiriyle çatışır gözüken herbir anayasa kuralına optimal hukuksal etki 
bırakacak ve birini diğerine feda etmeyecek bir bakış açısıyla yapılmaktadır. “İptal 
kararları geri yürümez.” kuralının öngörülemeyen gelişim sürecinde anayasal 
kuralların düzenledikleri nesnel alandaki gelişmelerin ve Türkiye’nin taraf olduğu 
insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerin de önemli bir rolü vardır. 
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Tüketici olma iddiası taşımadan yapılan bu değerlendirme, ULER’in25 yıl 

önce yazdıklarının bir çeşit güncelleştirilme denemesidir. Öyle gözüküyor ki ULER’in 
başlattığı süreç henüz tamamlanmış değildir. 
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İMAR  HUKUKUNDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER ve YARGI 
KARARLARI IŞIĞINDA  KENT ESTETİĞİNİN HUKUKİ 

BOYUTU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER 

Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR* 

1- TANIM 

Kent estetiğinin ne olduğu konusunda kesin ve değişmez bir tanımın verilmesi 
güç gözükmektedir. Çünkü “estetik” kavramının ne olduğu tartışmasız olmadığı gibi 
bunun “kent estetiği”ne uyarlanması da bir çok tartışmayı beraberinde getirebilir. 
Estetik, değer teorisi (aksiyoloji) adı verilen felsefenin bir dalıdır. Duygu ve beğeninin 
yargılanması olarak da geçen duyusal-duygusal değerleri inceler. Sanat felsefesi ile 
yakından ilişkilidir1. Kimi kez, kent estetiğinin ne olmadığını söylemek daha kolay 
olabilir. Sözgelimi görüntü kirliliğinin kent estetiğine uygun olmadığı kolaylıkla 
söylenebilir.  Bununla birlikte kavramın giderek artan anlam ve önemini göz ardı 
etmemek ve bunun genel hukuki esaslarının tespiti önemli ve giderek zorunlu hale 
gelmektedir.  

 Kanımızca kent estetiği; en geniş anlamıyla estetik bilminin ilke ve 
kurallarının kent ölçeğine uygulanmasıdır. 

Kent estetiği, değişken dinamiklere dayalı kişisel ve mekansal planlama ile 
kabul edilen görüşler ile uyumlu olarak değişebilmektedir2. Diğer taraftan modern kent 
yaklaşımları, yeni şehirler, kentsel dönüşüm, enerji tasarımları kent estetiğini 
değiştirebilir veya etkileyebilir. 

Yerel yönetimler ve ilgili idareler kent estetiği konusunda hukuki düzenlemeler 
yaparken kendi görev ve yetki sınırlarını aşamazlar. Çünkü idare Hukukunda 
yetkisizlik asıl, yetkili olmak istisnadır. Yetki kuralları kamu düzenine ilişkindir. 
Sınırlar aşılırsa “İdarenin Kanuniliği İlkesi” ihlal edilmiş olur. Bunun hukuki sonucu 
ise işlem yönünden iptal edilebilirlik ve diğer koşulları da varsa disiplin soruşturması 
ve ceza koğuşturması kurallarının işletilmesidir. 

* Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, oguz.sancakdar@gmail.com.
1 Terimi 1750 yılında ilk ortaya atan Alexander Gottlieb Baumgarten'in tanımladığı şekliyle 
estetik, duyusal bilginin bilimidir; konusu da duyusal yetkinliktir. Gerçekleştirmek istediği, 
güzel üstünde düşünme sanatıdır. Estetik kavramı güzel olanı aramak, duyumsamak şeklinde 
açıklanır. Baumgarten'dan önce, estetiği bir felsefe kolu olarak biçimlendiren önemli 
düşünürlerin başında Immanuel Kant gelmektedir. Estetik sözcüğü, Grekçe aisthesis ya da 
aisthanesthai sözünden gelir. Aisthesis sözcüğü; duyum, duygu, algılamak, duyular anlamına 
gelmektedir (http://tr.wikipedia.org/wiki/Estetik.). 
2 Rythmes et urbanisme. Pour une approche esthétique du dynamisme urbain, 18 janvier (Ocak) 
2012, http://rhuthmos.eu/spip.php?article493. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Aksiyoloji
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Gottlieb_Baumgarten
http://tr.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
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Alman sisteminde kentsel görüntü kirliliğinin imar planlama ve uygulama 

hatalarından da kaynaklanabileceği belirtilmiştir3. Obje ve değerlerin amaca uygun ve 
elverişli planlanmaması veya planlanmasındaki eksiklikler kent estetiğinin 
bozulmasına sebep olabilir.  

Diğer taraftan bu sorun mimarların akteddiği sözleşme hükümlerinden veya 
diğer hukuki yükümlülüklere uymamalarından  kaynaklanabilir4.  

 İsviçre’de kent estetiği konusu konu Komşuluk Hukuku boyutuyla da İsviçre 
Medeni Kanununda (ZGB) düzenlenmiş olup (md. 679, 684) “komşuların ortak 
yaşamını mümkün kılma” bu konuda bir ölçüt ve sınır oluşturmaktadır5.  

 Gerek gecekondulaşma, gerekse kaçak yapılaşma kent estetiğini bozduğu gibi, 
imar mevzuatına uygun yapıları malik, kiracı gibi kullananların taşınmazda sonradan 
mimari projeye aykırı geçici ya da kalıcı uygulamalar yapması veya bunların dışında 
kullanımdan kaynaklanan estetiğe aykırı uygulamalara sebep olunması da kent 
estetiğini bozabilmektedir. 

 Büyükşehir ve metropoller arasındaki karşılıklı ilişkiler, ulaşım ve 
koordinasyon kent estetiğinin belirlenmesinde önem taşımaktadır6. Şehrin ritmi, 
temposu, gelişim hızı veya yavaşlığı, gelişim yönü, kent mahallerindeki farklı 
yapılaşma ve uygulamalar, kentin eskiyen kısımları da kent estetiği kavramının o kent 
için uygulanmasında belirleyici olabilir. Bunun için yapılan eylemler ve yapan 
aktörlerin iyi etüd edilmesi gerekir7.   

2- KENT ESTETİĞİNİN POZİTİF TEMELLERİ 

 a) Anayasa 

Anayasamızda kent estetiğini düzenleyen açık bir hüküm bulunmamaktadır. 
Bunun bir zafiyet oluşturup oluşturmadığı “kent estetiğine verilecek anlam ve öneme” 
göre değerlendirilmelidir.  

Yerleşme ve seyahat hürriyetini düzenleyen md.23/2’de “ Yerleşme hürriyeti, 
suç    önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli 
kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak …amaçlarıyla kanunla 
sınırlanabilir” hükmü yer almaktadır. 

3 http://www.baunetz.de/recht/Optische_bzw._aesthetische_Beeintraechtigung_Planungsfehler 
_44382.html 
4 OLG Köln , Urt. v. 15.03.2000 - 17 U 10/99, BGH Beschluss vom 05.07.2001 (VII ZR 153/00 
Revision nicht angenommen). 
5 Sommer Monika, WoistNachbarrechtzufinden?,http://www.hev-bs.ch/recht-steuern/nachbarre 
cht/ artikel /? tx_tt news%5Btt_news%5D=961&cHash=2496d3aa3ce45360 c6e5fc279096778c 
), (Erişim tarihi: 11.04.2013). 
6 “Urbanisme et devéloppement durable”, Environnement urbain/Urban environnement (EUE), 
volume 3, 2009, p. III. 
7 Rythmes et urbanisme. Pour une approche esthétique du dynamisme urbain, 18 janvier (Ocak) 
2012,  p.4; yine bkz. Villeneuve Paul/Trudelle Catherine/Pelletier Mathieu/Theriault Marius, 
“Les conflits urbains:une approche analytique”, EUE, volume 3, 2009, p. 2. 
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Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması hükmüne göre; “Herkes, sağlıklı ve 

dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir… Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh 
sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi 
artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp 
hizmet vermesini düzenler…” (md.56). 

Konut hakkı ise “Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir 
planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut 
teşebbüslerini destekler” şeklinde düzenlenmiştir (md.57). 

b) Yasal Düzenlemeler 

aa) İmar Kanunu  

3194 s. İmar Kanunu yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, 
fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir 
(md.1). Belediyeler veya valilikler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar 
arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve 
kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu Kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan yapılar da bu hükme tabidir (md.21/4). 

  Belirtelim ki, Özel Hukuk yönüyle bakıldığında tüm kat maliklerinin rızası 
olmadıkça ana taşınmazın dış cephesi değişik renkte boyanamaz, aksi takdirde eski 
hale getirme ve zararın tazmini talebi gerekir (Y. 18.HD., T. 05.07.2005, E. 2005/4974, 
K. 2005/7124).  

Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar kent estetiğini bozabilir. Bir kısmı veya 
tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit 
edilen yapıların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya 
valilikçe on gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibinin bulunmaması halinde binanın 
içindekilere tebligat yapılır. Onlar da bulunmazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim 
olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. 

Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya 
yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler belediye veya valilikçe yapılır ve 
masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. 

Alâkalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe 
bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını 
icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye 
ettirilir (md.39). 

Kamunun Selameti İçin Alınması Gereken Tedbirlere gelince; arsalarda, 
evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya 
trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin, gürültü ve duman 
tevlideden tesislerin hususi mecra, lağım, çukur, kuyu; mağara ve benzerlerinin 
mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ 
edilir. 
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Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye 

veya valilikçe mahzur giderilir; masrafı %20 fazlasiyle arsa sahibinden alınır veya 
mahzur tevlit edenlerin faaliyeti durdurulur (md.40). 

Arsaların yola bakan yüzlerinde de kent estetiği yönüyle müdahale gerekebilir. 
Belediyeler veya valiliklerce belirli yollar üzerinde mahzurlu bina bulunan veya 
binasız arsaların yola bakan yüzlerinin tayin edilen tarzda kapatılmasına karar vermeye 
selahiyetlidir. Bu takdirde gayrimenkulün sahipleri, belediye veya valilikçe verilen 
müddet içinde bu yerleri kapatmaya mecburdurlar. Bu mükellefiyete uyulmaması 
halinde belediye veya valilikçe gereği yapılarak masrafı arsa sahibinden tahsil edilir. 

İdari müeyyideler bakımından  imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve 
hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince 
sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede 
belirtilen idari müeyyideler uygulanır. 

Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar 
mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı 
altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet 
durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye 
ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın 
büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, yasada belirtilen şekilde 
hesaplanan idari para cezaları uygulanır. (3194 s. İmar Kanunu md.42). 

bb) Belediye Kanunu 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazlarını düzenleyen 5393 s. Belediye Kanunu 
madde 15’de “kent estetiği”nde kullanılabilecek  başlıca hükümler şunlardır; a) Belde 
sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü 
faaliyet ve girişimde bulunulması, b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde 
yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen 
cezaları vermek, n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar 
getirmek. Öte yandan belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve 
düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 

cc) Büyükşehir Belediyesi Kanunu 

Büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin 
plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlama kanunun 
amacını oluşturmaktadır (5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanunu md.1). Büyükşehir 
belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenirken “Büyükşehir belediyesinin 
yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve 
onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi 
bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak;  ilân ve reklam asılacak yerleri ve 
bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve 
numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini 
gerçekleştirmek”ten söz edilmiştir (md.7/g). 
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Kent estetiğinin sağlanması ve korunmasında belediyeler arası hizmet ilişkileri 
ve koordinasyon- Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine 
getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından 
sağlanır. Büyükşehir, ilçe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilâf 
çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar 
almaya yetkilidir. 

Yeni kurulan büyükşehir belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, 
park, spor ve kültürel tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki 
diğer belediyeler arasında dağılımına ilişkin esaslar büyükşehir belediye meclisi 
tarafından belirlenir. 

Büyükşehir belediyesi mücavir alanları ile ilçe belediyeleri arasındaki 
bölüşümü büyükşehir belediye meclisince yapılır. 

Büyükşehir belediyesi, 7. maddede sayılan hizmetleri, malî ve teknik imkânları 
çerçevesinde, nüfus ve hizmet alanlarını dikkate alarak, bu hizmetlerden yararlanacak 
büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dengeli olarak yürütmek 
zorundadır. İlçe belediyelerine ait görevlerden bir veya birkaçı bedeli kendileri 
tarafından karşılanmak ve istekte bulunmak kaydıyla, büyükşehir belediye meclisinin 
kararına dayanarak, ortaklaşa veya bizzat büyükşehir belediyesi tarafından yapılabilir 
(5216 s. K. md.27). 

dd- Diğer Bazı Kanunlar 

2863 s. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda tarihi estetiğin 
korunmasına ilşkin düzenlemeler bulunmaktadır (md.9 vd.).  

c- İmar Yönetmelikleri, İmar Planları ve Plan Notları 

Özellikle imar yönetmelikleri veya imar planları ve plan notları kent estetiği 
bakımından önemli detaylar içerebilmektedir. Bu konuda yeni ve önemli bir değişiklik 
olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 31 Mayıs 2013 tarihinde belediyelerin imar 
yönetmeliğini yürürlükten kaldırmış, bu yönetmeliklerin yerine, 1 Haziran 2013 tarih 
ve 28664 sayılı “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” hükümlerinin esas alınmasından söz edilmiş, bundan çok kısa bir süre 
sonra da sözkonusu bakanlık yönetmeliğinde bu sefer 8 Eylül 2013 tarihli ve 28759 
sayılı Resmi Gazete’de yer alan değişiklikler ile yeni değişiklikler yapılmıştır. 
Mevzuatın bu kadar sık ve merkez odaklı değiştirilmesi düzenlemelerin alelacele 
yapıldığı yönünde tereddüt oluşturmaktadır. Bu bağlamda yapı ruhsatı ve arazi 
düzenlemesine ilişkin uygulamalarda anılan Bakanlık yönetmeliği esas alınacaktır8.  

8 Getirilen diğer başlıca yenilikler şunlardır; yapılarda yeni standartlar getirilmiştir.  
-1+0 dairelerin (stüdyo) yapımı yasaklanmıştır (bu yaklaşım kanımızca mülkiyet hakkının 
kullanımını sınırlayarak bu hakkın özüne ve demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı 
gözükmektedir).  
-Gazinolar Merkezi İş alanlarında inşa edilemeyecek, 
-Rezidanslar, ticari alandan çıkarılarak konut kapsamına alınmıştır, 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130601-2.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130601-2.htm
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-Merkezi iş alanlarında cami inşa edilebilecektir, 
-Zemin katı işyeri olarak kullanılan binalarda, Katkılı pide, kebap, simit fırınları ve geleneksel 
tandır ocakları kurulabilecektir, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, inşa edilecek yapılarda uyulması gereken standartları “Planlı 
Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ”ile açıkladı. 
Yapılan düzenlemelere göre;  
1- Çapkınların tercih ettiği 1+0 dairelerin (stüdyo) yapımı yasaklandı 
Her müstakil konutta en az; aşağıda m2’si belirtilen bölümlerin bulunması zorunlu tutuldu. 
 Dar Kenarı...  Alanı 
1 oturma odası .... 3.00m... 12.00m2 
1 yatak odası veya nişi..... 2.40m..... 8.00m2 
1 mutfak veya yemek pişirme yeri... 1.50m.... 3.30m2 
1 banyo veya yıkanma yeri... 1.20m..... 3.00m2 
1 hela... 1.00m.... 1.20m2 bulunur. 
3 veya daha az odalı konutlarda yıkanma yeri ile hela aynı yerde düzenlenebilecek. 
Böylece genelde çapkınların tercih ettiği 1+0 daireleri bulunan planlar onaylanmayacak. 
2-Binalarda Kat Yüksekliği Düşürüldü-İmar planlarında kat adetleri belirtilmemiş yerlerde bina 
yükseklikleri ve bunlara tekabül eden kat adetleri düşürüldü. İmar planına göre genişliği: 
(7,00) m.'ye kadar olan yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 2'den fazla,  
(7,00) m. ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 3'den fazla, 
(10,00) m. ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 4’den fazla,  
(12,00) m. ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 5’den fazla, (…) olamayacaktır. 
Ancak (10,00) m. ve daha geniş yollarda 3,00 m.’den fazla ön bahçe mesafesi bulunan 
parsellerde fazladan her 2 m.’lik ön bahçe mesafesi için kat adedine 1 kat ilave yapılabilir.  
3-Kent bölgeleri tanımları ve alan kullanış şartlarında Değişiklik Yapıldı:  
A-Çalışma Alanları 
1)Merkezi İş Alanlarında Cami Olacak, Ancak Gazino Olamayacak 
Merkezi iş alanı: 
Nazım imar planlarında yönetim, turizm, sosyal kültürel ve ticari amaçlı yapılar için ayrılmış 
kentin merkezinde kalan bölgedir. 
Bu bölgede yönetimle ilgili idari tesis alanları, iş hanı, çarşı, çok katlı mağaza, banka gibi 
ticaret ve finans tesis alanları, turizm tesis alanları, sosyal kültürel tesis alanları, ibadet yerleri, 
park ve benzeri yeşil alanlar, spor alanları, kamuya ve özel sektöre ait eğitim ve sağlık tesisleri 
alanları, kamuya ve özel sektöre ait teknik altyapı tesis alanları ile bu alanlara hizmet verecek 
benzeri alanlar ayrılır.  
Daha önceki tanımda yapılan değişiklikler; 
-Kentin merkezinden uzakta olan yerleşim yerlerinde merkezi iş alanları olmayacak,  
-Daha önce merkezi iş alanlarında gazino açılabiliyordu şimdi açılamayacak.  
-Daha önce merkezi iş alanlarında mescit açılmakta, ancak alan tanımında cami olmadığından 
cami açılamasında imar planı yönünden zorluklar bulunuyordu, şimdi bu alanlarda cami 
yapılabilecek.  
-Merkezi iş alanlarında turizm amaçlı yapılar yoktu, yeni yönetmelikte ilave edildi. Merkezi iş 
alanında finans merkezi yapıları yoktu, yeni yönetmelikte ilave edildi. 
-Daha önce yönetmelikte merkezi iş alanında park ve benzeri yeşil alanlar ve spor merkezleri 
yoktu, yeni yönetmelikte ilave edildi. Yapılan bu değişikliklere göre, kent merkezlerinde 
örneğin Beyoğlu Caddesi, Bağdat Caddesi ve Kadıköy meydanı ile ilgili imar planlarında 
gazino yer almayacağından bu yerlerde içkili gazinolar açılamayacak. Dolayısıyla gazinolar 
şehir merkezlerinden uzak yerlerde yapılabilecek. 
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Mimarlar Odası “ülkemiz coğrafyası, yerel özellikleri ve kültürel çeşitliliği 
dikkate alınmaksızın yerel idarelerin yapacağı düzenlemeler tek tipleştirilmek 
suretiyle, kimliksiz, tek tip yapılaşmanın yolu açılmaktadır. Yönetmelikle getirilen 
düzenlemelerle yerel yönetimin planlama, yapılaşma konularında karar alma 
mekanizması, demokratik karar alma süreçlerini hiçe sayarak, belediye başkanını 
atamasıyla yetki kullanacak bürokratlara bırakıldığı” görüşündedir9. 

3- “KENT ESTETİĞİ KURULU” OLUŞTURULMASI 

Amaç; Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki alanlarda kaliteli bir 
mimari ve fiziksel çevrenin elde edilmesinin sağlanması amacıyla nitelikli mimarinin 
uygulanmasını ve estetik çözümlere ulaşılmasını sağlamaktır. Böyle bir kurul 

Yeni yönetmelikte sinema ve tiyatro “Sosyal kültürel tesis alanları “ tanımı içinde yer 
almaktadır. Ancak eski yönetmelikte aynı ifade varken, merkezi iş alanında yer alan tesisler 
arasında “sosyal ve kültürel tesisler” ile birlikte ayrıca sinema, tiyatro da sayılmıştı. Yeni 
yönetmelikte ise sinema ve tiyatronun çıkarılmış olması, merkezi iş alanlarında sinema ve 
tiyatronun olmayacağı yorumlarına yol açabilir. Ayrıca önceki yönetmelikte “Benzeri yapılar” 
ifadesi bulunduğundan sayılan yapılara benzer yapılarla alanı genişletme imkânı varken, 
değişen yönetmelikte bu alanlara hizmet verecek alanlar ifadesi kullanılarak alanın 
genişletilmesine imkân verilmemiştir. 
4- Alt Kademe Planları Bir Yıl İçinde Üst Kademe Planlarına Uygun Hale Getirilecek 
Üst kademe planların kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde ilgili idarece alt kademe 
planları da üst kademe planlarına uygun hale getirilecek. Aksi halde, üst kademe planları 
onaylayan kurum ve kuruluşlar alt kademe planları en geç altı ay içinde üst kademe planlara 
uygun hale getirir ve resen onaylayacaktır. 
9 http://www.mimarlarodasi.org.tr/ . Yine eleştiriler şöyle devam etmektedir; Örneğin, 
Yönetmeliğin 57. maddesi‘nin 14. fıkrası ve 58. maddesi‘nin 7. fıkrasında yapılan 
değişikliklerle, idarelerin mühendis ve mimarların yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın 
ilk haftası içinde ilgili Meslek Odasına bildirme uygulamasına son verilmiştir. Böylelikle yapı 
üretim sürecinde denetimsizlik, başıboşluk ve hukuka aykırılık belirleyici hale gelmiş ve bu 
olumsuzlukların kamuoyundan gizlenmesinin önü açılmıştır. Yine aynı Yönetmeliğin 57. 
maddesi 14. fıkrası‘nda yapılan değişiklikle, proje müelliflerinin ve fenni mesullerin büro 
tescillerini her yıl yenileme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Bu değişikliğin hedefi şudur: 
Proje müellifi ve fenni mesul Meslek Odasına bir kez başvuracak, gerekli ve yeterli şartlara 
sahip olduğunu bir kez için kanıtlayacak, sonrasında denetim dışına çıkacaktır. Zaman 
içerisinde gerekli ve yeterli şartları kaybetse bile mesleğini yapmaya devam edecektir. 
Yönetmeliğin 58. maddesi‘nin 8. fıkrası değiştirilerek, bir fenni mesulün (Teknik Uygulama 
Sorumlusu), fenni mesuliyete ilişkin yapı inşaat alanı sınırlamasının denetimi İnşaat 
Mühendisleri Odası‘ndan alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine verilmiştir 
ki bu değişiklik, bir mühendisin mesleki gerekliliği aşan bir sorumluluk altına girmesinin 
yolunu açacaktır. Hükümet, 636 ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Meslek 
Odalarının görev ve sorumluluğu altında bulunan işlerin tamamını Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘ne devretti. Aynı şekilde, 3 
Nisan 2012 ve 14 Nisan 2012 tarihlerinde, Planlı Tip İmar Yönetmeliği ile Yapı Denetimi 
Uygulama Yönetmeliği‘nde gerçekleştirilen değişikliklerle, Meslek Odalarının mesleki denetim 
yapması engellendi; meslektaşların Meslek Odalarından Sicil Durum Belgesi alma zorunluluğu 
ortadan kaldırıldı.Bu değişikliklerin, üye-Meslek Odası bağının kopması dışında, kamu 
hayatında telafi edilemez olumsuz sonuçlara yol açacaktır. 

http://www.mimarlarodasi.org.tr/
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oluşturulmasına ilişkin yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. Uygulamada kimi 
belediyelerin sözkonusu kurulu oluşturdukları görülmektedir. Örneğin Ankara, Kayseri 
Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri gibi. 

“Estetik Kurulu Oluşumu ve Çalışma Esasları” belediye meclis yönetmeliği ile 
düzenlenebilir. Bu kurul örnek kent mekanları ve kentsel tasarım projeleri elde etmek 
için görüş bildirebilir. Söz konusu görüş hukuken bağlayıcı değildir. Ancak belediye 
meclisi Estetik Kurulunun kararına rağmen aksi yönde bir uygulama yapacaksa bunun 
gerekçesini belirtmelidir. Bu kararlar üzerine uygulanan işlemlere karşı, idari merci ve 
makamlar hukuki başvuru yollarını bildirmekle yükümlüdürler10.  

Öte yandan, yönetmelikler ile belediyelerin, kendi sınırları içerisinde Estetik 
Kurulca getirilen kurallara uymak ve getirilen düzenlemeleri gerçekleştirmekle 
sorumlu kılınabilir. 

2863 s. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa ilişkin olarak anılan 
Kurulun karar alma yetkisi hukuken bulunamaz. Çünkü bu tür alanlarda Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görevli ve yetkilidir. Yine varsa KUDEP adı 
verilen Koruma ve Uygulama Denetim Büroları kendi mevzuatına göre yetkili 
olacaktır. 

Estetik Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlar olabilir;  

Kent içerisinde görüntü kirliliği oluşturan unsurların temizlenmesi, bakım ve 
onarımının yapılması veya ilgili Kurum ve Kuruluşlarla yasa ve yönetmelikler 
çerçevesinde işbirliği yapılarak görsel kent estetiği oluşturmak, 

Kent estetik Kurulu reklam ve tanıtım panoları ile şehirciliğin gelişimine veya 
estetiğine yönelik kent mobilyalarının tip, şekil ve niteliklerinin belirlenmesi, 
düzenlenmesi için çalışmalar yapar, bunların yapımı aşamasında görüş bildirir, şehirde 
görsel kirliliği önler. 

Hizmet alanı içerisinde mevsim şartlarına göre genel temizliğin yapılması, 
süpürge araçları ile süpürülmesi ve biriken atıkların nakledilmesine ilişkin hizmetleri 
yürütmek, 

Estetik Kurul, özellikle yoğun kullanılan şehrin ana bulvarlarında, meydan, 
cadde, park-bahçe, otopark, yeşil alanlar vb. yerlerde her türlü yapı (asfalt, parke, 
bordur, tretuar, kanal vb) düzenlemelerinde ve bu yönetmeliğin uygulamasında 
gördüğü her türlü eksiklik ve aksaklıkların giderilmesinde veya yeni tekniklerin 
geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapar ve bu konuda ilke kararları alarak Belediye 
Başkanı’nın onayına sunar,  

Kent Estetik Kurulunun görev alanına giren şehrin ana bulvarlarında, 
meydanlarında, caddelerinde ve parklarında, kent donatılarının -kamusal alan niteliği 

10 Anayasa md.40/2’ye göre, Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve 
mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır. 
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taşıyan alanlarda anlam bütünlüğü içinde ele alınmasını sağlamaya yönelik olarak- 
konumları ve tasarımları hakkında görüş bildirir.  

Kent Estetik Kurulu, görev alanında yeni yapılacak yapılar ile mevcutların 
tadilatlarında cephe, çatı, renk, malzeme ve çevre düzeni açısından inceleme yapar ve 
görüş bildirir, İlke kararları doğrultusunda yapılacak her türlü ölçek ve türde mimarlık, 
mühendislik, peyzaj, kentsel tasarım projeleri, imar planlarını inceleyerek uygunluk 
görüşü verir, yapılacak ve yaptırılacak proje ve planlar konusunda esaslar belirler, 

Talep edilen ve kurulca gerekli görülen konularda ilke kararları alır ve görüş 
bildirir. 

Özetle; 

1-Özellikle cephe, çatı, renk ve malzemeleri ile estetik yönünden, sorumluluğu 
altında bulunan alanlarla ilgili olarak gerekli ilke kararları almak. 

 2-Örnek ve güzel bina cepheleri, bulvarlar, caddeler, meydanlar, anayollar ve 
özellikli alanlar elde etmek için kentsel tasarıma dayalı olarak ilke kararları almak. 

            Estetik kurulunun görev alanı; Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 
Büyükşehir görev, yetki ve sorumluluk alanına giren meydan, bulvar, cadde ve ana 
yollar ile bu yerlere cephesi olan yapılar, İlçe Belediyelerince bildirilecek sokak ve 
caddeler, bu belediyelerce bildirilmediği takdirde kurulca bu belediyelerin sınırları 
içerisinde belirlenecek sokak, cadde ve kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarıdır. 

Ayrıca kentin önemli prestij yapılarının çevresi ile ilgili olarak yapılacak 
düzenlemeleri incelemek ve ilke kararları almak da görevleri arasında kabul edilebilir. 

4- KENT ESTETİĞİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ve YARGI 
KARARLARINDAN ÖRNEKLER 

a- Uygulamadan Örnekler 

Belediyenin sürücüleri zor durumda bırakan düşük ya da yüksek kotlu 
kanalizasyon baca kapaklarını asfaltla aynı hizaya getirmesi, kent estetiği ekiplerinin 
ızgara temizliği yapması, merkezi yerlerde bulunan yıkık-dökük, eskimiş ve görüntü 
kirliliği yaratan taksi duraklarının kaldırılıp, yerlerine modern ve yepyeni duraklar 
yapılması, duvarlara veya yollara yazılan yazıların silinmesi gibi.  

Kent estetiğinin siyasi uygulamalara malzeme yapılması, yetki saptırması 
oluşturur ve bu yönde belediye encümeni tarafından verilen rekor idari para cezası, 
idarenin tarafsızlığı ilkesini ihlal ettiği için amaç unsuru yönünden hukuka aykırılık 
taşır.  

b- Yargı Kararlarından Örnekler 

Balkonlar, klimalar, demir parmaklıklar, tabela reklam panoları gibi konular 
gerek idari yargı ve gerekse özellikle Komşuluk Hukuku yönünden adli yargı 
kararlarına konu olabilmektedir. Diğer taraftan bu konular Büyükşehir Belediyeleri 
İmar Yönetmeliklerinde ayrıca ve açıkca hüküm altına alındığı da görülmektedir.  
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İmar planında gösterilmeyen, bütünlüğü ve görünüşü estetik yönden bozan, 

statik ve mukavemet hesapları yaptırılmayan, tasdikli projeye aykırı olarak binanın 
ortak yerinde yapılan ve kapalı hacim oluşturan, ruhsatsız ilave yapının; belediyeden 
izin alınmak suretiyle yapılacak yapılar kapsamına da girmediği tespit edildiği 
takdirde, İmar Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca İdare tarafından yıktırılması  
gerekir.11 

Yapı estetiğinin bozulması, 3194 s.Yasanın 32. maddesi kapsamında 
değerlendirilemez.12 

Öte yandan kent estetiğinin sağlanmasına adli yargının da çeşitli kararlarıyla 
önem verdiği söylenebilir. Nitekim bir kararda Yargıtay, inşaat bilirkişi raporunda, her 
iki bacanın cepheden bakıldığında sakil durdukları ve cephe ile uyum göstermedikleri, 
fırının hayatiyetinin idamesi için şart olan bu bacaların cephedeki kötü görüntüsünün 
ancak cephede yapılacak düzgün bir giydirme ile saklanabileceği açıklandığına göre, 
dava konusu buhar ve doğalgaz bacalarının çirkin görüntüsünün giderilebilmesi için 
raporda açıklandığı şekilde gerekli önlemlerin alınması konusunda bir karar verilmesi 
gerekirken davanın tamamen reddi hatalıdır.13 

ba- Balkonlar 

-Kat malikinin projede açık görülen gömme balkonunu kapattırması nedeniyle 
dış cephe görünümünde meydana gelen değişikliğin ruhsat gerektirmemesi ve diğer kat 
maliklerinin onayı şartına bağlı olmaması nedeniyle verilen yıkım ve idari para 
cezasının iptali gerekir.14 

-Açık çıkma niteliğinde bulunan balkonun yapımı ruhsat gerektirir.15 

-Proje ve site yönetim planına aykırı olarak kapatılan balkonun eski hale 
getirilmesi istemine ilişkin bir davada kat malikleri ana taşınmazın mimari durumunu 
titizlikle korumakla yükümlü oldukları gibi kat maliklerinden biri diğer tüm kat 
maliklerinin rızası olmadıkça ortak yerlerde inşaat, onarım, tesis ve değişiklikler 
yaptıramaz. Yerleşmiş uygulamaya göre, bir bağımsız bölümün balkonlarının dış duvar 
ve cepheleri ortak yer olarak tanımlanmaktadır. Balkonu kapatma malzemesinin 
saydam (cam)ya da ışık geçirmeyen nitelikte olması ve/veya tek parçadan ya da bir kaç 
parçadan oluşması sonucu değiştirmez. Davalının bağımsız bölümünün balkonunu 
mimari projeye ve yönetim planına aykırı olarak tüm kat maliklerinin rızası 
bulunmaksızın kapatmış olması Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesi hükmüne aykırı 
olup davanın kabulü ile dava konusu edilen balkonun eski hale getirilmesine karar 
verilmesi gerekir.16 

11 (D. 6D., T. 27.11.1997, E. 1996/5807, K. 1997/5378, kararlar için bkz. 
http://www.kazanci.com.tr). 
12 (D.6D., T.13.10.2005, E. 2003/7653, K. 2005/4727). 
13 (Y. 14.HD., T. 10.6.2002, E. 2002/4247, K. 2002/4549). 
14 (D. 6. D., T. 18.2.2005, E. 2003/4166, K. 2005/977). 
15 (D. 6. D., T. 08.05. 2006, E. 2005/98, K. 2006/2497). 
16 (Y. 18.HD., T.16.03.2006, E. 2006/1434, K. 2006/2211) 
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- Komşu binaya yapılan balkonun imara aykırı olması komşuluk hakkının ihlal 
edildiği sonucunu doğurmaz. Durumun hoşgörü sınırlarını aşan bir taşkınlık da teşkil 
etmesi halinde komşuluk hakkının ihlalinden söz edilebilir.17 

- İmara aykırı inşaat bağlamında davalının kendi binasında açmış olduğu imara 
aykırı kapı ve pencerelerin kapatılması istemi idareyi ve idari yargıyı ilgilendirir.18 

- Davalının açtığı pencere ile yaptığı balkonun komşuluk hukuku çerçevesinde 
genel örf ve adetlere göre davacıyı rahatsız etmemesi gerekir.19 

- Kat malikleri, kendi bağımsız bölümlerinde tesis ve değişiklikler yapmaya 
yetkili iseler de bu değişikliğin ana yapıya zarar vermemesi, bağlantı yerlerinde 
olmaması, binanın estetiğini bozmaması ve özellikle diğer bağımsız bölüm 
maliklerinin yararlanmalarını kısıtlamaması gerekir.20 

- Balkonların demir parmaklıkla kapatılması mümkündür. Ancak bunun üst 
kattaki bağımsız bölümün can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaması ve anayapının dış 
görünüm estetiğini bozmayacak şekilde monte edilmesi gerekir. Mahkemenin, bu 
durumları kapsayacak şekilde karar vermesi gerekir.21 

- Eski hale getirme  bakımından  davalı kat malikinin bağımsız bölümünün 
balkonunu projeye aykırı olarak kapatması nedeniyle projeye aykırılığı iddia edilen 
değişiklik projesinin var olup olmadığı, varsa belediyeden getirtilerek tüm kat 
maliklerinin onayını taşıyıp taşımadığının araştırılması gerekir.22 

bb- Reklam ve İlan Tabelalarının Durumu 

Kent estetiğinde kirlilik yaratabilen hususlar arasında ilan ve reklam 
tabelalarının, renk ve standartlarının belirlenmemesi ve gelişigüzel asılmasından da söz 
edilebilir. Belediye sınırları içerisinde açık alanlarda ilan ve reklâm araçlarının yol 
açtığı görsel kirlilik, güvenlik ve bilgilendirme sorunlarını ortadan kaldırmayı; etkin bir 
iletişim aracı olan ilan ve reklâm araçlarının kent bütününde, kentin görselliği ve 
estetiğine katkı sağlamak üzere kullanımını düzenleme, bu işleri yapan gerçek kişilerle, 
özel ve kamu tüzel kişilerinin uymaları zorunlu esasları belirlemek amacıyla 
belediyeler yönetmelik çıkarabilirler. Örneğin İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve 
Reklâm Yönetmeliği.23 Buna gore sınırları içerisindeki bütün ilan, reklam ve açık alan 
aktivitesi için bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ilgili belediyeden izin belgesi 
alınması zorunludur.  

Kamunun ortak kullanım alanı olan meydan, bulvar, cadde ve ana 
yollarda ve bu alanlardan cephe alan yapılarda, sabit reklâm asma panoları, ilan 

17 (Y. 1.HD., T. 19.09.1985, E. 1984/9857, K. 1985/9539). 
18 (Y. 1.HD., T. 19.12.2005, E. 2005/12093, K. 2005/13459). 
19 (Y. 1.HD., T. 15.01.2003, E. 2002/14298, K. 2003/269). 
20 (Y.18.HD., T. 25.06.1992, E. 1992/5432, K. 1992/5937). 
21 (Y.18HD., T. 04.02.2003, E. 2002/11939, K. 2003/854). 
22 (Y.18.HD., T. 29.09.2003, E. 2003/5423, K. 2003/6962). 
23 (bkz.http://www.izmir.bel.tr). 



466 Oğuz SANCAKDAR 
 

 
asma yerlerine, tercihli yollara konan ilan, reklâmlarla, toplu taşıma araçlarına 
konan ilan, reklâm ve tanıtım elemanlarına izin vermeye büyükşehir belediyesi 
yetkilidir. Bunlar gerektiğinde denetlenir ve denetimde aykırılık tespit edilirse 
Kabahatler Kanununda öngörülen yaptırımlar uygulanır. 

Tabela ve reklam panosu; binanın dış görünümünü ve estetiğini bozmamak ve 
ait olduğu bağımsız bölümün dış cephe sınırını aşmamak makul ölçülerde olmak ve 
diğer bağımsız bölüm maliklerine rahatsızlık vermemek kaydıyla konulabilir.24 

Bina dışına tabela asılabilmesi ancak, yönetim planı veya kat malikleri 
kurulu kararıyla konulmuş bir yasaklama bulunmaması halinde binanın dış 
görünümünü ve estetiğini bozacak şekilde abartılı ebatlarda olmaması ve ait olduğu 
bağımsız bölümün dış cephe sınırlarını aşmaması koşuluyla mümkündür.25 

bc- Pencere 

Komşuluk Hukuku bakımından hâkimin her olayın özelliğini dikkate alarak 
çıkar çatışmalarını en uygun şekilde çözmesi açılan pencerenin komşuya ne şekilde 
zarar verdiğini ve alınması gereken tedbirleri araştırması gerekir. Bu bağlamda 
müdahalenin önlenmesi ve eski hale getirme konusu açıklığa kavuşturulmalıdır.26 

bd- Klima 

Ev tipi klima cihazlarının projede olmasa bile kullanılması halinde bunların 
bağımsız bölümün pencere veya balkon kapılarına takılması mümkün olduğu halde, 
ortak yer olan dış duvarın delinerek monte edilmeleri, ortak yere tecavüz niteliği 
taşımaktadır.27 

be- Panjur 

Balkonlar ve pencerelerde sabit tesis niteliğinde olmamak koşuluyla panjur 
yapılması binanın dış görünümünü bozmadığı sürece müdahale niteliğinde kabul 
edilmemekte olduğundan müdahalenin men’i davası red edilmelidir.28 

bf- Baz İstasyonu 

Her ne kadar belediyenin 3194 sayılı yasaya göre kamu menfaatini ilgilendiren 
şehircilik ve estetik bakımından hoş olmayan yapıları kaldırabilmesi mümkün ise de 
GSM şirketlerine ait baz istasyonlarının29 kaldırılması yolunda 3194 sayılı İmar 

24 (Y.18.HD., T. 05.05.2003, E. 2003/3118, K. 2003/3711). 
25 (Y.18.HD., T. 29.06.2004, E. 2004/3650, K. 2004/5470). 
26 (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T. 27.09.2006, E. 2006/1-551, K. 2006/597). 
27 (Y. 18.HD., T. 08.05.1998, E. 1998/4253, K. 1998/5094). 
28 (Y. 18.HD., T. 22.04.1993, E. 1993/2606, K. 1993/5487). 
29 Belirtelim ki, baz istasyonunun kurulumunda, bu alanda uzman bir kuruluş olan il mahalle 
çevre kurullarından yer seçimi hususunda görüş alınması zorunluluğu bulunduğundan, sözü 
edilen koşul yerine getirilmeksizin güvenlik sertifikasına kati onay verilmesinde hukuka uyarlık 
yoktur (D.13.D., T.23.12.2005, E.2005/9451, K. 2005/6137); Baz istasyonunun mühürlenmesi 
yolunda tesis edilen yapı tatil zaptının iptali istemiyle açılmıştır. Elektronik haberleşmeyle ilgili 
alt yapı oluşumunda kullanılan yapı ruhsatına ve yapı kullanma iznine tabi olmaması nedeniyle 
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Kanununun 40. maddesine göre işlem tesis edilemez. 3194 sayılı Yasanın 40. maddesi 
ile getirilen düzenleme; enkaz veya birikintilerin, gürültü ve dumana neden olan 
tesislerin, hususi mecra, lağım, çukur, kuyu, mağara ve bunların benzerlerinin umumun 
sağlık ve selametini ihlal edenleri veya şehircilik, estetik veya trafik bakımından 
sakıncalı olanları kapsamakta, uyuşmazlığa konu olaydaki çatıya kurulan baz 
istasyonunun Yasada yapılan bu tanımlama ve mahzur tevlit eden unsurlar içerisinde 
yer almadığından anılan maddeye dayanılarak baz istasyonunun kaldırılması yönünde 
tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.30 

5. ŞEHİR SİLÜETİ, YÜKSEK YAPILAR ve KENT ESTETİĞİ

Yüksek yapılar görünüşleri ile kentin sosyal ve ekonomik yapısını yansıtırlar. 
Yapı hukuken yükselme imkânı bulamazsa, talep üzerine yapı yerin altına da inebilir.   

Önceleri imar planlarında yüksek yapılar için belirlenmiş bölgeler hiç yoktu. 
Dolayısıyla yüksek yapıların üretilmesi, mevcut planlara aykırı olarak, ayrıcalıklı imar 
hakları elde etme ve bunun için plan tadilatları31 yapma şeklinde süregelmiştir.  

Yüksek yapıların belirli büyüklükteki tüm parseller için mi öngörülmesi 
gerektiği yoksa bunların imar planında ancak ve sadece belirli bölgelerde mi olması 
gerektiği önemli bir sorundur. Her halükârda imar planlarına yüksek yapı imkânı olan 
yerler için özel lejant konması ve plan notları ile bu lejantın açıklanması gerekli ve 
zorunludur.   

Koruma amaçlı imar planı32 bağlamında, kentsel sit olan yerlerde şehir 
siluetinin korunması özel önem taşır. Bunun dışında tescilli eski eser bitişiğinde 
yüksek yapı talebinin Koruma Bölge Kurulu tarafından irdelenmesi gerekir. Mümkün 
mertebe bu durumda yüksek yapıya ya izin vermemek veya yüksek yapıyı içeri 
çekerek, çekme mesafesi koyma sureti ile tescilli eski eserin algılanmasını sağlamak 
önemli ve gereklidir. 

mühürleme işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu yapı tatil 
zaptının iptaline karar verilmiştir. İmar Kanunu ve İmar Kanunu'na dayanılarak çıkarılan 
yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatiyesine ve yapı kullanma iznine tabi olmadığı yolundaki 
hüküm uyarınca İdare Mahkemesince dava konusu işlem iptal edilmiş ise de, anılan Ek 35. 
madde Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildiğinden, uyuşmazlık konusu baz istasyonunun 
öncelikle ruhsata tabi yapı olup olmadığı hususu değerlendirilerek dava konusu işlem hakkında 
yeniden karar verilmelidir (D.6D., T. 14.05.2010, E. 2008/7328, K. 2010/4779). 
30 (D.6D., T. 22.09.2003, E. 2002/1357, K. 2003/4407). 
31 İmar planlaması ve uygulaması konusunda Pine Valley Developments Ltd ve Diğerleri-
İrlanda kararı (Seri A.No.222; E.H.R.R.14:319),30.10.1991 tarihli Wiesinger –Avusturya 
kararında  (Seri A. 213; E.H.R.R.16:248) da imar planlarının kazanılmış haklara ve kişilerin 
mülkiyet haklarına dokunamayacağı ve hukuka aykırı hükümler getiremeyeceği, vurgulanmıştır 
(http://www.echr.coe .int).Yine bkz. Bkz. SANCAKDAR Oğuz, “AİHM Kararlarının Türk 
İdare Hukukuna Etkileri Konusunda Genel Gözlemler”, Amme İdaresi Dergisi, C.38, S.1, sh. 
93 vd. 
32 Bilgi için bkz. SANCAKDAR Oğuz, İdare Hukuku Yönüyle Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıklarının Korunması ve Yargısal Denetimi, 2.b., Ankara 2012. 
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İdari yargı yerlerinde parsel ölçeğindeki yüksek yapılara ilişkin plan 

değişikliklerine karşı genellikle Şehir Plancıları Odalarının dava açtığı görülmektedir. 
İdari yargı yerleri kararlarında; parsel ölçeğindeki plan değişikliğinin imar haklarında 
ayrıcalık ve yoğunluk artışı yapıp-yapmadığı, plan kararının çevresi ile birlikte etüd 
edilmesi gerektiği, plan bütünlüğünün ele alınarak bu bütünlüğün korunup 
korunmadığını irdelemektedir. İrdelemede; şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve 
kamu yararı esas alınmaktadır. 

Yıkıma konu bina yüksek yapı niteliğinde ise yüksek yapılara ilişkin özel bir 
düzenlemenin var olup olmadığına bakılmalıdır. 

6. KENTSEL DÖNÜŞÜM ve AFET DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ 
KENT ESTETİĞİNE KATKISI 

Kentsel dönüşüm ile afet dönüşüm eş anlamlı değildir33. Afet dönüşüm34, 
kentsel dönüşüm ismiyle de kullanılmaktadır. Kentsel dönüşüm 5393 s. Belediye 

33 Detay için bkz. SANCAKDAR Oğuz “İmar Hukuku Boyutuyla Kentsel Dönüşüm” , İzmir 
Bölge İdare Mahkemesince yapılan Sempozyumda sunulan bildiri için bkz.  
(http://www.izmirbim.adalet.gov.tr/belgeler/ sunumlar/Oğuz%20Sancaktar%20Sunum.pdf). 
34 Maurer Hartmut, Allgemeines Verwaltungsrecht, 9. auflage, München 1994, sh. 583 vd; 
Darcy Gilles; La responsabililité de l’administration, Paris 1996; Feyzioğlu Turhan, İdare 
Hukukunda Emprevizyon Nazariyesi (Beklenmiyen Haller Meselesi), Ank 1947, sh.5 vd; ; 
Gözübüyük A. Pulat, Hukuki Mesuliyet Bakımından Mücbir Sebepler ve Beklenmeyen Haller 
(Force Majeure et cas de l’imprévision), Ank 1977, sh. 66 vd; Gürsoy Kemal Tahir, “İdarenin 
Sorumluluğuna İlişkin İlkelerden Son Gelişmeler ve İsviçre Hukukunda İdarenin Hukuki 
Sorumluluğunun Ana Hatları” İdare Hukuku Alanında Sorumluluk, Sorumluluk Hukukundaki 
Yeni gelişmeler III. Sempozyumu, Ank 12/13 Mayıs/1979, Ank 1980, sh. 147 vd.; Yayla Yıldız 
Han “İdarenin Sorumluluğu ve Mücbir Sebep”, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler III. 
Sempozyumu, Ank 12/13 Mayıs/1979, Ank 1980, sh. 45 vd; Başpınar Veysel/Altunkaya 
Mehmet, “Depremden Doğan Zararların Tazmininde Zamanaşımının Başlaması ve Süresi”, 
AÜHFD, Yıl 2008, C. 57, S.1, sh. 95 vd;  İnal Temel, “Mücbir Sebeplerin Oluşum Unsurları, 
Prof.Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, Ank 1997, sh. 13 vd; ; Eren Fikret, Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, 10.b., sh. 514 vd; Lûtfi Duran, “Türkiye İdaresinin Sorumluluğu-
Sorumluluğun Temeli ve Sebepleri-Sorumluluğa Yol Açan Olgular, TODAİE Yayın No: 138, 
Ank 1974; Sancakdar Oğuz, İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı, Ank 2013, sh. 786 vd; 
Çağlayan Ramazan, Tarihsel, Teorik ve Pratik Yönleriyle İdarenin Kusursuz Sorumluluğu, Ank 
2007; Akyılmaz Bahtiyar, “Sosyal Risk İlkesi ve Uygulama Alanı”, GÜHFD, Yıl 2005, C. IX, 
S.1-2; Azrak Ülkü, “İdarenin ‘Toplumsal Muhatara (Sosyal Risk) Kuramı”na Göre Kusursuz 
Sorumluluğu”, İdare Hukuku Alanında Sorumluluk, Sorumluluk Hukukundaki Yeni gelişmeler 
III. Sempozyumu, Ank 12/13 Mayıs/1979, Ank 1980, sh. 135 vd.; Adak Agâh, “Afet Tehlikesi 
ve Olgusu Karşısında İdarenin Konumu ve Görevleri”, Prof.Dr.Seyfullah Edis’e Armağan, 
İzmir 2000, sh. 181 vd; Berk Kahraman,“Deprem ve İdarenin Sorumluluğu”, İstanbul Barosu 
Dergisi, C. 73, S.3, 1999, sh. 610 vd.; Kutlu Meltem, “Deprem ve İdarenin Sorumluluğu”, 
Amme İdaresi Dergisi, C.32, S.4, Aralık 1999, sh. 15 vd; İnal Tamer, “Olağandışı Olaylardan 
Doğan Zararların Giderilmesi”, Yiğit Okur’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları:3, 
sh. 193 vd; Kaneti Selim, “Özel Hukuk Alanında Toplumsal Hasar Temeline Dayanan 
Sorumluluk”, İdare Hukuku Alanında Sorumluluk, Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler 
III. Sempozyumu, Ank 12/13 Mayıs/1979, Ank 1980, sh.147 vd.; Girit Hasan, “Deprem 
 

                                                 

http://www.izmirbim.adalet.gov.tr/belgeler/
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Kanunu md. 73’te düzenlenmiş iken, afet dönüşüm kendi özel yasası olan 6306 s. Afet 
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir.  

İdare Hukukunda depremle mücadele açısından deprem ya da genel olarak 
afetle mücadele amacıyla dayanıksız yapıların kaldırılması idarenin önleyici faaliyeti 
niteliğindeki idari kolluk faaliyetinin bir uygulaması niteliğindedir. Böylelikle kişilerin 
can ve mal güvenliği sağlandığından bu yöndeki idari faaliyetler önleyici niteliktedir. 
Danıştay,  1.derece deprem bölgesinin imara açılması ve yapılaşma şartları 
belirlenirken bölgenin özelliklerinin dikkate alınmamasının idarenin tazminat 
sorumluluğunu doğuracağı sonucuna varmıştır35. 

 Gerek kentsel dönüşüm, gerekse afet dönüşüm kent estetiğinin 
oluşturulmasında önemli işlevlere sahip hukuki araçlardır.  

7- KENT MOBİLYALARI ve KENT ESTETİĞİ İLİŞKİSİ 

Kamusal alanlarda insanların yaşamlarını kolaylaştıran, güvenlik, kolaylık ve 
toplu yaşam düzenine katkı sağlayan nesnelerin genel adına kent mobilyası denir. 
Otobüs durakları, çöp kutuları, anıtlar, sokak lambaları, posta kutuları, telefon 
kulübeleri, trafik lambaları, umumi tuvaletler, reklam-ilân panoları, büfeler, merpenler, 
gölgelikler, oturma grupları, oyun düzenekleri, bordürler, yer döşemeleri, çeşmeler, 
parkmetreler, yangın muslukları kentlerin mobilyalarıdır. Tasarımların estetik açıdan; 
1-Zemin taşıyıcı sistem ilişkisi, 2-İşlevsel ve sembolik açıdan algılanması, 3-Çevre ile 
uyumu, 4-Doğal yıpranmaya karşı dayanıklılıkları, 5- Tahribata karşı dayanıklılıklarına 
bakılmalıdır36. 

8- “SAKİN ŞEHİR” (CİTTASLOW) UYGULAMALARI ve KENT 
ESTETİĞİ  

Sakin şehir, hızlı şehir konseptinin alternatifinin savunulduğu yaklaşım 
biçimidir.  İlki İtalya'nın Toskana eyaletinin Chianti şehrinde "Cittá Slow" adıyla 

Felaketi Nedeniyle İdarenin Sorumluluğu”, İstanbul Barosu Dergisi, C.73, S.3, 1999, sh.531 
vd.; Evren Çınar Can, “İdarenin Sorumluluğunu Etkileyen Neden Olarak Mücbir Sebep”, 
GÜHFD., C. XIV, Yıl 2010, S.1, sh. 263 vd; Erkut Celal, “Deprem ve İdare’nin Sorumluluğuna 
Danıştay’ın Yaklaşımı”, Deprem ve Hukuk, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 15 Haziran 
2000; Kaboğlu İbrahim Ö., “Deprem ve Yasama Organının Anayasal Sorumluluğu” ”, Deprem 
ve Hukuk, İstanbul Barosu Yayınları, İst 15 Haziran 2000; Kılıçoğlu Ahmet, “Depremin Borç 
İlişkilerine Etkisi”, ABD, Yıl 1999-56, S.2-3, Serozan Rona, “Depremzedelerin Tazmin 
İstemleri”, Deprem ve Hukuk, İstanbul Barosu Yayınları, 15 Haziran 2000; Şengezer 
Betül/Kansu Hatice, “Afetler İmar Mevzuatı Hukuki Sorunları”, Deprem ve Hukuk, İstanbul 
Barosu Yayınları, 15 Haziran 2000. 
35 D., 6D., T. 12.04.2004, E. 2004/1477, K. 2004/2115. Benzer yönde bkz. D., 10D., T. 
28.05.2007, E. 2005/126, K. 2007/3069. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de Hakan 
Arı/Türkiye Davasında (Başvuru No: 13331/07) ve Yordanova ve Diğerleri/Bulgaristan 
(Başvuru No. 25446/06) kararında mülkiyet hakkının özüne imar uygulamaları nedeniyle 
dokunulamayacağını vurgulamıştır. 
36 http://emlakansiklopedisi.com/wiki/kent-mobilyalari (erişim tarihi: 05.12.2013). Yine bkz. 
http://www. cittaslowturkiye.org/ 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Cittaslow
http://emlakansiklopedisi.com/wiki/kent-mobilyalari
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başlatılmıştır. Terim kökeni İtalyanca "Citta (Şehir)" ve İngilizce "Slow (Yavaş)" 
kelimelerinin birleşmesiyle türetilen Cittaslow, "Sakin Şehir" anlamında 
kullanılmaktadır. Süreç içerisinde İspanya, Portekiz, Avusturya, İngiltere, Polonya ve 
Norveç'de "Sakin Şehir" konseptini benimseyen şehirler artmıştır.  Sakin şehir kavramı 
içerisinde şehir merkezlerinde araba kullanımı yasaklanmakta, süpermarketler 
kapatılarak daha yaşanılır kentler oluşturulmaya çalışılmakta, toprağın işgali yerine 
kullanımının geliştirilmesinin yerel politikalarla desteklenmesi, bölgelerin kültür ve 
geleneklerinin korunarak yerli üretimin teşviki sağlanmaktadır.  

1999 Kasım ayında Orvieto'da hazırlanan sözleşmeyle sakin şehirlerin sahip 
olması gereken şartlar belirlenmiştir. Sakin şehir olabilmek için çevre ve alt yapı 
politikaları, kentsel kalite, yerel üretimi korumak, misafirperverlik vs. aktivitelerinin 
desteklenmesi adı altında yedi başlıktaki 59 ölçütün uygulanması gerekmektedir. 
Bunların başlıcaları; nüfusun elli binden az olması, geleneksel yapıların korunması, 
trafiğin azaltılması, yerel ürünlerin kullanılması, yenilenebilir enerji kullanılması, fast 
food dükkânları yerine yerel yemeklerin sunulduğu restoranların desteklenmesi, eski 
yapıların restore edilmesi, gürültü kirliliğinin engellenmesi, hava kalitesinin 
yükseltilmesi, organik ürün üretilmesi, el sanatlarının korunması gibi. Ülkemizde 
Seferihisar/İzmir, Akyaka/Muğla, Yenipazar/Aydın, Gökçeada/Çanakkale ve 
Taraklı/Sakarya buna örnektir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Kent estetiği için model projelerden yararlanılması ve İmar Hukuku araçlarıyla 
modern kent estetiğinin oluşturulması mümkündür. Hukukumuzda hâlen kentsel estetik 
konusunda yasal eksiklikler vardır. Bu konuda İmar Kanununa açık hükümler 
getirilmesinin önemli ve yararlı olacağı kanısındayız.  

Kamu-özel karma bir model ile “Kent Estetik Kurulu”nun oluşturulması 
belediyenin takdir yetkisi kapsamındadır. Kurulun yapısı ve işleyişine ait ilke ve 
kuralların titizlikle belirlenmesi gerekir. Kamusal estetiğin sağlanması için mutlaka 
“Kent Estetik Kurulu”nun zorunlu olmadığı yönünde bir görüş ileri sürülse de bizce, 
böyle bir kurulun oluşturulması  yaşam kalitesi ve sağlıklı kentleşmenin 
oluşturulmasında gerekli ve yararlı gözükmektedir. Ayrıca bu durum “yönetimde 
demokrasi ilkesi”nin, “iyi yönetim hakkı”nın uygulanmasına ve giderek yönetişim 
anlayışının gelişimine de katkı sağlayabilir. Yine önemli projelerde anketlerden 
yararlanılmalıdır37. 

Kent estetiğinin oluşturulması, korunması ve geliştirilmesi bakımından 
alınabilecek tedbirler doğrudan veya dolaylı ya da kısa, orta veya uzun vadeli olabilir. 
Afet dönüşüm uygulamaları başarılı bir şekilde uygulanırsa kent estetiği yönüyle 
olumlu sonuçlar doğabilir. Özellikle geniş yürüyüş ve bisiklet yollarının yapılması, kişi 
başına düşen yeşil alan miktarının yukarılara çekilmesi gerekir. İnşaat ruhsatı 

37 Simard Martin/Fortin Marie-José/Tremblay Marie-Hélène, “L’appropriation de sites et 
paysages urbains requalifies. Regard sur le vieux-port de Chicoutimi”, Environnement 
urbain/Urban environnement (EUE), volume 3, 2009, p. 9. 
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verilmeden önce belirli sayıda ağaç/bitki dikme yükümlülüğü, otopark sorununun 
olmadığına dair belge gibi bazı düzenlemelere yer verilmesi estetik ve sağlıklı çevre 
için standartlar üretilmesi ve/veya mevcut standartların geliştirilmesi gerekir. Estetiğin 
sağlanması ve korunması amacıyla idare kamulaştırma veya irtifak kamulaştırması 
yapabilir.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 31 Mayıs 2013 tarihinde belediyelerin imar 
yönetmeliğini yürürlükten kaldırılmış, bu yönetmeliklerin yerine, 1 Haziran 2013 tarih 
ve 28664 sayılı “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” hükümlerinin esas alınmasından söz edilmiştir. Bundan çok kısa bir süre 
sonra da sözkonusu bakanlık yönetmeliğinde bu sefer 8 Eylül 2013 tarihli ve 28759 
sayılı Resmi Gazete’de yer alan hükümler ile yeni değişiklikler yapılmıştır. Mevzuatın 
bu kadar sık ve düzenlemelerin alelacele yapıldığı yönünde tereddüt oluşturmakta ve 
mevzuata olan güveni sarsmaktadır. Öte yandan düzenlemelerin merkezi idare (Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı) odaklı değiştirilmesi İmar Hukuku açısından maalesef 1985 
öncesi (3194 s. İmar Kanunu öncesi) anlayışa tekrar dönülmek istendiği yönünde bir 
sonuç da doğurmaktadır38. 

38 Anayasa Mahkemesi, imar planlamasının mahalli idarelere (AY md.127) ait yerel bir kamu 
hizmeti olması nedeniyle kendisine yapılan başvuruyu red etmiştir (Bkz. AY. Mah., T. 
29.11.2012, E. 2011/100, K. 2012/191, RG., T. 22.02.2013, S. 28567). 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130601-2.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130601-2.htm




Rekabet Yasağı Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli… 473 

REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN 
UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEME SORUNU 

NİHAYET (FAKAT  “ŞİMDİLİK”) ÇÖZÜMLENDİ-
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN İKİ FARKLI 

KARARI HAKKINDA NOT- 

     Prof. Dr. M. Polat SOYER* 

I. Rekabet yasağı sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda görevli mahkemenin 
belirlenmesi sorunu, Türk İş Hukuku uygulamasını 2008 yılından itibaren meşgul eden 
önemli bir konu olmuştur:   

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 22.9.2008 tarihli kararında1 (oyçokluğu ile) bu 
uyuşmazlıklarda iş mahkemelerinin görevli oldukları sonucuna ulaşmış2, fakat kararın 
pozitif düzenlemelerle hiçbir şekilde bağdaşmadığı; bu nedenle de isabetli 
görülemeyeceği, bu satırların yazarı tarafından bir seminer tebliği çerçevesinde daha o 
yıllarda dile getirilmişti3. Karara yönelttiğim eleştiride kısaca şu noktalar üzerinde 
durulmaktaydı:  

TTK md. 4 b. 34, Borçlar Kanunu md. 348-352’de5 düzenlenen hususlardan 
doğan hukuk davalarının, tarafların tâcir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticarî dava 
sayılacağını hükme bağlamış ve yine Türk Ticaret Kanunu md. 5 f. 1-26 ticarî dâvâların 
ticaret mahkemelerinde görüleceğini belirtmiştir. Konuyu bir “ön sorun” olarak 
inceleyen yüksek mahkeme, bu hükme rağmen, bu tür uyuşmazlıklarda iş mahkemelerinin 
görevli oldukları sonucuna ulaşmıştır. Kararda, uzun fakat konuyla pek az ilgili bir 
gerekçe ortaya konulduğu; sadece bir yerde7, “…dava konusu rekabet yasağının 
dayanağı, işçinin hizmet akdinden kaynaklanan sadakat borcundan kaynaklanmakta 
olup, hizmet akdinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme iş mahkemesidir” 
denildiği görülmektedir8. Ancak, bu düşünceyi isabetli bulmadığımı belirtmem gerekir. 

* KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1 E. 2008/9-517, K. 2008/566, kazanci.com (EK: I)  
2 İçerik ve sonuç itibarıyla aynı şekilde, Y. HGK., 21.9.2011, E. 2011/9-508, K. 2011/545, 
kazancı.com (EK:III) 
3 Bkz. Soyer, Yargıtay’ın İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi Açısından 
2008 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği 
(Millî Komite) Tarafından Düzenlenen Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Kararlarının Değerlendirilmesi (2008) Semineri, s. 12-13.   
4 1.7.2012 tarihinden itibaren 6102 sayılı (yeni) Türk Ticaret Kanunu md. 4 (1) c. 
5 1.7.2012 tarihinden itibaren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu md. 444-447. 
6 1.7.2012 tarihinden itibaren 6102 sayılı (yeni) Türk Ticaret Kanunu md. 5 (1), (2). 
7 Anlatım karardan aynen alınmaktadır. 
8 Rekabet yasağına ilişkin uyuşmazlığın iş sözleşmesinden doğduğu gerekçesiyle, aynı yönde, 
Y. 13. HD., 17.3.2008, E. 2007/14393, K. 2008/3693, YKİ, 2008/7, s. 45, Baştürk’ün kararda 
varılan sonuca katılan incelemesiyle. 
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Çünkü, Borçlar Kanunu md. 348-352’de9 düzenlenen rekabet yasağının dayanağı, işçinin 
iş sözleşmesinden kaynaklanan sadakat borcu değil; iş ilişkisinin sona ermesinden sonra 
işverenle rekabet etmesini engellemek amacıyla yapılan “ayrı” bir rekabet yasağı 
sözleşmesidir10. Bu sözleşmenin ise, sadakat borcu ile hiçbir ilgisi yoktur. Sadakat borcu, 
işçiyi sadece, sözleşme süresince rekabetten kaçınmakla yükümlü kılabilir. Buna karşılık 
işçi, bir sözleşme veya özel bir yasa kuralı olmadıkça, iş sözleşmesinin sona ermesinden 
sonra -TMK md. 2 ve TTK md. 56 ve 57 b. 811 ile çizilen sınırlar içinde kalmak kaydıyla- 
işverenle rekabet teşkil edecek bir faaliyete girişmekte tamamen serbesttir12. Diğer 
taraftan, bu sözleşmenin etkisini iş ilişkisinin sona ermesinden sonra gösterdiği ve doğal 
olarak ihlâlin de ancak bu dönemde ortaya çıkabileceği düşünülürse, uyuşmazlığın 
meydana geldiği tarihte tarafların İş Mahkemeleri Kanunu md. 1’de aranan işçi ve 
işveren sıfatını haiz olduklarından söz edilemeyeceği de açıktır13. Nihayet, yüksek 
mahkeme, bu kararında, Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan düzenlemenin “sonraki özel 
hüküm” olarak yasa koyucunun bu konudaki tercihini de gösterdiğini; bu tercihin, yeni 
Türk Ticaret Kanunu tasarısında14 da aynen devam ettiğini dikkate almamaktadır. 

Yüksek mahkemenin bu kararında, ayrıca, rekabet yasağından doğan 
uyuşmazlıkları “İş Kanunu’na tâbi olan iş sözleşmelerinde”, iş mahkemelerinin 
çözümleyeceği belirtilmekte ve açıkça söylenmemesine rağmen, bu ifade ile, ister 
istemez, ticaret mahkemelerinin sadece, İş Kanunu’na tâbi olmayan iş 
sözleşmelerindeki rekabet yasağı ile ilgili uyuşmazlıklarda görevli olduklarının kabul 

9 1.7.2012 tarihinden itibaren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu md. 444-447. 
10 Anılan tebliğde belirtilenlere ek olarak, ayrıca ifade etmek gerekir ki, örneğin 
Schweingruber, burada rekabet yasağının (önceki) iş sözleşmesinin devamından 
kaynaklanmadığını; iş ilişkisinin sona ermesinden önce yapılan bir sözleşmeyle üstlenilen fakat 
sözleşmenin sona ermesinden sonra etkili olan özel bir yükümlülüğün söz konusu olduğunu 
vurgulamaktadır. Bkz. Kommentar zum Arbeitsvertrag des Schweizerischen 
Obligationenrechts, 2. Aufl., Bern, 1976, s. 299. 
11 1.7.2012 tarihinden itibaren 6102 sayılı (yeni) Türk Ticaret Kanunu md. 54 (1); 55/d). Alıntı 
yaptığım tebliğimin yayınlandığı tarihte yeni Türk Ticaret Kanunu henüz yürürlüğe girmemişti. 
Bu nedenle de, TTK md.  55/d hükmüne o çalışmada yollama yapılmamıştı. Burada şu noktaya 
önemle işaret etmek isterim ki, anılan hüküm, rekabet yasağı sözleşmesi ile haksız rekabet 
arasındaki sınırı belirsizleştirdiği için sorun yaratmaya elverişlidir. Ancak bu husus ayrı bir 
incelemenin konusudur.  
12 Bkz. Soyer, Rekabet Yasağı Sözleşmesi, Ankara, 1994, s. 14 vd.  
13 Alıntı yaptığım tebliğimden sonra Süzek de bu düşünceye katıldığını belirtmektedir. Bkz. İş 
Hukuku, Yenilenmiş 9. Baskı, İstanbul, 2013, s 350, dn. 45. Oysa, yine anılan tebliğimden 
sonra Baştürk tarafından yazılan bir makalede yer alan ifade aynen şöyledir: “…İş 
Mahkemeleri Kanunu md. 1’de aranan işçi ve işveren sıfatı, uyuşmazlığın meydana geldiği 
tarihte aranan bir nitelik olmayıp uyuşmazlığın tarafları arasında kendini göstermektedir”. Bkz., 
Rekabet Yasağı Sözleşmesinde Görevli Mahkemeye İlişkin Yargıtay Kararları Üzerine Bir 
İnceleme, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, II. Cilt, İstanbul, 2011, s. 1553. Aynı yazarın, 
Yargıtay daireleri arasındaki işbölümünde rekabet yasağı sözleşmesinden kaynaklanan 
davaların 9. Hukuk Dairesi’nde görüleceğinin belirtilmiş olmasından, bu konuda iş 
mahkemelerin görevli oldukları sonucunu çıkarmasına (aynı yer, s. 1554) katılmak, aslâ 
mümkün değildir. 
14 1.7.2012 tarihinden itibaren 6102 sayılı (yeni) Türk Ticaret Kanunu md. 4 (1) c ve md. 5 (1), 
(2). 
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edildiği izlenimi uyandırılmakta idi. Hiç şüphesiz, böyle bir ayırımı benimsemek de 
mümkün değildi15.  

Hukuk Genel Kurulu’nun içtihadı bu yönde iken, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 
son derece isabetli (mevcut yasal düzenlemelere uygun) olarak, yukarıda (tekrar) dile 
getirdiğim gerekçeler çerçevesinde, rekabet yasağından doğan uyuşmazlıklarda ticaret 
mahkemelerinin görevli olduklarını “istikrarlı” bir biçimde hüküm altına almıştır16. 
Sorunun üçüncü kez17 Genel Kurul gündemine gelmesi üzerine ise, yüksek mahkeme, 
TTK md. 4 b. 3’te18 açıkça, rekabet yasağı sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların 
mutlak ticarî dava sayılarak ticaret mahkemelerinde çözümleneceğinin öngörülmüş 
olması (TTK md. 5 f.1)19 karşısında ticaret mahkemelerinin görevli oldukları sonucuna 
(bu defa oybirliği ile) ulaşmıştır20. 

II. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun son kararı, hiç şüphesiz ki, mevcut yasal 
düzenlemelere uygundur. Olması gereken hukuk bakımından ise, kanaatimce, rekabet 
yasağı sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde görülmesini 
mümkün kılan bir yasa değişikliği yapılmasında yarar vardır. Gerçi bu alanda ticaret 
mahkemelerinin görevli kılınması, rekabet yasağı sözleşmesinin ticarî işletmeyi 
ilgilendirmesi gibi bir düşünceye dayanmaktadır21. Ancak, söz konusu uyuşmazlıklar 
ticarî hayatı ilgilendirmediği için, bu düşünce isabetli değildir22.  Diğer taraftan, iş 
sözleşmesi ile rekabet yasağı sözleşmesi arasındaki yakın ilişki de, görev kuralının 
isabet derecesi hakkında şüphe uyandırmaktadır. Kaldı ki, Türk Borçlar Kanunu’nda 
yer alan rekabet yasağı sözleşmesi ile ilgili düzenlemeler (md. 447-447), rekabet 
yasağından doğan uyuşmazlıklarda ticaret mahkemelerinden çok, iş mahkemelerinin 
görevli olmalarını haklı gösterecek bir içeriğe sahiptir. Nihayet, iş sözleşmesinin 

15 Oysa Baştürk, rekabet yasağının ihlâlinden doğan uyuşmazlılarda İş Kanunu’nun 
kapsamında olanlar hakkında iş mahkemelerinin; İş Kanunu’nun kapsamı dışında kalanlar 
hakkında ise, ticaret mahkemelerinin görevli oldukları kanaatindedir. Bkz. Süzek’e Armağan, 
II. Cilt, s. 1550-1551. 
16 Örneğin bkz. Y. 11. HD, 21.1. 2010, E. 2009/12093, K. 2010/640, kazancı.com (EK: II)  ve 
bu kararda yollama yapılan Daire’nin önceki tarihli kararları ile, Ek; IV’te yer alan Hukuk 
Genel Kurulu Kararına esas olan kararı. 
17 Bkz. Dn. 1-2’de anılan HGK kararları. 
18 1.7.2012 tarihinden itibaren 6102 sayılı (yeni) Türk Ticaret Kanunu md. 4 (1) c. 
19  1.7.2012 tarihinden itibaren 6102 sayılı (yeni) Türk Ticaret Kanunu md. md. 5 (1), (2). 
20 Bkz. Y. HGK., 29.2.2012, 2011/11-781, K. 2012/108, Legalbank.net (EK:IV). Aynı yönde, 
Y. 11. HD., 06.06.2012. E. 6789, K. 9875, Legalbank.net (EK: VI). Kararda konunun özünü 
ilgilendirmeyen ve zaman zaman fikirsel bütünlüğü bozan pek çok açıklamaya yer verilmesi, 
kanaatimce isabetli olmamıştır. Diğer taraftan,  rekabet yasağı sözleşmesinden doğan 
uyuşmazlıklarda görevli mahkeme sorunu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun gündemine daha 
sonra bir kez daha gelmiş olmakla birlikte, yüksek mahkeme, bu olayda, rekabet yasağı öngören 
sözleşmenin dâva dosyasında bulunmamasını gerekçe göstererek işin esasına girmemiştir. Bkz. 
Y. HGK., 28.3.2012, E. 2012/9-77, K. 2012/48, kazancı.com [EK: V]. 
21 Bkz. Karayalçın, Ticaret Hukuku I, Giriş, Ticarî İşletme, 3. Bası, Ankara, 1968, s. 250, dn. 
27’nin 251. sayfadaki devamı. 
22 Bkz. Arkan, Ticarî İşletme Hukuku, Ankara, 2013, s. 99. 
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devamı sırasında meydana gelen rekabet uyuşmazlıkları iş mahkemeleri tarafından 
çözümlenirken, rekabet yasağı sözleşmelerinde ticaret mahkemelerini görevli kılmak, 
haklı gerekçelerle desteklenemeyecek bir ayırım da ortaya çıkarmaktadır. Bu 
nedenlerle, sözleşme sonrası rekabet yasağına ilişkin davaların iş mahkemelerinde 
görülmesini mümkün kılan bir yasal düzenleme, uyuşmazlığın niteliğine olduğu kadar, 
iş mahkemelerinin kuruluşuna hâkim olan “uzman”lık fikrine de daha uygun 
düşecektir23. Nitekim Alman İş Mahkemeleri Kanunu’nda, iş sözleşmesinin ard 
etkisiyle ilgili uyuşmalıkların iş mahkemelerinde görüleceğine dair açık bir düzenleme 
bulunmaktadır (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 c ArbGG). Sözleşmenin sona ermesinden sonraki 
rekabet yasağı ile ilgili uyuşmazlıklar, Alman Hukukunda bu hüküm uyarınca iş 
mahkemelerinde görülmektedir24. 

III. Sonuç olarak, rekabet yasağı sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda iş 
mahkemelerinin görevli olduklarını kabul eden Hukuk Genel Kurulu’nun ilk kararı25, 
olması gereken hukuka uygun, fakat yasal düzenlemelere aykırıdır. Arzu edilen 
sonuca, yasa maddelerini görmezden gelerek ulaşmanın, hukukun dışına çıkmak 
anlamına geldiği açıktır. Buna karşılık, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun rekabet 
yasağı sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda ticaret mahkemelerini görevli sayan son 
kararı26 mevzuata uygundur. Fakat, olması gereken hukuk açısından, bu alanda iş 
mahkemelerini görevli kılan bir yasa değişikliğinin gerçekleştirilmesinde yarar vardır. 
Esasen, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun işçi-işveren ilişkilerinde karşılaşılan 
sorunları çözmekte artık yeterli olamadığı, her geçen gün daha çok ortaya 
çıkmaktadır27. Yasanın, bir an önce gözden geçirilmesi gerekmektedir.  

 
 

23 Bu hususlara 1994 yılında da değinmiştim. Bkz. Soyer, Rekabet Yasağı Sözleşmesi, s. 25. 
24 Germelmann/Matthes/Prütting/Müler-Glöge, Arbeitsgerichtsgesetzkommentar, 6. Aufl., 
München, 2008, § 2 Rn. 72; Hennsler/Willemsen/Kalb/Ziemann, Arbeitsrechtkommentar, 
Köln, 2004, ArbGG § 2 Anm 77. 
25 Bkz. Ek:I. 
26 Bkz. Ek: IV. 
27 Bkz. Soyer, 2008 Semineri, s. 14. 
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EKLER: 

EK I: 

T.C. 

YARGITAY 

HUKUK GENEL KURULU 

E. 2008/9-517 

K. 2008/566 

T. 22.9.2008 

• REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ (Cezai Şartın Ödetilmesi İstemi- İşçi Sayılan
Kişinin Rekabet Yasağı Sözleşmesinin İhlali Nedeniyle Açılan Cezai Şartın Tahsiline İlişkin 
Davalarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu)  

• CEZAİ ŞART (İşçi Sayılan Kişinin Rekabet Yasağı Sözleşmesinin İhlali Nedeniyle
Açılan Cezai Şartın Tahsiline İlişkin Davalarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu) 

• GÖREVLİ MAHKEME (İşçi Sayılan Kişinin Rekabet Yasağı Sözleşmesinin İhlali
Nedeniyle Açılan Cezai Şartın Tahsiline İlişkin Davalarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu) 

• ZARAR MİKTARI (Rekabet Etmeme Sözleşmesinde Yer Alan Cezai Şartın
İstenebilmesi İçin İşverenin Uğramış Olduğu Zarar Miktarı Cezai Şartın İndirilmesinde Dikkate 
Alınması Gerektiği) 

• TİCARİ SIRRA VAKIF OLMA (Davacı Bankada Müfettiş Yardımcısı Olarak Görev
Yapan Davalının Ne Tür Bir Ticari Sırra Vakıf Olduğu ve Bu Bilgilerin Kullanılmasının 
İşverene Önemli Bir Zarar Verip Vermediği Hususunun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği) 

5521/m.1 

6762/m.4 

818/m. 161, 348 

ÖZET: Dava, rekabet yasağı sözleşmesinden kaynaklanan cezai şartın ödetilmesi 
istemine ilişkindir. Borçlar kanununun 348 ve devamı maddelerine dayalı olarak İş Kanunu 
kapsamında işçi sayılan kişinin, rekabet yasağı sözleşmesinin ihlali nedeniyle açılan cezai şartın 
tahsiline ilişkin davalarda iş mahkemelerinin görevli olduğu kabul edilmelidir.  

Rekabet etmeme sözleşmesinde yer alan cezai şartın istenebilmesi için, işverenin 
uğramış olduğu zarar miktarı, cezai şartın indirilmesinde dikkate alınmalıdır.  

Somut olayda, davacı bankada müfettiş yardımcısı olarak görev yapan davalının, ne tür 
bir ticari sırra vakıf olduğu ve bu bilgilerin kullanılmasının işverene önemli bir zarar verip 
vermediği hususunun açıklığa kavuşturulması için araştırma yapılması gereklidir.  

DAVA: Taraflar arasındaki "rekabet yasağı sözleşmesine dayalı cezai şart" davasından 
dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 4. İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen 
21.09.2006 gün ve 2006/394-734 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi 
üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 06.06.2007 gün ve 2006/31990-2007/18182 sayılı ilamı 
ile;  

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5521.htm%231
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc6762.htm%234
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc818.htm%23161
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc818.htm%23348
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(...Davacı banka tarafından davalı işçi hakkında açılan bu davada, taraflar arasında 

imzalanmış olan rekabet yasağı sözleşmesinden kaynaklanan cezai şartın ödetilmesi talep 
olunmuştur.  

Mahkemece isteğin kısmen kabulüne karar verilmiştir.  

Davalı işçi ile iş ilişkisinin kurulduğu 17.3.2003 tarihinde taraflar arasında düzenlenen 
rekabet yasağı sözleşmesinde, işçinin müfettiş yardımcısı olarak görev yaptığı belirtilmiş ve 
davacı işçinin teknik, ticari ve personele ilişkin iş sırlarına ve müşteri çevresine nüfuz eden 
konumu sebebiyle asgari 4 yıl süreyle çalışması şartı öngörülmüştür, işçinin 4 yıllık süre 
dolmadan ayrılması halinde diğer bankalar ile finans sektöründe faaliyet gösteren mali 
kuruluşlarda çalışmayacağı taahhüt edilmiş, bu süre 2 yıl ile sınırlandırılmış ve Marmara, Ege 
ve İç Anadolu Bölgesi kapsamına giren illerde geçerli olduğu hükme bağlanmıştır.  

Borçlar Kanununun 348.maddesinin 2.fıkrasında, "Rekabet memnuniyetine dair olan 
şart, ancak işçinin müşterileri tanımasından ve esrara nüfuzundan istifade ederek iş sahibine 
hissolunacak derecede bir zarar husulüne sebebiyet verebilecek ise, caizdir" şeklinde kurala yer 
verilmiştir. Somut olayda işyerinde müfettiş yardımcısı olarak çalışan davalının müşterileri 
tanıma, işin sırrına vakıf olma ve en nihayet işverenin hissolunabilecek bir zararına neden 
olabilmesi yönlerinden gerekli inceleme yapılmamıştır. Konunun uzmanı olan bir bankacı 
bilirkişiden rapor alınmalı ve davalı işçinin davacı bankadaki çalışma sistemi belirlenerek 
Borçlar Kanununun 348/2.fıkrası hükmü doğrultusunda cezai şartın geçerli olup olmayacağı 
mahkemece bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olup 
bozmayı gerektirmiştir... ),  

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama 
sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.  

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği 
anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:  

KARAR: Dava, rekabet yasağı sözleşmesinden kaynaklanan cezai şartın ödetilmesi 
istemine ilişkindir.  

Yerel Mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine 
Özel Dairece, metni yukarıya aynen alınan ilamla mahkemece yapılan araştırmanın eksik 
olduğu gerekçesiyle oyçokluğu ile bozulmuş, karşı oylarda araştırmanın yeterli olduğu ve 
davanın esastan reddi gerektiği bildirilmiştir. Mahkemece önceki kararda direnilerek davanın 
reddine karar verilmiş, hükmü davacı vekili temyize getirmiştir.  

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davalının müfettiş 
yardımcılığı görevinin müşterileri tanımasını sağlayacak ve işin esrarına nüfuz ederek iş 
sahibinde bir zarar meydana getirecek nitelikte olup olmadığı, cezai şart içeren rekabet yasağı 
sözleşmesinin; zaman, mahal ve nev’i noktasından sınırlandırma içerip içermediği yönünde 
mahkemece yapılan araştırmanın yeterli olup olmadığı, bilirkişi incelemesi gerekip gerekmediği 
noktalarında toplanmaktadır.  

Hukuk Genel Kurulundaki görüşme sırasında, işin esasına geçilmeden önce, davanın 
yasal dayanağını oluşturan Borçlar Kanununun 348. ve devamı maddelerinden kaynaklanan 
davaların, Türk Ticaret Kanununun 4. maddesinde sayılan mutlak ticari dava olmaları ve aynı 
Kanunun 5. maddesi uyarınca eldeki davaya bakma görevinin ticaret mahkemesine ait olup 
olmadığı hususu ön sorun olarak tartışılmıştır.  
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Ön sorunun değerlendirilmesi : 

Dava, Borçlar Kanunu 348 ve devamı maddelerinde düzenlenen rekabet yasağı 
sözleşmesine aykırı davranış iddiasına dayalı, sözleşmede kararlaştırılan cezai şartın tahsili 
istemine ilişkindir.  

Borçlar Kanununun Hizmet Akdi’ni açıklayan 10. Bab’ının içinde, Rekabet 
Memnuiyeti başlığı altında 348 ve devamı maddeleri bu yükümlülüğe ilişkin düzenlemeler 
içermektedir.  

Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde; “... Tarafların tacir olup olmadıklarına 
bakılmaksızın: ... 3. Borçlar Kanununun, ... rekabet memnuiyetine dair 348 ve 352, ... 
maddelerinde; ... tanzim olunan hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılır.” hükmü 
bulunmaktadır. Aynı Kanunun 5. maddesi uyarınca, ticari davalara bakma görevi ticaret 
mahkemelerine aittir.  

Öte yandan; 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 1. maddesi uyarınca; İş Kanununa 
göre işçi sayılan kişilerle işverenler arasında iş akdinden yada İş Kanununa dayanan her türlü 
hak iddialarından doğan hukuk davalarına iş mahkemelerinde bakılır.  

Anılan Kanun hükümleri gözetildiğinde Borçlar Kanununun 348 ve devamı 
maddelerinden kaynaklanan davalarda görevli mahkemenin belirlenmesi zorunluluğu ortaya 
çıkmaktadır.  

Türk hukukunda iş ve çalışma hayatı ilk olarak 1924 yılında yürürlüğe giren ve hafta 
tatiline ilişkin Kanun ile düzenlenmiş, bu Kanun sonrasında ise 1926 yılında yürürlüğe giren 
818 sayılı Borçlar Kanunu ile ayrıntılı düzenleme getirilmiştir. Çalışma hayatında meydana 
gelen değişiklikler ve işçilerin özel ihtiyaçları nedeniyle, Anayasa’nın sosyal devlet ilkesinin bir 
gereği olarak, kanun koyucunun gittikçe artan oranda bu alana düzenleyici olarak müdahalesi 
gereğinin doğması ile birlikte 1967 yılında 931 sayılı İş Kanunu yürürlüğe girmiş, bu Kanunun 
Anayasa Mahkemesince iptali üzerine çıkarılan 1475 sayılı Kanun 1971 yılında ve son olarak 
4857 sayılı İş Kanunu ise 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Özel nitelikteki bu Kanunların 
hiçbiri Borçlar Kanununun iş ve çalışma hayatına ilişkin hükümlerini yürürlükten kaldırmamış, 
aksine İş Kanunu hükümlerine aykırı olmamak üzere iş akdinden kaynaklanan uyuşmazlıklara 
ve İş Kanunları kapsamı dışında kalan hizmet akitlerine uygulanacağı hususu kanun koyucu 
tarafından açıkça vurgulanmıştır.  

İş akdinin kurulması ile doğan sadakat borcu, işçi tarafından işverenin çıkarlarını 
koruma ve gözetme borcudur. Rekabet etmeme borcu ise, iş akdinin sonuçlarından olan; işçinin, 
işverene sadakat borcunun olumsuz yönünü ifade eder.  

İş akdinin devamı süresince işçinin işverenle rekabet etmemesi sadakat borcu içinde 
yer alan bir yükümlülüktür. Buna karşılık, taraflar iş ilişkisi devam ederken sözleşmenin 
bitiminden sonra işçinin rekabet etmeyeceğine ilişkin bir hükmün iş akdine konulmasını veya 
bu konuda ayrı bir sözleşme (rekabet yasağı sözleşmesi) yapılmasını kararlaştırabilirler. İş akdi 
sona erdikten sonra işçinin işverenle rekabet etmeme borcu ancak böyle bir yükümlülük 
sözleşme ile kararlaştırıldığı takdirde söz konusu olmaktadır. (Prof. Dr. S. Süzek, İş Hukuku, 
Beta Yayınları, 2005, S:277). Hizmet sözleşmesinde işçi, diğer tarafa (iş sahibine nazaran zayıf 
durumda bulunduğu için, kanun, iş sahibinin haksız menfaatler sağlayarak işçiyi ezmesini 
önlemek amacıyla hizmet sözleşmesine eklenecek rekabet yasağı hakkındaki hükümleri özel bir 
şekilde düzenleme gereğini duymuştur. Borçlar Kanunu 348-352 düzenlemesinin getirdiği 
hükümler, sadece hizmet sözleşmesi zımnında yapılan rekabet yapmama sözleşmelerine 
uygulanabilirler. ( Prof. Dr. C. Yavuz, Borçlar Hukuku Dersleri-Özel Hükümler, Beta 
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Yayınları, 2006, S:276 ). İşçiyi korumaya yönelik olan bu maddede yazılı olan sınırlamalar, bu 
durumda öteki sözleşmelere uygulanamazlar (Ord. Prof. Dr. H. V. Velidedeoğlu, Türk Borçlar 
Kanunu Şerhi, Yargıtay Yayınları, 1987, S:561). Her hizmet sözleşmesinin mutlaka bir ticari 
işletmeyi ilgilendireceğini kabul etmek mümkün değildir. Dolayısıyla esnaf düzeyindeki kişinin 
yaptığı hizmet sözleşmesinde yer alan rekabet yasağının ihlalinden doğan davanın da bu hüküm 
gereğince mutlak ticari dava sayılması anlamsızdır. Bu tür bir sözleşmeden doğan uyuşmazlık 
“öz ticaret hayatına” ilişkin olmadığı gibi çözümü de ayrı bir uzmanlığı gerektirmez (S. Arkan, 
Ticari İşletme Hukuku, 9. Baskı, Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2005, S:94-95 
).  

Borçlar Kanununun 348. maddesinde düzenlenen rekabet yasağı asli yükümlülük 
doğuran bir sözleşme değildir, iş akdine bağlı olarak fer’i nitelikte bir yükümlülük 
doğurmaktadır. İş ilişkilerinden doğan rekabet yasağının düzenlenmesinin dayanağı iş 
ilişkisidir.  

Devletin, iş ilişkilerini düzenlerken nasıl işçiyi koruma amacıyla özel mahiyette maddi 
hukuk kuralları vazetmesi gerekiyorsa, bir hukuk uyuşmazlığı olarak iş uyuşmazlıklarının 
çözümünü de genel yargıdan ayırmış, İş Hukukuna has yani bu hukukun amacına hizmet edecek 
şekilde kolay, hızlı ve ekonomik usul kurallarıyla yargılayan uzman özel (spesifik ) bir yargıya 
bırakması gerekmektedir. İşte bu gerek, çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de de iş davalarının, 
bu alanda uzman, özel mahkemelerde; iş mahkemelerinde ve genel yargılama usullerinden 
farklı bir usule göre görülmesini, yani bir iş yargısının varlığını, zorunluluğunu ifade eder (Prof. 
Dr. H. Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, Turhan Yayınları, 2004, S:103). Yargıtay İçtihadı 
Birleştirme Kurulu’nun 29.06.1960 gün, 1960/13 ve 1960/15 sayılı kararına göre; “...İş 
mahkemeleri iş akdinden doğan münasebetlerden çıkan davaların bu konularda özel bilgiye 
sahip mahkemelerde görülmesi amacıyla...” kurulmuştur,  işçi sayılan kimselerle (Kanunla 
değiştirilen 2. maddesinin C, D ve E fıkralarında istisna edilen işlerde çalışanlar hariç) işveren 
arasında iş akdinden veya iş kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuki 
uyuşmazlıkların bu mahkemelerde çözümleneceği karara bağlanmıştır. Bu kapsamda çıkarılan 
ve 1950 yılında yürürlüğe giren 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca; bir uyuşmazlığın 
iş mahkemelerinde görülebilmesi için işçi sayılan kişilerle işveren arasında iş akdinden veya iş 
kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuki uyuşmazlığın bulunması gerekir 
(Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 05.02.2003 gün, 2003/82-65 sayılı kararı).  

Bu bağlamda, dava konusu rekabet yasağının dayanağı, işçinin hizmet akdinden 
kaynaklanan sadakat borcundan kaynaklanmakta olup, hizmet akdinden kaynaklanan 
uyuşmazlıklarda görevli mahkeme iş mahkemesidir.  

Öte yandan; iş uyuşmazlıkları, özel nitelikte hukuk uyuşmazlıklarıdır. 5521 sayılı 
Kanunun 1. maddesinde iş mahkemelerinin görev alanına giren hukuk uyuşmazlıkları olarak iş 
uyuşmazlıkları, “İş kanununa göre işçi sayılan kimselerle...işveren veya vekilleri arasında iş 
akdinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıkları 
...” olarak belirtilmektedir. Şu halde iş mahkemelerinin görev alanına giren hukuk 
uyuşmazlıkları olarak iş uyuşmazlıkları, tarafları ve konusu kanunla belirlenmiş; yani belirli 
nitelikte uyuşmazlıklar olup, görev kuralları kamu düzenine ilişkin olduğunda, içeriği keyfi 
surette doldurulamayacak uyuşmazlıklardır. Bu nedenle bir hukuk mahkemesi olarak iş 
mahkemeleri, iş sözleşmesi veya İş Kanunundan doğmuş olsa dahi idari ve cezai 
uyuşmazlıklara doğal olarak bakamayacağı gibi İş Kanunu kapsamı dışında kalan işçilerle 
onları çalıştıran işverenler arasındaki uyuşmazlıklara da, iş sözleşmesinden kaynaklanmış 
olsalar dahi, bakamayacaktır. Bu sonuncu türden uyuşmazlıklar, tarafları işçi ve işveren, 
kaynağı iş sözleşmesi olduğu halde iş uyuşmazlığı olarak nitelenemez ve bu itibarla da bu 
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uyuşmazlıkları konu edinen davalar iş davası olarak değerlendirilemez; genel olarak hukuk 
uyuşmazlıkları ve hukuk davaları içinde yer alırlar (Prof. Dr. H. Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, 
Turhan Yayınları, 2004, S:104-105).  

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 3008 sayılı İş Kanunu yürürlükteyken çıkarılmış 
olduğundan 1. maddesinde ” (O kanunun değiştirilen ikinci maddesinin Ç, D ve E fıkralarında 
istisna edilen işlerde çalışanlar hariç ) olmak üzere işçi sayılan kimseler işveren veya işveren 
vekilleri arasında iş akdinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan 
uyuşmazlıkların çözülmesi ile görevli olarak lüzum görülen yerlerde iş mahkemeleri kurulur” 
hükmü bugün 4857 sayılı İş Kanununa göre tanımlanan ve 4. maddede sayılanlar dışında kalan 
işçiler olarak anlaşılmalıdır. 5521 sayılı Kanunda yer alan “işçi sayılan” ifadesi İş Kanunu 
kapsamında bulunan işçi olarak yorumlanmalıdır. Bu durumda, 4857 sayılı İş Kanununun 
İstisnalar başlıklı 4. maddesinde sayılan kişiler ile belirtilen işlerde çalışanlar tarafından 
açılacak davalarda iş mahkemeleri değil, genel mahkemeler görevlidir.  

Yukarıdaki açıklamalar uyarınca; Borçlar kanununun 348 ve devamı maddelerine 
dayalı olarak iş Kanunu kapsamında işçi sayılan kişinin, rekabet yasağı sözleşmesinin ihlali 
nedeniyle açılan cezai şartın tahsiline ilişkin davalarda iş mahkemelerinin görevli olduğu kabul 
edilerek ön sorun oyçokluğu ile aşıldıktan sonra işin esasının incelenmesine geçilmiştir.  

İşin esasının incelenmesinde; 

Yasa koyucu, hizmet sözleşmelerine konulan rekabet yasaklarına cezai şart eklenmesi 
durumunda, hizmet sözleşmelerinin özelliğini göz önünde bulundurarak, bunlara eklenen cezai 
şartlar için, Borçlar Kanununun cezai şartı düzenleyen 161 ve devamı maddelerinden ayrı 
hükümler koymuştur.  

Rekabet etmeme sözleşmesi eski işverenin korunmasını amaçladığından işverenin 
korunmaya değer bir menfaatinin bulunması gerekir. Bu nedenle, rekabet etmeme taahhüdü, 
ancak işçinin, işverenin müşteri çevresine veya iş ve üretim sırlarına ait bilgileri kullanarak 
işverene önemli bir zarar verebilme ihtimalinin bulunduğu hallerde geçerlidir. O halde, işçi 
işverenin müşteri çevresi veya iş ve üretim sırlarına sahip olsa bile bu bilgilerin kullanılması 
işverene önemli bir zarar verebilecek nitelikte değilse yapılan rekabet yasağı sözleşmesi geçerli 
sayılamaz (Prof. Dr. S. Süzek, İş Hukuku, Beta-2005).  

Cezai şartın istenebilmesi için, işverenin uğramış olduğu zarar miktarı, cezai şartın 
indirilmesinde dikkate alınmalıdır. (Yard. Doç Dr. V. Karagöz, İş Sözleşmesinde Cezai Şart, 
Seçkin-2006).  

Somut olayda, davacı bankada müfettiş yardımcısı olarak görev yapan davalının, ne tür 
bir ticari sırra vakıf olduğu ve bu bilgilerin kullanılmasının işverene önemli bir zarar verip 
vermediği hususunun açıklığa kavuşturulması için araştırma yapılması gereklidir.  

Yerel Mahkemece bu gerekliliğe işaret eden Özel Daire bozma ilamına uyulması 
gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Direnme kararı açıklanan bu 
gerekçeyle bozulmalıdır.  

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yukarıda 
ve Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429. maddesi 
gereğince BOZULMASINA, 22.09.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.  
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EK II: 

T.C. 

YARGITAY 

11. HUKUK DAİRESİ 

E. 2009/12093 

K. 2010/640 

T. 21.1.2010 

• REKABET YASAĞININ İHLALİ NEDENİYLE CEZAİ ŞARTIN İHLALİ 
(Davalının Davacı İle Hizmet Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Aynı Alanda Faaliyet Gösteren 
Bir Şirkete Ortak Olduğu - Dava Ticari Nitelikli Olduğundan Ticaret Mahkemesinde 
Görüleceği) 

• GÖREVLİ MAHKEME ( Rekabet Yasağının İhlali Nedeniyle Cezai Şartın 
Tahsili/Davalının Davacı İle Hizmet Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Aynı Alanda Faaliyet 
Gösteren Bir Şirkete Ortak Olduğu - Dava Ticari Nitelikli Olduğundan Ticaret Mahkemesinde 
Görüleceği ) 

• TİCARİ DAVA ( Rekabet Yasağının İhlali Nedeniyle Cezai Şartın Tahsili/Davalının 
Davacı İle Hizmet Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Aynı Alanda Faaliyet Gösteren Bir Şirkete 
Ortak Olduğu - Dava Ticari Nitelikli Olduğundan Ticaret Mahkemesinde Görülmesi Gereği ) 

818/m.348 

ÖZET : Dava rekabet yasağının ihlalinden doğduğu ileri sürülen cezai şartın tahsili ve 
ihlale son verilmesine ilişkindir. Davacı, davalının akdin sona ermesinden sonra aynı alanda 
faaliyet gösteren şirkete ortak olduğu ve rekabet yasağını ihlal ettiği iddiasıyla işbu davayı 
açmıştır. Davanın mutlak ticari dava olduğu kabul edilerek Ticaret Mahkemesinde görülmesi 
gerekir.  

DAVA: Taraflar arasında görülen davada Bursa 1.Asliye Ticaret Mahkemesi'nce 
verilen 11.05.2009 tarih ve 2009/29 - 2009/187 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı 
vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava 
HUMK.nun 3494 sayılı kanunla değişik 348/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz 
konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında 
bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle tetkikatın evrak üzerinde yapılmasına karar 
verildikten, dava dosyası için düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, 
layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği 
görüşülüp, düşünüldü:  

KARAR: Davacı vekili, müvekkili ile imzaladığı 29.04.2003 tarihli hizmet sözleşmesi 
ile müvekkili şirketin Bursa satış bölgesinden sorumlu satış mühendisi olarak çalışan davalının 
5 yıl süre ile çalıştıktan sonra 21.01.2008 tarihinde istifa yoluyla şirketten ayrıldığını, taraflar 
arasında imzalanan sözleşme ile işten ayrıldıktan sonra 2 yıl süre ile şirket ile aynı alanda 
faaliyet gösteren herhangi bir şirkette doğrudan veya dolaylı olarak görev almamayı kabul ettiği 
halde şirkette çalıştığı dönemde kurma hazırlıklarına başladığı dava dışı Efemet ... Ltd. Şti'ni 
kurarak aynı alanda çalışmaya ve müvekkili şirkete rakip şirketlerin reklamını yapmaya 
başladığını ve çekilen ihtara rağmen bu eylemine son vermediğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin 
hak saklı kalmak kaydıyla ( 40.200 ) YTL cezai şartın 12.04.2008 tarihinden itibaren avan 
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faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, ayrıca hizmet akdine ve BK.nun 348-352. maddelerinde 
düzenlenen rekabet yasağına aykırılık ve TTK.nun 56 vd. maddelerinde düzenlenen haksız 
rekabet hükümlerine aykırılıktan kaynaklanan tazminat ve diğer talep hakları saklı kalmak 
kaydıyla davalının fiillerine son verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.  

Davalı vekili, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Yasası'nın 1. maddesine göre davaya 
bakmaya Bursa İş Mahkemesi'nin görevli olduğunu ve ticari sırrın söz konusu olmadığını 
savunarak, davanın reddini istemiştir.  

Mahkemece, davanın hizmet akdine ve işçi-işveren ilişkisine dayandığı ve bu sebeple 
davanın iş mahkemesinde görülmesi gerektiği gerekçesiyle dava dilekçesinin görev yönünden 
reddine, karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın Bursa İş Mahkemesine gönderilmesine 
karar verilmiştir.  

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. 

Dava rekabet yasağının ihlalinden doğduğu ileri sürülen cezai şartın tahsili ve ihlale 
son verilmesine ilişkin olup, yukarıda yapılan özetten de anlaşılacağı üzere davalının, davacı ile 
imzaladığı sözleşme uyarınca "Bursa Satış Bölgesinde Sorumlu Satış Mühendisi" olarak 
çalıştığı ve 5 yıllık bir çalışma sonrası 21.01.2008 tarihinde kendi isteğiyle işten ayrıldığı ve 
yanlar arasında imzalanan sözleşme ile davacının hizmet akdi sona erdikten sonra 2 yıl boyunca 
davacı işverenin faaliyet sahasında çalışan herhangi bir şirkette doğrudan yada dolaylı olarak 
yer almamayı ve hiçbir şekilde akrabası kanalıyla dahi bir ilişki içinde bulunmamayı taahhüt 
ettiği çekişmesiz olup, davacı, davalının akdin sona ermesinden sonra aynı alanda faaliyet 
gösteren şirkete ortak olduğu ve rekabet yasağını ihlal ettiği iddiasıyla işbu davayı açmıştır.  

BK.nun 348 nci maddesi "İş sahibinin müşterilerini tanımak veya işlerin esrarına nüfus 
etmek hususlarında işçiyle müsait olan bir hizmet akdinde her iki taraf, akdin hitamından sonra 
işçinin kendi namına iş sahibi ile rekabet edecek bir iş yapmamasına ve rakip bir müessesede 
çalışmamasını ve böyle bir müessesede şerik veya sair sıfatla alakadar olmamasını şart 
edebilirler. Rekabet memnuniyetine dair olan şart, ancak işçinin müşterileri tanımasından ve 
esrara nüfusundan istifade ederek iş sahibine hissolunacak derecede bir zarar hükmüne 
sebebiyet verebilecek ise caizdir. İşçi akdin yapıldığı zamanda reşit değilse rekabet 
memnuniyetine dair olan şart batıldır" hükmünü haiz olup, madde metninden de anlaşılacağı 
üzere bu madde sözü edilen sırlara vakıf işçinin mukavele yapmak şartıyla işten ayrılması 
halinde aynı işi kendi adına yapmamasını, rakip bir müessesede çalışmamasını ve böyle bir 
müessesede şerik veya sair sıfatla alakadar olmamasını düzenlemektedir. Düzenleme hizmet 
sözleşmesi içinde yer almakla birlikte hizmet akdi süresince yapılmaması gereken bir hususu 
değil, hizmet akdinin sona ermesinden sonra yapılmaması gereken bir hususta düzenleme 
getirmektedir. Hizmet akdinin devamında yapılan bir sadakatsizlik bu ister sözleşme ile 
düzenlensin ister kanunla düzenlensin elbette ki iş mahkemesinde görülecek bir davanın 
konusunu oluşturacaktır. Oysa davada davacı taraf davalının akdin sona ermesinden sonra 
gerçekleşen eylemi nedeniyle cezai şart istemekte ve bu eylemin durdurulmasını talep 
etmektedir. Uyuşmazlığın bu niteliği itibarıyla davanın iş mahkemesinde görülmesini gerektirir 
bir durum mevcut değildir. Ayrıca ticari sırrın ne olduğunun değerlendirilmesinin uzman 
mahkemelerce yapılması gerektiği de yadsınamaz bir gerçeklik olduğu gibi, "Rekabet Yasağı" 
kavramı da piyasa şartlarıyla sıkı sıkıya bağlı bulunan ticari bir konudur. Kaldı ki, TTK.nun 4 
ncü maddesiyle yasa koyucu çok açık bir şekilde BK.nun 348 nci maddesinden kaynaklanan 
davaların mutlak ticari davalardan olduğunu öngörmüştür. Mutlak ticari davalar herhangi bir 
unsurun, bağlama noktasının veya sebebin davanın ticari niteliğini değiştirmediği, mahkemenin 
kanaatinin rol oynamadığı davalar olup somut olayda olduğu gibi düzenlenen bir hizmet 
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sözleşmesi içinde yer alması davanın mutlak ticari dava olduğu niteliğini değiştirmez. Nitekim 
Dairemizin yerleşmiş içtihatları da bu yoldadır (2008/7321 E- 2008/9007 K, 2000/8808 E - 
2000/10150 K, 2006/9411 E - 2007/12223 K, 2007/4507 E - 2008/6825 K, 2005/6508 E- 
2006/9306 K). Ayrıca doktrinde de (Bkz. Prof. Dr. Polat Soyer, Rekabet Yasağı Sözleşmesi, 
Ankara 1994 s. 14 ) davanın mutlak ticari dava olduğu kabul edilmektedir. Nitekim bir kısım 
yazarlar ( Bkz. Prof. Dr. S. Arkan, Ticari İşletme Hukuku, Onuncu Bası, s. 96 ) davanın mutlak 
ticari dava olduğunu, ancak böyle sayılmanın anlamsız olduğunu kabul etmektedir.  

Açıklanan tüm bu nedenlerle mahkemece mutlak bir ticari dava olan davaya bakılmak 
gerekirken, anılan hususlar nazara alınmadan dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar 
verilmesi bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazının kabulüyle 
hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz 
edene iadesine, 22.01.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

EK III: 

T.C. 

YARGITAY 

HUKUK GENEL KURULU 

E. 2011/9-508 

K. 2011/545 

T. 21.9.2011 

• CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ ( Rekabet Yasağına Aykırı Davranış İddiasına Dayalı - İş 
Mahkemesinin Görevli Olduğu ) 

• REKABET YASAĞINA AYKIRI DAVRANIŞ İDDİASI ( Sözleşmede 
Kararlaştırılan Cezai Şartın Tahsili İsteminin İş Mahkemesinde Görüleceği ) 

• İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞÇİ SAYILAN KİŞİNİN AÇTIĞI DAVA (Rekabet 
Yasağı Özleşmesinin İhlali Sebebiyle Açılan Cezai Şartın Tahsiline Dair Davalarda İş 
Mahkemelerinin Görevli Olduğu ) 

• GÖREV ( Rekabet Yasağına Aykırı Davranış İddiasına Dayalı Sözleşmede 
Kararlaştırılan Cezai Şartın Tahsili - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu ) 

• İŞÇİ SAYILAN KİŞİNİN AÇTIĞI DAVA ( Rekabet Yasağı Özleşmesinin İhlali 
Sebebiyle Açılan Cezai Şartın Tahsiline Dair Davalarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu ) 

818/m.348 

5521/m.1 

ÖZET : Dava, B.K. 348 ve devamı maddelerinde düzenlenen rekabet yasağına aykırı 
davranış iddiasına dayalı, sözleşmede kararlaştırılan cezai şartın tahsili istemine ilişkindir. 5521 
Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 3008 Sayılı İş Kanunu yürürlükteyken çıkarılmış olduğundan 1. 
maddesinde "O kanunun değiştirilen 2. maddesinin Ç, D ve E fıkralarında istisna edilen işlerde 
çalışanlar hariç) olmak üzere işçi sayılan kimseler işveren veya işveren vekilleri arasında iş 
akdinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan uyuşmazlıkların 
çözülmesiyle görevli olarak lüzum görülen yerlerde iş mahkemeleri kurulur" hükmü bugün 
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4857 Sayılı İş Kanununa göre tanımlanan ve 4. maddede sayılanlar dışında kalan işçiler olarak 
anlaşılmalıdır. 5521 Sayılı Kanunda yer alan "işçi sayılan" ifadesi İş Kanunu kapsamında 
bulunan işçi olarak yorumlanmalıdır. Bu durumda, 4857 Sayılı İş Kanunu'nun "İstisnalar" 
başlıklı 4. maddesinde sayılan kişilerle belirtilen işlerde çalışanlar tarafından açılacak davalarda 
iş mahkemeleri değil, genel mahkemeler görevlidir. 818 Sayılı B.K.'nun 348 ve devamı 
maddelerine dayalı olarak İş Kanunu kapsamında işçi sayılan kişinin, rekabet yasağı 
sözleşmesinin ihlali sebebiyle açılan cezai şartın tahsiline dair davalarda iş mahkemelerinin 
görevli olduğu kabul edilerek ön sorun oyçokluğuyla aşıldıktan sonra işin esasının 
incelenmelidir. .  

DAVA: Taraflar arasındaki "rekabet yasağına dayalı cezai şart" davasından dolayı 
yapılan yargılama sonunda; Bakırköy 9. İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen 9.1.2008 
gün ve 2007/76 - 2008/1 Sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, 
Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 25.1.2010 gün ve 2008/14902 - 2010/1271 sayılı ilamı ile;  

(...1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici 
sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde 
değildir.  

2- Davacı şirket davalı işçinin " satış temsilcisi" olarak çalışırken bildirimsiz ayrıldığı, 
aynı konuda faaliyet gösteren bir başka şirket çalışması sebebiyle ihbar tazminatıyla cezai şart 
tazminatı isteminde bulunmuştur.  

Davalı işçi, evlendiğini bu sebeple ihbar tazminatına hak kazanamayacağını ifade 
ettikten sonra, güç durumda bulunmamdan dolayı dayatılmış bir koşulun hüküm 
doğurmayacağını ifade etmiştir.  

Mahkemece dava reddolunmuş, karar davacı tarafça temyiz olunmuştur. 

Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde iş sözleşmesini kendi arzusuyla 
feshetmesi halinde kıdem tazminatı alacağından (4857 s. K. m. 120 ile yürürlükte bırakılan 
1475 Sayılı Kanunun 14. maddesi) davacı ihbar tazminatına hükmolunamaz. Karar bu yönüyle 
doğrudur.  

Rekabet yasağına bağlanan cezai şart ayrı bir hukuki kavramdır. Rekabet yasağına 
bağlı cezai şartta zarar olmasa dahi sözleşmenin ihlali halinde anılan tazminatın istenebileceği 
söz konusudur.  

Normatif dayanağı B.K.m. 159/II dir. Keza B.K.m. 351/II ile işçi cezai şartı ödeyerek 
rekabet yasağı sözleşmesinden kurtulabilmektedir. Ancak burada B.K.m. 161/III deki indirim 
kuralları göz önünde tutulur. Karşılılık aranmaz.  

Somut olayda, davalı işçi davacı şirketle aynı konuda iş yapan şirkette çalışmaya 
başlamıştır. Satış temsilcisi olarak "iş sırrına" vakıf olması kaçınılmazdır. İş sözleşmesinde 
ayrılıştan itibaren altı aylık süre aynı konuda bir işte çalışamayacaktır. Sözleşmeye aykırılık 
tartışmasızdır.  

Mahkemece yapılacak iş cezai şartın B.K.m. 161 açısından değerlendirip sonucuna 
göre karar vermektir.  

Yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır...), 

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama 
sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.  
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H.G.K.nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve 

dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği düşünüldü:  

KARAR: Dava, B.K. 348 ve devamı maddelerinde düzenlenen rekabet yasağına aykırı 
davranış iddiasına dayalı, sözleşmede kararlaştırılan cezai şartın tahsili istemine ilişkindir.  

Yerel mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine 
Özel Dairece, metni yukarıya aynen alınan ilamla cezai şart yönüyle bozulmuş; Mahkemece 
önceki kararda direnilmiştir. Hükmü davacı vekili temyize getirmiştir.  

Direnme yoluyla H.G.K. önüne gelen uyuşmazlık; belirsiz süreli iş sözleşmesindeki 
rekabet yasağı kaydına bağlı cezai şart tazminatına hükmedilmesi gerekip gerekmediği, 
noktasında toplanmaktadır.  

H.G.K.'ndaki görüşme sırasında, işin esasına geçilmeden önce, davanın yasal 
dayanağını oluşturan B.K.'nun 348 ve devamı maddelerinden kaynaklanan davaların, Türk 
Ticaret Kanunu'nun 4. maddesinde sayılan mutlak ticari dava niteliğinde bulunmasına göre aynı 
Kanunun 5. maddesi uyarınca eldeki davaya bakma görevinin ticaret mahkemesine ait olup 
olmadığı hususu ön sorun olarak ele alınıp; tartışılmıştır.  

Bu ön sorunun değerlendirilmesine gelince;  

818 Sayılı B.K.'nun "Hizmet Akdi" başlıklı 10. Bab'ında "Rekabet Memnuiyeti" 
başlığı altında düzenlenen 348 ve devamı maddelerinde rekabete dair hükümler yer almaktadır.  

Türk Ticaret Kanunu'nun 4. maddesinde ise; "...Tarafların tacir olup olmadıklarına 
bakılmaksızın: ...3. B.K.nun, ...rekabet memnuiyetine dair 348 ve 352, ...maddelerinde... tanzim 
olunan hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılır." hükmü bulunmakta; aynı 
Kanunun 5. maddesinde de, ticari davalara bakma görevinin ticaret mahkemelerine ait olduğu 
ifade edilmektedir.  

Öte yandan, 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 1. maddesinde; İş Kanununa göre işçi 
sayılan kişilerle işverenler arasında iş akdinden ya da İş Kanununa dayanan her türlü hak 
iddialarından doğan hukuk davalarına iş mahkemelerinde bakılacağı belirtilmiştir.  

Anılan Kanun hükümleri gözetildiğinde öncelikle, B.K.'nun 348 ve devamı 
maddelerinden kaynaklanan davalara bakmakla görevli mahkemenin belirlenmesi 
gerekmektedir.  

Türk hukukunda iş ve çalışma hayatı ilk olarak 1924 yılında yürürlüğe giren ve hafta 
tatiline dair Kanunla düzenlenmiş, bu Kanun sonrasında ise 1926 yılında yürürlüğe giren 818 
Sayılı B.K.yla ayrıntılı düzenleme getirilmiştir.  

Çalışma hayatında meydana gelen değişiklikler ve işçilerin özel ihtiyaçları nedeniyle, 
Anayasa'nın sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak, kanun koyucunun gittikçe artan oranda bu 
alana düzenleyici olarak müdahalesi gereğinin doğmasıyla birlikte ilk olarak 1967 yılında 931 
Sayılı İş Kanunu çıkartılmış; bu Kanunun Anayasa Mahkemesince iptali üzerine de 1971 
yılında 1475 Sayılı Kanun ve son olarak da 2003 yılında 4857 Sayılı İş Kanunu yürürlüğe 
girmiştir.  

Özel nitelikteki bu Kanunların hiçbiri B.K.nun iş ve çalışma hayatına dair hükümlerini 
yürürlükten kaldırmamış, aksine İş Kanunu hükümlerine aykırı olmamak üzere iş akdinden 
kaynaklanan uyuşmazlıklara ve İş Kanunları kapsamı dışında kalan hizmet akitlerine 
uygulanacağı hususu kanun koyucu tarafından açıkça vurgulanmıştır.  
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İş akdinin kurulmasıyla doğan sadakat borcu, işçi tarafından işverenin çıkarlarını 
koruma ve gözetme borcudur. Rekabet etmeme borcu ise, iş akdinin sonuçlarından olan; işçinin, 
işverene sadakat borcunun olumsuz yönünü ifade eder.  

Hemen belirtmelidir ki, iş akdinin devamı süresince işçinin işverenle rekabet etmemesi 
sadakat borcu içinde yer alan bir yükümlülüktür. Buna karşılık, taraflar iş ilişkisi devam 
ederken sözleşmenin bitiminden sonra işçinin rekabet etmeyeceğine dair bir hükmün iş akdine 
konulmasını veya bu konuda ayrı bir sözleşme (rekabet yasağı sözleşmesi) yapılmasını 
kararlaştırabilirler. İş akdi sona erdikten sonra işçinin işverenle rekabet etmeme borcu ancak 
böyle bir yükümlülük sözleşmeyle kararlaştırıldığı takdirde söz konusu olmaktadır (Sarper, 
Süzek: İş Hukuku, Beta Yayınları, 2005, s.277).  

Hizmet sözleşmesinde işçi, diğer tarafa (iş sahibine ) nazaran zayıf durumda 
bulunduğu için, kanun, iş sahibinin haksız menfaatler sağlayarak işçiyi ezmesini önlemek 
amacıyla hizmet sözleşmesine eklenecek rekabet yasağı hakkındaki hükümleri özel bir şekilde 
düzenleme gereğini duymuştur. B.K. 348-352 düzenlemesinin getirdiği hükümler, sadece 
hizmet sözleşmesi zımnında yapılan rekabet yapmama sözleşmelerine uygulanabilirler (Cevdet, 
Yavuz: Borçlar Hukuku Dersleri-Özel Hükümler, Beta Yayınları, 2006, s.276).  

İşçiyi korumaya yönelik olan bu maddede yazılı olan sınırlamalar, bu durumda öteki 
sözleşmelere uygulanamazlar (Hıfzı Veldet Velidedeoğlu: Türk B.K. Şerhi, Yargıtay Yayınları 
1987, s.561).  

Her hizmet sözleşmesinin mutlaka bir ticari işletmeyi ilgilendireceğini kabul etmek 
mümkün değildir. Dolayısıyla esnaf düzeyindeki kişinin yaptığı hizmet sözleşmesinde yer alan 
rekabet yasağının ihlalinden doğan davanın da bu hüküm gereğince mutlak ticari dava sayılması 
anlamsızdır. Bu tür bir sözleşmeden doğan uyuşmazlık "öz ticaret hayatına" dair olmadığı gibi 
çözümü de ayrı bir uzmanlığı gerektirmez (Sabih, Arkan: Ticari İşletme Hukuku, 9. Baskı, 
Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2005, s.94-95).  

B.K.nun 348. maddesinde düzenlenen rekabet yasağı asli yükümlülük doğuran bir 
sözleşme olmayıp; iş akdine bağlı olarak fer'i nitelikte bir yükümlülük doğurmaktadır. İş 
ilişkilerinden doğan rekabet yasağının düzenlenmesinin dayanağı iş ilişkisidir.  

Devletin, iş ilişkilerini düzenlerken nasıl işçiyi koruma amacıyla özel mahiyette maddi 
hukuk kuralları vazetmesi gerekiyorsa, bir hukuk uyuşmazlığı olarak iş uyuşmazlıklarının 
çözümünde de genel yargıdan ayrılarak, İş Hukukuna has yani bu hukukun amacına hizmet 
edecek şekilde kolay, hızlı ve ekonomik usul kurallarıyla yargılayan uzman özel (spesifik) bir 
yargıya bırakması gerekmektedir. İşte bu gerek, çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye'de de iş 
davalarının, bu alanda uzman, özel mahkemelerde; iş mahkemelerinde ve genel yargılama 
usullerinden farklı bir usule göre görülmesini, yani bir iş yargısının varlığını, zorunluluğunu 
ifade eder (Hamdi, Mollamahmutoğlu: İş Hukuku, Turhan Yayınları 2004, s.103).  

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu'nun 29.6.1960 gün, 1960/13 ve 1960/15 Sayılı 
kararına göre; "...İş mahkemeleri iş akdinden doğan münasebetlerden çıkan davaların bu 
konularda özel bilgiye sahip mahkemelerde görülmesi amacıyla..." kurulmuş olup; işçi sayılan 
kimselerle (Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinin C, D ve E fıkralarında istisna edilen işlerde 
çalışanlar hariç) işveren arasında iş akdinden veya iş kanununa dayanan her türlü hak 
iddialarından doğan hukuki uyuşmazlıklar bu mahkemelerde çözümlenecektir.  

Bu kapsamda çıkarılan ve 1950 yılında yürürlüğe giren 5521 Sayılı İş Mahkemeleri 
Kanunu uyarınca; bir uyuşmazlığın iş mahkemelerinde görülebilmesi için işçi sayılan kişilerle 
işveren arasında iş akdinden veya iş kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan 
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hukuki uyuşmazlığın bulunması gerekir (Yargıtay H.G.K. 5.2.2003 gün ve 2003/82-65 Sayılı 
kararı).  

Bu bağlamda, davaya konu rekabet yasağının dayanağı, işçinin hizmet akdinden 
kaynaklanan sadakat borcundan kaynaklanmakta olup, hizmet akdinden kaynaklanan 
uyuşmazlıklarda görevli mahkeme iş mahkemesidir.  

Öte yandan; iş uyuşmazlıkları, özel nitelikte hukuk uyuşmazlıklarıdır. 5521 Sayılı 
Kanunun 1. maddesinde iş mahkemelerinin görev alanına giren iş uyuşmazlıkları, "İş kanununa 
göre işçi sayılan kimselerle...işveren veya vekilleri arasında iş akdinden veya İş Kanununa 
dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıkları..." olarak belirtilmektedir. Şu 
halde iş mahkemelerinin görev alanına giren hukuk uyuşmazlıkları olarak iş uyuşmazlıkları, 
tarafları ve konusu kanunla belirlenmiş; yani belirli nitelikte uyuşmazlıklar olup, görev kuralları 
kamu düzenine dair olduğunda, içeriği keyfi surette doldurulamayacak uyuşmazlıklardır. Bu 
sebeple bir hukuk mahkemesi olarak iş mahkemeleri, iş sözleşmesi veya İş Kanunundan 
doğmuş olsa dahi idari ve cezai uyuşmazlıklara doğal olarak bakamayacağı gibi İş Kanunu 
kapsamı dışında kalan işçilerle onları çalıştıran işverenler arasındaki uyuşmazlıklara da, iş 
sözleşmesinden kaynaklanmış olsalar dahi, bakamayacaktır. Bu sonuncu türden uyuşmazlıklar, 
tarafları işçi ve işveren, kaynağı iş sözleşmesi olduğu halde iş uyuşmazlığı olarak nitelenemez 
ve bu itibarla da bu uyuşmazlıkları konu edinen davalar iş davası olarak değerlendirilemez; 
genel olarak hukuk uyuşmazlıkları ve hukuk davaları içinde yer alırlar (Hamdi, 
Mollamahmutoğlu: İş Hukuku, Turhan Yayınları 2004, s.104-105).  

5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 3008 Sayılı İş Kanunu yürürlükteyken çıkarılmış 
olduğundan 1. maddesinde "O kanunun değiştirilen 2. maddesinin Ç, D ve E fıkralarında istisna 
edilen işlerde çalışanlar hariç) olmak üzere işçi sayılan kimseler işveren veya işveren vekilleri 
arasında iş akdinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan 
uyuşmazlıkların çözülmesiyle görevli olarak lüzum görülen yerlerde iş mahkemeleri kurulur" 
hükmü bugün 4857 Sayılı İş Kanununa göre tanımlanan ve 4. maddede sayılanlar dışında kalan 
işçiler olarak anlaşılmalıdır. 5521 Sayılı Kanunda yer alan "işçi sayılan" ifadesi İş Kanunu 
kapsamında bulunan işçi olarak yorumlanmalıdır. Bu durumda, 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 
"İstisnalar" başlıklı 4. maddesinde sayılan kişilerle belirtilen işlerde çalışanlar tarafından 
açılacak davalarda iş mahkemeleri değil, genel mahkemeler görevlidir.  

Nitekim, yukarda görevli mahkeme ilgili olarak yapılan açıklamalar ve ortaya konulan 
ilkeler H.G.K.'nun 22.9.2008 gün ve E:2008/9-517, K:566 Sayılı ilamında da, aynen 
benimsenmiştir.  

Sonuçta; 818 Sayılı B.K.'nun 348 ve devamı maddelerine dayalı olarak İş Kanunu 
kapsamında işçi sayılan kişinin, rekabet yasağı sözleşmesinin ihlali sebebiyle açılan cezai şartın 
tahsiline dair davalarda iş mahkemelerinin görevli olduğu kabul edilerek ön sorun oyçokluğuyla 
aşıldıktan sonra işin esasının incelenmesine geçilmiştir.  

İşin esasının incelenmesinde;  

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma 
kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, H.G.K.'nca da benimsenen Özel Daire bozma 
kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu sebeple 
direnme kararı bozulmalıdır.  

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire 
bozma kararında ve yukarda gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429. maddesi 
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gereğince BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 21.09.2011 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi.  

EK IV: 

YARGITAY 

HUKUK GENEL KURULU 

Esas Numarası: 2011/11-781 

Karar Numarası: 2012/109 

Karar Tarihi: 29.02.2012 

REKABET YASAĞININ KOŞULLARI 

818 s. BK/348 

6098 s. TBK/444 

6762 s. TTK/4, 5 

6102 s. TTK/4, 5 

Taraflar arasındaki "rekabet yasağı sözleşmesine dayalı cezai şart" davasından dolayı 
yapılan yargılama sonunda; Manisa 2.Asliye Hukuk Mahkemesince“dilekçenin görev yönünden 
reddine, kararın kesinleşmesi ve talep halinde dosyanın görevli ve yetkili Manisa İş 
Mahkemesine gönderilmesine” dair verilen 26.5.2009 gün ve 2007/511 E-2009/206 K.sayılı 
kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 
25.01.2011 gün ve 2009/12088-2011/718 Sayılı ilamı ile;  

(...Davacı vekili, müvekkilinin Türkiye`nin en büyük elektronik üreticilerinden 
olduğunu, davalının ise 2005 yılı Kasım ayında müvekkili şirkette araştırma geliştirme genel 
müdür yardımcısı olarak göreve başladığını, 13.4.2007 tarihinde ise iş sözleşmesini feshettiğini, 
aynı tarihte davalının rekabet etmeme ve gizlilik taahhüdünü imzaladığını, buna göre ayrıldığı 
tarihten itibaren 1 yıl süre davacı şirket ile aynı alanda faaliyet gösteren herhangi bir şirkette 
doğrudan veya dolaylı olarak görev almamayı taahhüt ettiğini, buna rağmen 2007 yılı Haziran 
ayında davalının Vestel Elektronik Araştırma Geliştirme bölümünde danışman olarak çalışmaya 
başladığı duyumunu aldıklarını,davalının B.K.`nun 348-351 maddeleri gereğince cezai şart 
ödemesinin gerektiğini ileri sürerek, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla 230.000 TL`nin 
13.4.2007 tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini 
talep ve dava etmiştir.  

Davalı vekili, davaya konu olayların taraflar arasında var olan iş ilişkisine 
dayandırıldığını, bu durumda davaya bakmanın iş mahkemesinin görevine girdiğini savunarak, 
davanın reddini istemiştir.  

Mahkemece, davanın iş ilişkisinden kaynaklandığı, bu tür davaların özel nitelikteki 
5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu`na göre iş mahkemelerinde görülmesinin esas olduğu 
gerekçesiyle dava dilekçesinin görev yönünden reddine, karar kesinleştiğinde ve talep halinde 
dosyanın Manisa İş Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.  

Kararı,davacı vekili temyiz etmiştir.  

Dava rekabet yasağının ihlalinden doğduğu ileri sürülen cezai şartın tahsili istemine 
dair olup, davacı tarafça davalının imzaladığı rekabet etmeme ve gizlilik taahhüdü ile işten 
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ayrıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde televizyon üretimi yapan firmalarda çalışmayacağını 
taahhüt etmesine rağmen akdin sona ermesinden sonra aynı alanda faaliyet gösteren başka bir 
şirkette çalıştığı ve rekabet yasağını ihlal ettiği iddiasıyla işbu dava açılmıştır.  

BK`nun 348`nci maddesi "İş sahibinin müşterilerini tanımak veya işlerin esrarına 
nüfus etmek hususlarında işçiyle müsait olan bir hizmet akdinde her iki taraf, akdin hitamından 
sonra işçinin kendi namına iş sahibi ile rekabet edecek bir iş yapmamasına ve rakip bir 
müessesede çalışmamasını ve böyle bir müessesede şerik veya sair sıfatla alakadar olmamasını 
şart edebilirler. Rekabet memnuiyetine dair olan şart, ancak işçinin müşterileri tanımasından ve 
esrara nüfusundan istifade ederek iş sahibine hissolunacak derecede bir zarar hükmüne 
sebebiyet verebilecek ise caizdir. İşçi akdin yapıldığı zamanda reşit değilse rekabet 
memnuniyetine dair olan şart batıldır" hükmünü haiz olup, madde metninden de anlaşılacağı 
üzere bu madde sözü edilen sırlara vakıf işçinin mukavele yapmak şartıyla işten ayrılması 
halinde aynı işi kendi adına yapmamasını, rakip bir müessesede çalışmamasını ve böyle bir 
müessesede şerik veya sair sıfatla alakadar olmamasını düzenlemektedir. Düzenleme hizmet 
sözleşmesi içinde yer almakla birlikte hizmet akdi süresince yapılmaması gereken bir hususu 
değil, hizmet akdinin sona ermesinden sonra yapılmaması gereken bir hususta düzenleme 
getirmektedir. Hizmet akdinin devamında yapılan bir sadakatsizlik bu ister sözleşme ile 
düzenlensin ister kanunla düzenlensin elbette ki iş mahkemesinde görülecek bir davanın 
konusunu oluşturacaktır. Oysa davada davacı taraf davalının akdin sona ermesinden sonra 
gerçekleşen eylemi sebebiyle cezai şart istemektedir. Uyuşmazlığın bu niteliği itibarıyla 
davanın iş mahkemesinde görülmesini gerektirir bir durum mevcut değildir. Ayrıca ticari sırrın 
ne olduğunun değerlendirilmesinin uzman mahkemelerce yapılması gerektiği de yadsınamaz bir 
gerçeklik olduğu gibi, "Rekabet Yasağı" kavramı da piyasa şartlarıyla sıkı sıkıya bağlı bulunan 
ticari bir konudur. Kaldı ki, TTK`nun 4`ncü maddesiyle yasa koyucu çok açık bir şekilde 
BK`nun 348 nci maddesinden kaynaklanan davaların mutlak ticari davalardan olduğunu 
öngörmüştür. Mutlak ticari davalar herhangi bir unsurun, bağlama noktasının veya sebebin 
davanın ticari niteliğini değiştirmediği, mahkemenin kanaatinin rol oynamadığı davalar olup 
Dairemizin yerleşmiş içtihatları da bu yoldadır (2008/7321 E- 2008/9007 K, 2000/8808 E - 
2000/10150 K, 2006/9411 E - 2007/12223 K, 2007/4507 E -2008/6825 K, 2005/6508 E- 
2006/9306 K). Ayrıca doktrinde de (Bkz. Prof. Dr. Polat Soyer, Rekabet Yasağı Sözleşmesi, 
Ankara 1994 s. 14) davanın mutlak ticari dava olduğu kabul edilmektedir. Nitekim bir kısım 
yazarlar (Bkz. Prof. Dr. S. Arkan, Ticari İşletme Hukuku, Onuncu Bası, s. 96) davanın mutlak 
ticari dava olduğunu, ancak böyle sayılmanın anlamsız olduğunu kabul etmektedir.  

Açıklanan tüm bu sebeplerle mahkemece mutlak bir ticari dava olan davaya bakılmak 
gerekirken, anılan hususlar nazara alınmadan dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar 
verilmesi bozmayı gerektirmiştir...),  

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama 
sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.  

H.G.K.nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve 
dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:  

KARAR: Dava, B.K. 348 ve devamı maddelerinde düzenlenen rekabet yasağı 
sözleşmesinin ihlal edildiği iddiasına dayalı, sözleşmede kararlaştırılan cezai şartın tahsili 
istemine ilişkindir.  

Yerel Mahkemece, dilekçenin görev yönünden reddine, kararın kesinleşmesi ve talep 
halinde dosyanın görevli ve yetkili Manisa İş Mahkemesine gönderilmesine dair verilen karar 
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davacı vekilinin temyizi üzerine Özel Dairece, yukarda başlık bölümünde gösterilen 
gerekçelerle bozulmuştur.  

Mahkemece önceki kararda direnilmiş; hükmü davacı vekili temyize getirmiştir. 

Direnme yoluyla H.G.K. önüne gelen uyuşmazlık; 818 Sayılı B.K.’nun 348 ve devamı 
maddelerinden kaynaklanan davaların, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4.maddesinde 
sayılan mutlak ticari dava niteliğinde olup olmadığı ve aynı Kanunun 5.maddesi uyarınca eldeki 
davaya bakma görevinin ticaret mahkemesine ait bulunup bulunmadığı noktasında 
toplanmaktadır.  

Öncelikle rekabet kavramı ve genel olarak rekabete dair yasal düzenlemelere 
değinilmesinde yarar bulunmaktadır:  

Ticari hayatta rekabetin, işletmelerin verimini arttırıcı, üretilen mal ve hizmetlerin 
kalitesini yükseltici ve fiyatları düşürücü fonksiyonları bulunduğu ileri sürülmekte olup, bu 
yönüyle yararlı olan rekabetin dürüstlük kuralları içinde yapılması ve kötüye kullanılmaması 
gerekir. (Arkan, Sabih,  Ticari İşletme Hukuku , Bankacılık Enstitüsü, 2011, s:308).  

Hizmet akdinin sona ermesinden sonra işçiyi işverene karşı rekabet oluşturacak 
faaliyetlerden kaçınmakla yükümlü kılan rekabet yasağı sözleşmesi, piyasa ekonomisinin ve 
teknolojideki gelişmelerin bir ürünü olarak yirminci yüzyıldan itibaren önem kazanmaya 
başlamıştır (Soyer Polat, Rekabet Yasağı Sözleşmesi, Ankara 1994, S: 3).  

818 Sayılı B.K.(BK)’nun 48.maddesinde, haksız rekabete dair genel düzenleme 
yapılmış olup; 455.maddesinde ticari mümessiller ve ticari vekiller, 526. maddesinde ise adi 
ortaklar bakımından özel düzenlemeler bulunmaktadır. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 
56-65 maddelerinde haksız rekabete dair genel düzenlemeler ve anılan Kanun’un 172, 250, 
547.maddelerinde de özel düzenlemeler yer almaktadır (Uygur Turgut, B.K., Seçkin 
Yayınları,2003,s:7435).  

818 Sayılı B.K.’nun Hizmet Akdi’ni açıklayan 10.Bab’ının içinde, “Rekabet 
Memnuiyeti” başlığı altında 348 ve devamı maddeleri bu yükümlülüğe dair düzenlemeleri 
içermektedir.  

BK`nun 348.maddesinde : 

“İş sahibinin müşterilerini tanımak veya işlerinin esrarına nüfuz etmek hususlarında 
işçiye müsait olan bir hizmet akdinde her iki taraf, akdin hitamından sonra, işçinin kendi 
namına iş sahibi ile rekabet edecek bir iş yapamamasını ve rakip bir müessesede çalışamamasını 
ve böyle bir müessesede şerik veya sair sıfatla alakadar olamamasını, şart edebilirler.  

Rekabet memnuiyetine dair olan şart, ancak işçinin müşterileri tanımasından ve esrara 
nüfuzundan istifade ederek iş sahibine hissolunacak derecede bir zarar husulüne sebebiyet 
verebilecek ise, caizdir.  

İşçi, akdin yapıldığı zamanda reşit değil ise rekabet memnuiyetine dair olan şart 
batıldır.” hükmünü içermektedir.  

Madde metninde de açıkça “…akdin hitamından sonra…” sözcükleriyle ifade edildiği 
üzere BK’nun 348.maddesinde düzenlenen rekabet yasağı, hizmet akdi son bulduktan sonra 
geçecek döneme ilişkindir.  

Hizmet akdi devam ederken, haksız rekabet hususunda bu hüküm değil; hizmet akdi 
hükümleri ve haksız rekabete dair genel hükümler uygulanır.  
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Diğer taraftan, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu(TTK)’nun 4.maddesinde;  

“…Tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın:…(3.) B.K.’nun, …rekabet 
memnuiyetine dair 348 ve 352,…maddelerinde;…tanzim olunan hususlardan doğan hukuk 
davaları ticari dava sayılır. ”hükmü bulunmaktadır.  

Aynı Kanunun 5.maddesine göre ise :  

“Ticari davalara bakma görevi ticaret mahkemelerine aittir.”  

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4.maddesi, bir davanın ticari dava niteliği taşıyıp 
taşımadığının belirlenmesinde üç ayrı kıstas öngörmektedir:  

Bunlardan ilki, anılan Kanun’un saydığı belirli hükümlerde düzenlenen hususlarla ilgili 
davaların başka hiçbir şart aranmaksızın mutlak olarak ticari dava sayılması; ikincisi, bir ticari 
işletmeyi ilgilendirmesi; üçüncüsü ise, ticari iş kavramından faydalanılarak ticari dava niteliği 
tanınmasıdır.  

Maddenin gerekçesinde de belirtildiği üzere “öz ticaret hayatına mahsus olup ayrı bir 
ihtisas cephesi arzeden” hususlardan doğan davalar mutlak ticari dava olarak sayılmış olup; 
mutlak dava terimi, tarafların sıfatı veya işlem ve fiilin ilgili olduğu işletmenin ticari olup 
olmadığı olgusu dikkate alınmaksızın bu davaların kendiliğinden ticari dava niteliğini taşıdığını 
ortaya koymaktadır. B.K.’nda hizmetlinin rekabet yasağı ile ilgili 348-352 maddelerinden 
doğan davalar,rekabet yasağı kavramının ticaret mahkemesince daha isabetli olarak 
değerlendirilebileceği düşünülerek ticari sayılmıştır (Poroy-Yasaman,Ticari İşletme 
Hukuku,Vedat Kitapçılık, 10. bası, s: 103-104).  

Öte yandan; 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1.maddesi uyarınca;  

“İş Kanununa göre işçi sayılan kişilerle işverenler arasında iş akdinden ya da İş 
Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk davalarına iş mahkemelerinde 
bakılır.”  

Hemen burada İş Mahkemelerinin tarihsel gelişimi ve görev alanı üzerinde durmakta 
yarar vardır:  

Türk hukukunda iş ve çalışma hayatı ilk olarak 1924 yılında yürürlüğe giren ve hafta 
tatiline dair Kanun ile düzenlenmiş; bu Kanun sonrasında ise 1926 yılında yürürlüğe giren 818 
Sayılı B.K. ile ayrıntılı düzenleme getirilmiştir.  

Çalışma hayatında meydana gelen değişiklikler ve işçilerin özel ihtiyaçları nedeniyle, 
Anayasa’nın sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak, kanun koyucunun gittikçe artan oranda bu 
alana düzenleyici olarak müdahalesi gereğinin doğması ile birlikte 1967 yılında 931 Sayılı İş 
Kanunu yürürlüğe girmiş; ne var ki bu Kanun Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Bunun 
üzerine 1971 yılında yürürlüğe giren 1475 Sayılı Kanun çıkarılmış; son olarak 2003’te halen 
yürürlükte bulunan 4857 Sayılı İş Kanunu yürürlüğe girmiştir.  

Özel nitelikteki bu Kanunların hiçbiri B.K.’nun iş ve çalışma hayatına dair 
hükümlerini yürürlükten kaldırmamış; aksine İş Kanunu hükümlerine aykırı olmamak üzere iş 
akdinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ve İş Kanunları kapsamı dışında kalan hizmet akitlerine 
uygulanacağı hususu kanun koyucu tarafından açıkça vurgulanmıştır.  

İş akdinin kurulması ile doğan sadakat borcu, işçi tarafından işverenin çıkarlarını 
koruma ve gözetme borcudur. Rekabet etmeme borcu ise, iş akdinin sonuçlarından olan; işçinin, 
işverene sadakat borcunun olumsuz yönünü ifade eder.  
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Devletin, iş ilişkilerini düzenlerken nasıl işçiyi koruma amacıyla özel mahiyette maddi 
hukuk kuralları vazetmesi gerekiyorsa, bir hukuk uyuşmazlığı olarak iş uyuşmazlıklarının 
çözümünü de genel yargıdan ayırması, İş Hukukuna has yani bu hukukun amacına hizmet 
edecek şekilde kolay, hızlı ve ekonomik usul kurallarıyla yargılayan uzman özel (spesifik) bir 
yargıya bırakması gerekmektedir. İşte bu gerek, çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de de iş 
davalarının, bu alanda uzman, özel mahkemelerde; iş mahkemelerinde ve genel yargılama 
usullerinden farklı bir usule göre görülmesini, yani bir iş yargısının varlığını, zorunluluğunu 
ifade eder (Prof. Dr. H. Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, Turhan Yayınları, 2004, S:103).  

5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1.maddesi ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme 
Kurulu’nun 29.6.1960 gün, 1960/13 ve 1960/15 Sayılı kararında; İş Mahkemelerinin, işçi 
sayılan kimselerle (Kanunun değiştirilen 2`nci maddesinin C, D ve E fıkralarında istisna edilen 
işlerde çalışanlar hariç) işveren veya işveren vekilleri arasında “iş akdinden doğan” veya “iş 
kanuna dayanan” her türlü hak iddialarından doğan hukuki uyuşmazlıkların bu mahkemelerde 
çözümleneceği açıklanmıştır.  

Buna göre; iş mahkemeleri, iş akdinden doğan münasebetlerden çıkan davaların bu 
konularda özel bilgiye sahip mahkemelerde görülmesi amacıyla kurulmuştur. İşçi sayılan 
kimselerle (Kanunla değiştirilen 2.maddesinin C, D ve E fıkralarında istisna edilen işlerde 
çalışanlar hariç) işveren arasında iş akdinden veya iş kanununa dayanan her türlü hak 
iddialarından doğan hukuki uyuşmazlıklar bu mahkemelerde çözümlenecektir.  

O halde, 1950 yılında yürürlüğe giren 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca; 
bir uyuşmazlığın iş mahkemelerinde görülebilmesi için, işçi sayılan kişilerle işveren arasında iş 
akdinden doğan veya iş kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuki 
uyuşmazlığın bulunması gerekir.  

Nitekim, aynı hususlara Yargıtay H.G.K.’nun 5.2.2003 gün, 2003/82-65 Sayılı 
kararında da işaret edilmiştir.  

Görülmektedir ki; iş uyuşmazlıkları, özel nitelikte hukuki uyuşmazlıklardır. 5521 
Sayılı Kanunun 1.maddesinde iş mahkemelerinin görev alanına giren hukuki uyuşmazlıklar 
olarak iş uyuşmazlıkları, “İş kanununa göre işçi sayılan kimselerle…işveren veya vekilleri 
arasında iş akdinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk 
uyuşmazlıkları…” olarak belirtilmektedir.  

Şu halde iş mahkemelerinin görev alanına giren hukuk uyuşmazlıkları olarak iş 
uyuşmazlıkları, tarafları ve konusu kanunla belirlenmiş; yani belirli nitelikte uyuşmazlıklar 
olup, görev kuralları kamu düzenine dair olduğundan, içeriği keyfi surette doldurulamayacak 
uyuşmazlıklardır. Bu nedenledir ki, bir hukuk mahkemesi olarak iş mahkemeleri, iş sözleşmesi 
veya İş Kanunundan doğmuş olsa dahi idari ve cezai uyuşmazlıklara doğal olarak 
bakamayacağı gibi İş Kanunu kapsamı dışında kalan işçilerle onları çalıştıran işverenler 
arasındaki uyuşmazlıklara da, iş sözleşmesinden kaynaklanmış olsalar dahi, bakamayacaktır.Bu 
sonuncu türden uyuşmazlıklar, tarafları işçi ve işveren, kaynağı da iş sözleşmesi olduğu halde iş 
uyuşmazlığı olarak nitelenemez ve bu itibarla da bu uyuşmazlıkları konu edinen davalar iş 
davası olarak değerlendirilemez; genel olarak hukuk uyuşmazlıkları ve hukuk davaları içinde 
yer alırlar (Prof. Dr. H. Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, Turhan Yayınları, 2004, S:104-105).  

Hemen belirtmelidir ki, 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 3008 Sayılı İş Kanunu 
yürürlükteyken çıkarılmıştır. O nedenle, Bu Kanunun 1. maddesinde yer alan ”(O kanunun 
değiştirilen 2. maddesinin Ç, D ve E fıkralarında istisna edilen işlerde çalışanlar hariç) olmak 
üzere işçi sayılan kimseler işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya İş Kanununa 
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dayanan her türlü hak iddialarından doğan uyuşmazlıkların çözülmesi ile görevli olarak lüzum 
görülen yerlerde iş mahkemeleri kurulur” hükmü bugün 4857 Sayılı İş Kanununa göre 
tanımlanan ve 4. maddede sayılanlar dışında kalan işçiler olarak anlaşılmalıdır.  

5521 Sayılı Kanunda yer alan “işçi sayılan” tabiri, İş Kanunu kapsamında bulunan işçi 
olarak yorumlanmalıdır.  

Bu durumda, 4857 Sayılı İş Kanununun İstisnalar başlıklı 4.maddesinde sayılan kişiler 
ile belirtilen işlerde çalışanlar tarafından açılacak davalarda iş mahkemeleri değil, genel 
mahkemeler görevlidir.  

Açıklanan hususlara, Yargıtay H.G.K.`nun 22.9.2008 gün ve 2008/9-517 E., 2008/566 
K. sayılı ve 21.9.2011 gün ve 2011/9-508 2011/545K. sayılı kararlarında da işaret edilmiştir.  

Vurgulamakta yarar vardır ki, işçi işe alındığı andan işten çıkarılacağı ana kadar 
işverene karşı rekabet yapamaz. Zira, söz konusu zaman parçası içinde yapılmış rekabet, 
sadakat borcuna aykırılık oluşturur. İşçinin İş Kanunu’nun 25./II. b,d ve e bentleri gereğince 
doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması sadakat borcunun ihlali olarak kabul 
edilmiş; bu halde işverenin iş akdini feshedebileceği gibi tazminat da isteyebileceği hükme 
bağlanmıştır.  

Rekabet etmeme borcu ise işçinin öteki borçları gibi her iş sözleşmesi için söz konusu 
olan borçlardan değildir. İş akdinin devamı süresince işçinin işverenle rekabet etmemesi sadakat 
borcu içinde yer alan bir yükümlülüktür. Buna karşılık, taraflar iş ilişkisi devam ederken 
sözleşmenin bitiminden sonra işçinin rekabet etmeyeceğine dair bir hükmün iş akdine 
konulmasını veya bu konuda ayrı bir sözleşme (rekabet yasağı sözleşmesi) yapılmasını 
kararlaştırabilirler. İş akdi sona erdikten sonra işçinin işverenle rekabet etmeme borcu ancak 
böyle bir yükümlülük sözleşme ile kararlaştırıldığı takdirde söz konusu olmaktadır (Prof. Dr. S. 
Süzek, İş Hukuku, Beta Yayınları, 2005, S:277).  

Bu noktada, iş görme ve sadakat borçları ile rekabet etmeme borcu(rekabet 
yasağı)arasındaki ayrıma değinilmesinde yarar bulunmaktadır:  

İş görme ve sadakat borçları, açıkça kararlaştırılmasa bile her iş sözleşmesinde vardır. 
Rekabet etmeme borcu ise, ancak iş sözleşmesi taraflarının açıkça kararlaştırmaları halinde 
ortaya çıkar.  

Bundan başka, iş görme ve sadakat borçlarının yerine getirilmesi sadece sözleşmenin 
yürürlüğü sırasında söz konusudur. Buna karşılık BK’nunda düzenlenmiş olan rekabet etmeme 
borcu ise iş sözleşmesinden sonraki süre içinde yerine getirilir. Rekabet etmeme yükümüne dair 
sözleşmenin yazılı şekilde yapılması, iş ve süre ile sınırlandırılmış olması, işçinin ekonomik 
geleceğini hakkaniyete aykırı olarak tehlikeye sokmaması ve işçinin reşit olması gerekir.  

İş sözleşmesi devam ederken, işçinin rekabet sayılacak davranışları ise “doğruluk ve 
bağlılığa uymayan davranışlar olup ”İş Kanunu’nun 25/II-e kapsamına girer ve işveren için 
haklı fesih nedeni oluşturur. Rekabet yasağına aykırı hareket edilmesi halinde ise işçi, BK.nun 
351.maddesi gereğince zararı tazmin ile mükelleftir (Çelik Nuri, İş Hukuk Dersleri, Beta 
Yayınları, 22.Bası, Ağustos s: 136-139; Tunçomağ Kenan, Centel Tankut, İş Hukukunun 
Esasları, Beta Yayınları, s:101; Mollamahmutoğlu Hamdi, İş Hukuku, Turhan Yayınevi, 2. 
Bası,s:367; Süzek Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 2.Bası, s:276-277).  

Kanun koyucu bu kuralı rekabet yasağı sözleşmesinin ticari işletmeyi ilgilendirmesi 
sebebiyle getirmiş olup; öğretide rekabet yasağı sözleşmesi ile hizmet akdi arasındaki yakın 
ilişki sebebiyle iş mahkemelerinin görevli olması gerektiği her hizmet sözleşmesinin mutlaka 
 



Rekabet Yasağı Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli… 495 

bir ticari işletmeyi ilgilendireceğini kabul etmenin mümkün olmadığı, dolayısıyla esnaf 
düzeyindeki kişinin yaptığı hizmet sözleşmesinde yer alan rekabet yasağının ihlalinden doğan 
davanın da bu hüküm gereğince mutlak ticari dava sayılmasının anlamsız olduğu, bu tür bir 
sözleşmeden doğan uyuşmazlık “öz ticaret hayatına” dair olmadığı gibi çözümünün de ayrı bir 
uzmanlığı gerektirmeyeceği görüşü de savunulmaktadır (Soyer Polat a.g.e. s:25; Arkan Sabih, 
Ticari İşletme Hukuku, Onuncu Bası, s. 96).  

Yukarıdaki ayrıntılı açıklamalar göstermektedir ki, iş akdinin devamı sırasında işçinin 
sadakat borcundan kaynaklanan rekabet etmeme yasağına aykırılık halinde, bu tür davalara 
bakmakla görevli mahkeme iş mahkemesidir.  

İş akdinin sona ermesinden sonra rekabet yasağına aykırı hareket edilmesi halinde ise, 
buna dayalı olarak açılacak dava niteliği itibariyle 818 Sayılı BK’nun 348. maddesi kapsamına 
girmekle ve bu kapsamdaki davalar TTK.nun 4/1-3 maddesinin açık hükmü karşısında tarafların 
sıfatına bakılmaksızın mutlak ticari davalardan olmakla, bu tür davaların ticaret mahkemesinde 
incelenip karara bağlanması gerekir.  

Böylece iş ve ticaret mahkemelerinin görev alanlarına dair kıstaslar ortaya 
konulduğuna göre, yapılan açıklamalar ışığında, somut olay irdelenerek, eldeki davanın 818 
Sayılı B.K.’nun 348 ve devamı maddeleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin 
ve buna göre de davaya bakmakla görevli mahkemenin hangisi olduğunun belirlenmesine 
geçilmelidir:  

Somut olay bu çerçevede irdelendiğinde: 

Dava,rekabet yasağının ihlalinden doğduğu ileri sürülen cezai şartın tahsili istemine 
ilişkindir.  

Davacı tarafça davalının imzaladığı rekabet etmeme ve gizlilik taahhüdü ile işten 
ayrıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde televizyon üretimi yapan firmalarda çalışmayacağını 
taahhüt etmesine rağmen akdin sona ermesinden sonra aynı alanda faaliyet gösteren başka bir 
şirkette çalıştığı ve böylece rekabet yasağını ihlal ettiği iddiasıyla işbu dava açılmıştır.  

Davalının; taahhüdün düzenlendiği tarihte davacı şirkete ait işyerinde ve hizmet akdine 
dayalı olarak çalıştığı hususu tartışmasızdır.  

Taraflar arasında düzenlenen “Rekabet Etmeme ve Gizlilik Taahhüdü” başlıklı ve 
davalı tarafından 13.4.2007 tarihinde imzalandığı iddia edilen belgede davalı ;“B…A.Ş`den 
ayrıldığı 13.4.2007 tarihinden itibaren bir yıl süre ile LCD ve Plazma TV üretim ve tasarımı 
yapan firmalarda doğrudan veya dolaylı olarak çalışmayacağını, hisse sahibi olmayacağını, 
ticari sır niteliğindeki her türlü bilgiyi süresiz olarak gizli tutacağını, bu yükümlülüklere 
uymadığı takdirde işten ayrılırken ödenen tutarın tamamını yasal faizi ile geri ödeyeceğini kabul 
ve taahhüt ettiğini” belirtmiştir.  

Öte yandan, davalı Tibet M. tarafından B….A.Ş İnsan Kaynakları Yöneticiliği`ne 
hitaben yazılan 13.4.2007 tarihli belge kapsamında göre, davalı ; “gördüğü lüzum üzerine 
çalışmakta olduğu işyerinden 13.04.2007 tarihi itibari ile ayrılmak üzere iş sözleşmesini 
feshettiğini, istifasının kabulüyle yasal haklarının ödenmesini istediğini” bildirmiştir.  

Eldeki dava, davalının imzaladığı “rekabet etmeme ve gizlilik taahhüdü” ile işten 
ayrıldığı tarihten itibaren, LCD ve Plazma TV üretim ve tasarımı yapan firmalarda doğrudan 
veya dolaylı olarak çalışmayacağını, hisse sahibi olmayacağını taahhüt etmesine karşın, akdin 
sona ermesinden sonra aynı alanda faaliyet gösteren başka bir şirkette çalıştığı ve rekabet 
yasağını ihlal ettiği, iddiasına dayanmaktadır.  



496 M. Polat SOYER 
 

 
Davaya dayanak alınan taahhüdün işçi ile işveren arasında düzenlenmiş olması, bu 

taahhüt sebebiyle çıkan uyuşmazlığın iş hukuku kapsamında kaldığını kabule yeterli değildir. 
Zira, bu taahhüt iş akdinin sona ermesi halinde yapılmaması gereken bir hususa dair olmakla, iş 
hukukunun düzenleme alanı dışında kalmaktadır.  

Gerek davalı işçinin açıklanan taahhüdünün kapsamı, gerek davalının davacıya ait 
işyerinden istifaen ayrılmış ve başka bir işyerinde çalışmaya başlamış olması ve gerekse de 
davacının istemi ile davanın açıklanan özelliğine göre; davalının rekabet yasağını ihlal eden 
davranışının açık biçimde iş akdinin sona ermesinden sonraki döneme dair bulunduğu; bu 
davranışın, hizmet akdinin sona ermesinden sonra gerçekleşen rekabet yasağına aykırılığı 
düzenleyen, 818 Sayılı B.K.’nun 348.maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği açıktır.  

Bu kapsamda yer alan uyuşmazlıklara dair davaların ise, 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nun 4/1-3.maddesi gereğince mutlak ticari dava niteliği taşıdığında duraksama 
bulunmamaktadır.  

Mutlak ticari davaların görülme yeri ise, açık biçimde ticaret mahkemeleridir.  

O halde, mutlak ticari dava niteliğindeki eldeki davaya bakma görevi de ticaret 
mahkemesine ait olup; yerel mahkemenin, iş mahkemesinin davaya bakmakla görevli 
olduğundan bahisle, verdiği görevsizlik kararı usul ve yasaya aykırıdır.  

Bu sebeple direnme kararı bozulmalıdır.  

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire 
bozma kararında ve yukarda gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, 29.02.2012 
tarihinde oybirliği ile karar verildi.  

EK V: 

T.C. 

YARGITAY 

HUKUK GENEL KURULU 

E. 2012/9-77 

K. 2012/248 

T. 28.3.2012 

• REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN CEZAİ ŞARTIN 
ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Görevli Mahkeme - Taraflar Arasındaki Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 
İle Rekabet Yasağı Taahhüdü’nün İncelenmesi Gerektiği ) 

• CEZAİ ŞARTIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( İşçinin Rekabet Yasağına Aykırı 
Davrandığı İddiasına Dayalı - Taraflar Arasındaki Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle Rekabet 
Yasağı Taahhüdü’nün İncelenmesi Gerektiği/Görevli Mahkeme Konusunda Uyuşmazlık ) 

• GÖREVLİ MAHKEME ( İşçinin Rekabet Yasağına Aykırı Davrandığı İddiasına 
Dayalı Cezai Şartın Ödetilmesi İstemi - Taraflar Arasındaki Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle 
Rekabet Yasağı Taahhüdü İncelenmeden Görevli Mahkemenin Belirlenemeyeceği ) 
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• TEMYİZ İNCELEMESİNE GÖNDERİLEN DOSYALAR ( Hukuk ve Ticaret
Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği Gereğince Dizi Pusulasına Bağlanması ve Eksiksiz 
Biçimde Gönderilmesi Zorunluluğu - Noksanlık Halinde Mahkemesine Geri Çevrileceği ) 

5521/m. 1 

818/m. 348, 351 

Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği/m. 25, 53 

ÖZET: Dava, rekabet yasağı sözleşmesinden kaynaklanan cezai şartın ödetilmesi 
istemine ilişkindir. H.G.K. önüne gelen uyuşmazlık, eldeki davada görevli mahkemenin Asliye 
Ticaret Mahkemesi mi yoksa İş Mahkemesi mi olduğu noktasında toplanmaktadır.  

Bu uyuşmazlığın çözümünde taraflar arasında imzalandığı iddia edilen Belirsiz Süreli 
İş Sözleşmesi ile Rekabet Yasağı Taahhüdü’nün incelenmesi önemlidir.  

Dava dosyası ve eklerinin, Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği 
hükümleri gereğince, dizi pusulasına bağlanması ve dosyanın temyiz incelemesine eksiksiz 
biçimde gönderilmesi zorunludur.  

DAVA: Taraflar arasındaki "Alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; 
Bakırköy 13. İş Mahkemesince davanın görevsizlik sebebiyle reddine dair verilen 20.12.2010 
gün ve 2010/730 Esas, 2010/964 Karar sayılı kararın incelenmesi, davacı vekili tarafından 
istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 22.3.2011 gün ve 2011/12728 Esas, 
2011/8301 Karar sayılı ilamı ile;  

(…Davacı, davalı işçinin 1.12.2005-13.10.2008 tarihleri arasında işyerinde çalıştığını, 
iş sözleşmesi ve sonradan imzalanan rekabet yasağına aykırı davranmama taahhüdüne rağmen 
işçinin aynı alanda faaliyette bulunan başka bir firmada çalışmaya başladığı, rekabet yasağına 
aykırı davranışı sebebiyle davalıdan tazminat talebinde bulunmuştur.  

Mahkemece davada genel mahkemenin görevine girdiği belirtilerek görevsizlik kararı 
verilmiştir.  

Uyuşmazlık iş mahkemesinin görevli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. 

Görev konusu kamu düzenine dair olup mahkemece kendiliğinden dikkate alınmalıdır. 
İş mahkemelerinin görev alanını hakim, tarafların iddia ve savunmalarına göre değil, 5521 
Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu`nun 1. maddesini esas alarak belirleyecektir.  

İş Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde iş davalarına bakmak üzere bir asliye hukuk 
mahkemesi görevlendirilir. İş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesine açılan 
dava "iş mahkemesi sıfatıyla" açılmamış ise, mahkeme görevsizlik kararı veremez. Bu 
durumda, asliye hukuk mahkemesi ara kararı ile "iş mahkemesi sıfatıyla " baktığını belirterek 
davaya bakmaya devam eder.  

İşçinin İş Kanunu kapsamında kalmaması halinde iş mahkemesine açılan davada, dava 
dilekçesinin görev nedeni ile reddi ve davanın görevli hukuk mahkemesine gönderilmesine 
karar verilmesi gerekir. Davanın esastan reddi usule aykırı olacaktır.  

5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu`nun 1. maddesi uyarınca İş Kanununa göre işçi 
sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş Kanununa 
dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözüm yeri iş 
mahkemeleridir.  

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5521.htm%231
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc818.htm%23348
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc818.htm%23351
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Somut olayda taraflar arasında işçi işveren ilişkisi bulunmaktadır. Dava konusu rekabet 

yasağının dayanağı işçinin iş sözleşmesinden doğan sadakat borcundan kaynaklanmaktadır 
(Yargıtay H.G.K. 22.9.2008 gün ve 2008/9-517 E. 2008/566 K.). Mahkemece uyuşmazlığın 
esasına girilmesi gerekirken Asliye Ticaret Mahkemesi'nin görevli olduğu belirtilerek 
görevsizlik kararı verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir…),  

Gerekçesi ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama 
sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.  

H.G.K.`nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve 
dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:  

KARAR: Bilindiği üzere, sağlıklı bir temyiz incelemesi yapılabilmesi için hükme esas 
alınan deliller ile dava evrakının eksiksiz olması, işlem sırasına göre belli bir düzen içinde 
bulunması gerekmektedir.  

Nitekim, bu gereğin yerine getirilmesine yönelik olarak Hukuk ve Ticaret 
Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği’nin 25.maddesinde “dava dosyalarının düzenlenmesine 
ilişkin” kurallar açıklanmış ve aynı maddede dosyaya giren her kağıt ve evrakın dosyanın 
kapağında gösterilen belli hanelere düzgünce yazılması ve bu hanelerde yer alan numaraların 
dosyadaki evrak üzerinde de aynı sırayla gösterilmesi, tek kartona sığmayan dosyalarda başka 
bir kartona geçilmesi halinde de aynı kurallara uyularak iki ya da daha fazla kartonun sırasıyla 
birbiriyle ilgilendirilmesi gereğine işaret edilmiştir. Uygulamada dizi pusulası olarak 
adlandırılan bu belge, dosyanın temyiz incelemesine eksiksiz gönderilmesini sağladığı gibi, 
zaman ve evrak kaybını da önlemektedir.  

Yine aynı Yönetmeliğin 53. maddesinin 5,6,7,8. fıkralarında dosyaların temyiz 
incelemesine gönderilirken dikkat edilmesi gereken hususlar ve bununla ilgili sorumluluklar 
sıralanmıştır.  

Diğer taraftan, dosya gönderme formu düzenlenip, imzalanırken açıklanan gereklerin 
yerine getirilip getirilmediği formu imzalayan ilgili hakimince de denetlenmelidir.  

Somut olaya gelince:  

Dava, rekabet yasağı sözleşmesinden kaynaklanan cezai şartın ödetilmesi istemine 
ilişkindir.  

Tire Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada yetkisizlik kararı verilmiş, hükmün 
Özel Dairece onanmasından sonra, dosya Bakırköy 13. İş Mahkemesi’ne gönderilmiş, bu kez 
Yerel Mahkemece, görevli mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi olduğu gerekçesiyle, 
davanın görevsizlik sebebiyle reddine karar verilmiştir.  

Davacı vekilince temyiz edilen hüküm, Özel Dairece yukarda başlık bölümünde 
açıklanan gerekçelerle bozulmuştur.  

Yerel Mahkemece önceki kararda direnilmiş, direnme hükmünü davacı vekili temyize 
getirmiştir.  

H.G.K. önüne gelen uyuşmazlık, eldeki davada görevli mahkemenin Asliye Ticaret 
Mahkemesi mi yoksa İş Mahkemesi mi olduğu noktasında toplanmaktadır.  

Bu uyuşmazlığın çözümünde taraflar arasında imzalandığı iddia edilen 1.12.2005 
tarihli Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile 11.3.2008 tarihli Rekabet Yasağı Taahhüdü’nün 
incelenmesi de önem taşımaktadır.  
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Ne var ki, direnme kararı ve ekleri temyiz incelemesi için gönderilmiş ise de, yapılan 
incelemede, anılan bu belgelerin dosya içinde bulunmadığı anlaşılmıştır.  

Şu durumda, mahkemece yapılacak iş; uyuşmazlığın çözümü ve sağlıklı bir temyiz 
incelemesi yapılabilmesi için incelenmesine gerek görülen 1.12.2005 tarihli Belirsiz Süreli İş 
Sözleşmesi ile 11.3.2008 tarihli Rekabet Yasağı Taahhüdü’nün getirtilmesi suretiyle ile 
eksikliğin giderilmesi, dava dosyası ve eklerinin, içerikleri açıklanan Hukuk ve Ticaret 
Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği hükümleri gereğince, dizi pusulasına bağlanması ve 
dosyanın temyiz incelemesine eksiksiz biçimde gönderilmesi olmalıdır.  

Açıklanan nedenlerle; dosyanın, belirtilen eksiklikler giderilerek ve gönderme formunu 
imzalayan hakimce son kontrolünün de sağlanarak temyiz incelemesi yapılmak üzere 
Yargıtay’a gönderilmesi için, Yerel Mahkemeye geri çevrilmesi gerekmiştir.  

SONUÇ: Yukarıda yazılı noksanlığın tamamlanması için dosyanın mahkemesine geri 
çevrilmesine, 28.3.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

EK VI: 

T.C. 

YARGITAY 

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6789 

K. 2012/9875 

T. 6.6.2012 

• REKABET YASAĞININ İHLALİ (Cezai Şart İle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi
- Aynı Alanda Faaliyet Gösteren Davalı Şirketle Çalışmaya Başladığı/Mukavele Yapmak 
Şartıyla İşten Ayrılması Halinde Rekabet Yasağının Sözkonusu Olacağı - Mutlak Ticari Dava 
Olduğu) 

• GÖREV (Rekabet Yasağının İhlalinden Doğan Cezai Şart ile Maddi ve Manevi
Tazminat Davası - Hizmet Akdinin Devamı Sırasında Yapılan Bir Sadakatsizlik İş 
Mahkemesinin Görevine Gireceği/Davada Davacı Taraf Davalının Akdin Sona Ermesinden 
Sonra Gerçekleşen Eylemi Nedeniyle Cezai Şart İstediğinden Ticaret Mahkemesinin Görevli 
Olduğu) 

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Rekabet Yasağının İhlalinden Doğan
Cezai Şart - Aynı Alanda Faaliyet Gösteren Davalı Şirketle Çalışmaya Başladığı/Mukavele 
Yapmak Şartıyla İşten Ayrılması Halinde Rekabet Yasağının Sözkonusu Olacağı - Mutlak 
Ticari Dava Olduğu) 

• CEZAİ ŞART (Rekabet Yasağının İhlalinden Doğan Davada Davacı Taraf Davalının
Akdin Sona Ermesinden Sonra Gerçekleşen Eylemi Nedeniyle Bu Eylemin Durdurulmasını 
Talep Edildiğinden Mutlak Ticari Dava Olduğu - Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğu) 

• MUTLAK TİCARİ DAVA (Rekabet Yasağının İhlalinden Doğan Cezai Şart ile
Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Davada Davacı Taraf Davalının Akdin Sona Ermesinden 
Sonra Gerçekleşen Eylemi Nedeniyle Cezai Şart İstediğinden Ticaret Mahkemesinin Görevli 
Olduğu/İş Mahkemesinin Görevli OImadığı) 
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6762/m.4,57,58 

818/m.49,348 

ÖZET: Dava, rekabet yasağının ihlalinden doğduğu ileri sürülen cezai şartın tahsili ve 
ihlale son verilmesi ile maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Hizmet akdinin devamı 
sırasında yapılan bir sadakatsizlik bu ister sözleşme ile düzenlensin ister kanunla düzenlensin 
elbette ki iş mahkemesinde görülecek bir davanın konusunu oluşturacaktır. Oysa davada davacı 
taraf davalının akdin sona ermesinden sonra gerçekleşen eylemi nedeniyle cezai şart istemekte 
ve bu eylemin durdurulmasını talep etmektedir. Uyuşmazlığın bu niteliği itibarıyla davanın iş 
mahkemesinde görülmesini gerektirir bir durum mevcut değildir. Ayrıca ticari sırrın ne 
olduğunun değerlendirilmesinin uzman mahkemelerce yapılması gerektiği de yadsınamaz bir 
gerçeklik olduğu gibi, "Rekabet Yasağı" kavramı da piyasa şartlarıyla sıkı sıkıya bağlı bulunan 
ticari bir konudur. Kaldı ki, TTK'nun 4. maddesiyle yasa koyucu çok açık bir şekilde BK'nun 
348. maddesinden kaynaklanan davaların mutlak ticari davalardan olduğunu öngörmüştür. 
Mutlak ticari davalar herhangi bir unsurun, bağlama noktasının veya sebebin davanın ticari 
niteliğini değiştirmediği, mahkemenin kanaatinin rol oynamadığı davalar olup somut olayda 
olduğu gibi düzenlenen bir hizmet sözleşmesi içinde yer alması davanın mutlak ticari dava 
olduğu niteliğini değiştirmez. Mahkemece mutlak ticari dava olan davaya bakılmak gerekirken, 
anılan hususlar nazara alınmadan dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmesi 
bozmayı gerektirmiştir.  

DAVA: Taraflar arasında görülen davada Kadıköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce 
verilen 25/10/2011 tarih ve 2011/240-2011/629 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf 
vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, 
dava dosyası için düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, 
duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, 
düşünüldü:  

KARAR: Davacı vekili, davalı Ö. ile dava dışı M.'nın rekabet yasağı taahhüdünü 
içeren belge imzalamalarına rağmen, M.'nın davalı şirkete ortak olduğu, Ö.'in ise bu şirketle 
çalışmaya başladığı, davalıların rekabet yasağına aykırı davrandıklarını ileri sürerek, davalıların 
haksız rekabetinin tespiti ve önlenmesi ile 50.000 USD cezai şartın davalı Ömer'den, 30.000 TL 
maddi, 10.000 TL manevi tazminatın davalı şirketten tahsilini talep ve dava etmiştir.  

Davalılar vekili, iş mahkemesinin görevli olduğunu ileri sürmüştür.  

Mahkemece, iş kanunu kapsamında sayılan kişinin, rekabet yasağı sözleşmesini ihlali 
nedeniyle açılan cezai şartın tahsiline ilişkin davada iş mahkemesinin görevli olduğu 
gerekçesiyle, mahkemenin görevsizliğine, karar kesinleşmesi ve istem halinde dosyanın 
Kadıköy İş Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.  

Kararı, davacı vekili ile katılma yolu ile davalılar vekili temyiz etmiştir.  

1-Dava, rekabet yasağının ihlalinden doğduğu ileri sürülen cezai şartın tahsili ve ihlale 
son verilmesi ile TTK 58/d maddesi uyarınca maddi, BK 49, TTK 58/e maddesi uyarınca 
manevi tazminat istemine ilişkin olup, davalı Ö.'in davacının yanında çalıştığı, işten ayrıldığı 
13.04.2010 tarihinde davacıya rekabet yasağını içeren belge verdiği, aynı alanda faaliyet 
gösteren davalı şirketle çalışmaya başladığı çekişmesiz olup, davacı davalı Ö.'in rekabet 
yasağına aykırı davrandığı, davalı şirketin ise TTK 57/6-7-8 fıkralarını ihlal ettiği iddiasıyla bu 
davayı açmıştır.  

 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc6762.htm%234
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc6762.htm%2357
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc6762.htm%2358
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc818.htm%2349
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc818.htm%23348
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BK'nun 348 nci maddesi "İş sahibinin müşterilerini tanımak veya işlerin esrarına nüfus 
etmek hususlarında işçiyle müsait olan bir hizmet akdinde her iki taraf, akdin hitamından sonra 
işçinin kendi namına iş sahibi ile rekabet edecek bir iş yapmamasına ve rakip bir müessesede 
çalışmamasını ve böyle bir müessesede şerik veya sair sıfatla alakadar olmamasını şart 
edebilirler. Rekabet memnuiyetine dair olan şart, ancak işçinin müşterileri tanımasından ve 
esrara nüfusundan istifade ederek iş sahibine hissolunacak derecede bir zarar hükmüne 
sebebiyet verebilecek ise caizdir. İşçi akdin yapıldığı zamanda reşit değilse rekabet 
memnuiyetine dair olan şart batıldır" hükmünü haiz olup, madde metninden de anlaşılacağı 
üzere bu madde sözü edilen sırlara vakıf işçinin mukavele yapmak şartıyla işten ayrılması 
halinde aynı işi kendi adına yapmamasını, rakip bir müessesede çalışmamasını ve böyle bir 
müessesede şerik veya sair sıfatla alakadar olmamasını düzenlemektedir. Düzenleme hizmet 
sözleşmesi içinde yer almakla birlikte hizmet akdi süresince yapılmaması gereken bir hususu 
değil, hizmet akdinin sona ermesinden sonra yapılmaması gereken bir hususta düzenleme 
getirmektedir. Hizmet akdinin devamı sırasında yapılan bir sadakatsizlik bu ister sözleşme ile 
düzenlensin ister kanunla düzenlensin elbette ki iş mahkemesinde görülecek bir davanın 
konusunu oluşturacaktır. Oysa davada davacı taraf davalının akdin sona ermesinden sonra 
gerçekleşen eylemi nedeniyle cezai şart istemekte ve bu eylemin durdurulmasını talep 
etmektedir. Uyuşmazlığın bu niteliği itibarıyla davanın iş mahkemesinde görülmesini gerektirir 
bir durum mevcut değildir. Ayrıca ticari sırrın ne olduğunun değerlendirilmesinin uzman 
mahkemelerce yapılması gerektiği de yadsınamaz bir gerçeklik olduğu gibi, "Rekabet Yasağı" 
kavramı da piyasa şartlarıyla sıkı sıkıya bağlı bulunan ticari bir konudur. Kaldı ki, TTK'nun 4 
ncü maddesiyle yasa koyucu çok açık bir şekilde BK'nun 348. maddesinden kaynaklanan 
davaların mutlak ticari davalardan olduğunu öngörmüştür. Mutlak ticari davalar herhangi bir 
unsurun, bağlama noktasının veya sebebin davanın ticari niteliğini değiştirmediği, mahkemenin 
kanaatinin rol oynamadığı davalar olup somut olayda olduğu gibi düzenlenen bir hizmet 
sözleşmesi içinde yer alması davanın mutlak ticari dava olduğu niteliğini değiştirmez. Nitekim 
Dairemizin yerleşmiş içtihatları da bu yoldadır (2008/7321 E- 2008/9007 K, 2000/8808 E - 
2000/10150 K, 2006/9411 E - 2007/12223 K, 2007/4507 E - 2008/6825 K, 2005/6508 E- 
2006/9306 K). Ayrıca doktrinde de (Bkz. Prof. Dr. Polat Soyer, Rekabet Yasağı Sözleşmesi, 
Ankara 1994 s. 14) davanın mutlak ticari dava olduğu kabul edilmektedir. Nitekim bir kısım 
yazarlar (Bkz. Prof. Dr. S. Arkan, Ticari İşletme Hukuku, Onuncu Bası, s. 96) davanın mutlak 
ticari dava olduğunu, ancak böyle sayılmanın anlamsız olduğunu kabul etmektedir.  

Açıklanan tüm bu nedenlerle mahkemece mutlak ticari dava olan davaya bakılmak 
gerekirken, anılan hususlar nazara alınmadan dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar 
verilmesi bozmayı gerektirmiştir.  

2-Davalılar vekilinin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına 
karar verilmiştir.  

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bendde açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına 
BOZULMASINA, (2) nolu bendde açıklanan nedenlerle davalıların temyiz itirazlarının bu 
aşamada incelenmesine yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene 
iadesine, 06.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
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ROMA HUKUKUNDA CONTRACTUS’TAN 
KAYNAKLANAN SORUMLULUK VE TÜRK HUKUKUNA 

ETKİLERİ* 

Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU** 

Borçların niteliği ve özellikle eski gelişme aşamalarına ilişkin Cermen 
kaynakları, borçlar hukukunun ilk bünyesini göstermektedir. Bu eski şekiller bir 
zamanlar Romada’da geçerli idi. Fakat Roma hukukunun özel gelişimi ile örtülmüş, 
kaybolmuştur. Bu görüşe göre borç; borç ve sorumluluk denilen iki unsurdan ibarettir. 
Borç; borçlunun bir edimi ifa edeceğini, alacaklının eline bir şey geçeceğini gösterir. 
Sorumluluk ise, borç ifa edilmediği zaman ne olacağını bildirir. Sorumluluk bir kişinin 
yada bir malın borcu güvence altına almasıdır. Edim yerine getirilmediği zaman, 
alacaklı sorumlu olan kişiye veya mala el uzatabilir. Böylece sorumluluk konusu borç 
için bağlı durumdadadır (obligatio=bağlama). Romalılar rehin hakkında da aynı 
sorumluluktan  = obligatio rei’den söz etmektedir. Bu şekilde kişisel ve aynî (rehin) 
sorumluluğu arasında bir ayrım yapılmıştır. Romada; daha sonra kişisel sorumluluğun 
yerine sorumlu olan kimsenin mal varlığı ile sorumluluk geçmiştir. Bunu praetor 
hukuku sağlamıştır. Modern hukukta kişisel sorumluluk ifadesi, mal varlığı ile 
sorumluluk anlamında kullanılmaktadır1.   

Sorumluluk, yalnız yerine getirilmemiş edimin yerini tutabilir. Edimin 
kendisini kandisini her zaman sağlayamaz. Bu sorumluluğun niteliğinde gizlidir. Bazen 
sorumlulukta başka bir nesne, edimi sağlamaktadır. Bu konu aynen tazmin – nakden 
tazmin sorununu ortaya çıkarmıştır.  

Borç kavramı; çok muhtemel olarak ilk defa para borçlarında hissedilmiştir. 
Ancak sonraları bu kavram her türlü borca uygulanmıştır. Ancak en eski borçta 
sorumluluğu olan bir borçtur, her zaman sorumluluk ile desteklenmiştir. Sorumluluğun 
kaynağı contractus veya hukuki işleme yahut haksız fiillere, yani hukuk kurallarına 
dayanır. Alacaklıya, yabancı bir hukuk alanına el uzatmek hakkını tanıdığından, bu 
hukuki işlemin, sorumluluğun doğumu için şekle bağlı bulunması gerekiyordu. Ancak 
mutlaka borçlunun sorumlu olması gerekmez. Bir kefil de sorumlu olabilir. Fakat kefil 
borçlu değildir, yalnız sorumludur. Diğer taraftan borçlu, yalnız sorumluluğu üzerine 
aldığı zaman, sorumludur. Tzminat borçlarında daima sorumluluk vardır. Çünkü 
tazminat borçları sorumluluktan doğar. Sonraları bu fikir her borca uygulanmıştır. 

* Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Barosu, Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi tarafından düzenlenen “Roma Hukukundan Modern Hukuka sorumluluk” II. 
Uluslararası Sempozyumunda sunulan tebliği, (14-15 Mayıs 2009) 
** İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. 
1 KOSCHAKER P./AYİTER K., Modern Özel Hukuka Giriş Olarak Roma Özel Hukukunun 
Ana Hatları, İzmir 1993, s. 184-185. 
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Çağdaş hukukta böyledir. Bu sebeple bugün bir borç altına giren, sorumluluktan 
kurtulacağı kararlaştırılmadıkça sorumludur, denebilir2. 

 Bir contractus, başlangıçtan itibaren ve zorunlu olarak, ilk borç denebilecek 
bağı yaratır. Meselâ; tüketim ödüncünde (mutuum) ödünç veren, ödünç alanın, 
anlaşılan tarihte geri vermesini bekler. Borcun konusunun geri verilmesi, contractus’un 
mantıkî ve beklenen devamıdır. 

Fakat; bazen kişiler veya olaylar dolayısıyla, ümit edilen ifa, her zaman 
gerçekleşmez veya eksik, geç olarak yahut kısmen gerçekleşir. Meselâ, âriyette (TBK. 
Tasarısındaki terimle kullanım ödüncünde) ödünç alan, karşılıksız kullanmak için 
aldığı malı, kaybettiği veya çalındığı için geri veremez.  

Verme (dare) borçlarında, borcun sona ermesi, borcun nevi (genus) ve parça 
(species) borcu olmasına göre değişir. 

Litis Contestatio’nun (Davanın Tespiti) Yenileme Etkisi  

Usul Hukukunda, davanın magistra önündeki aşamasını sona erdiren, iddia ve 
savunmanın yer aldığı, praetor tarafından kaleme alınan formula’yı taraflar kabul ettiği 
zaman gerçekleşen litis contestatio’da (davanın tespitinde) bunun kanıtı yer 
almaktadır3. 

Litis contestatio sonucunda, davalının ilk borcu sona ermekte – meselâ; 
tüketim ödüncü (mutuum) contractus’u sebebiyle ödünç alanın borcu yerine yeni bir 
borç – karara uymak – oluşmaktadır. Litis contestatio’nun; formula usulünde, aynı 
davanın bir daha açılmaması gibi önemli sonucu da vardır.  

Meselâ davacı bir delictum’un (haksız fiilin) mağduru olduğu için alacaklı ise 
birinci borç sebebi, maruz kaldığı haksız fiildir. Litis Contestatio (davanın tesbiti) 
dolayısı ile ikinci borç doğar ve bu, birinci borç haksız fiil kaynaklı olduğu için 
mirasçılara intikal etmez, ikincisinden ise mirasçılar sorumludur. Zaman olarak birinci 
borçtan sonra oluşan bu yeni borcun amacı, davacı, davalının belirli bir para tutarına 
mahkûm olmasını sağlamaktadır. Konusu, hiç olmazsa Klasik Hukukta ilk borcun 
konusu ne olursa olsun dava konusundan kaynaklanan, paraya dönüşmüş bir alacaktır. 
İlk borcun ifa edilmemesinden dolayı zarar gören alacaklıyı tazmin amacındaki ikinci 
borcun özellikleri iki konuda belirmektedir: İlk borca bağlıdır ve muhtemeldir.  

İkinci Borcun Özellikleri 

İkinci borç şeklen litis contestatio (davanın tesbitinden) itibaren var olmakla 
birlikte, sonuçları – borçlunun mahkûmiyeti – alacaklının gerçeği ispatı ve ilk borcun 
kapsamı oranında ortaya çıkacaktır. 

Meselâ; dava, bir borç vaadinden (stipulatio) kaynaklanan 1000 sestertius’un 
ödenmesine ilişkin ise, borcun varlığını inkâr eden ve ifa etmeyen borçluyu, ancak 

2 KOSCHAKER P./AYİTER K., s.186. 
3 ROBAYER R., Le droit romain, Tome II: Obligationis-Contracts-Responsibilité contactuelle, 
2002 Bruxelles, s.143. 
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alacaklı hakkını ispat ederse mahkûm edebilecektir. Bu; formula’nın yapısında açıkça 
ortaya çıkmaktadır: Mahkûmiyet hâkime hitaben yazılan “davalıyı N.N.’yi (davalının 
ismi yer alır) A.A.’ya (davacının ismi yer alır) karşı mahkûm et” ifadesi, alacaklının 
iddiasını kapsayan intentio’nun doğrulamasına bağlıdır. (Davalının N.N.’nin, davacıya 
A.A.’ya 1000 sestertius borcu olduğu sabit olursa). 

Aynı şekilde borçlunun ilk borcunun kapsamı tartışmaya açıktır. Bazı 
formula’lardaki quid quid dare facere oportet (verilmesi veya yapılması gereken her 
şey) kalimelerini dikkate almak yeterlidir. Bu ifade; hâkime, borçlunun vermesi veya 
yapması gerekei serbestçe takdir etme imkânı verir. Benzer bir rol, alacaklıya ilk 
borcun, şu zamandan çok bu zamanda ifa edilmesini gerektiren, temerrüt faizinin 
mekanizması tarafından gerçekleştirilir. Dolayısı ile ikinci borç, ek niteliğe sahiptir: 
Birinci borcun bulunmaması ikinci borcun varlığını da ortadan kaldırır.  

İkinci borç aynı zamanda ve muhtemeldir. İfanın gerçekleştirilmemesi ile 
özdeşleşen contractus’taki kusurun göz önünde tutulmasının dışında, bu ifanın 
gerçekleşmemesinin sebepleri ne olursa olsun sorumluluğun temel kuralının 
kendiliğnden uygulanması – birinci borcun ifa edilmemesini ikinci borcun doğumuna 
yol açması – haksız ve saçma olacaktır. 

Ayrıca; benzer kendiliğinden oluş, esas olarak hukuk bilimine dayanan ve 
meseleci (kazuistik) olan Roma Hukuku düşüncesine aykırı olcaktır. Bu düşünce; 
kuşkusuz Romalı hukukçuların vakit kaybetmeden, diğer tarafın karşılığını elde 
edemeden, mal varlığında azalma olan alacaklının mâruz kaldığı zararın borçluya 
yüklendiği faraziyelerini ayırd ettiğini açıklar. Bu ayırım, risk, tehlike görüşü 
temelinde gerçekleşir. 

Tehlike ve Sorumluluk 

Sorumluluk konusunda temel görüş, risk, tehlikedir. Bir zarar meydana geldiği 
zaman, zararı kimin yükleneceğini belirlemek sorunu, kaçınılmaz olarak ortaya çıkar. 
Akit sorumluluğu alanında risk Latince periculum kelimesi, zarara kimin katlanacağını 
tesbit için kullanılır. Bazen; kusurlu olarak hareket etmiştir, bazen olumsuz bir 
davranışı olamadan zarar meydana gelmiştir. Risk iki fikre bağlıdır; kayıp ve imkan. 
Zarar meydana gelirse kimin katlanacağını belirlemek gerekir. 

Risk söz konusu olduğu zaman; metinler contractus’un konusu olan malın 
çoğu kez maddî telefinden söz ediyorlar. Fakat malın fizik kaybının dışında, gerçek 
sorun kaybın kime yükleneceğidir. O şekilde ki, sorun malın paraya dönüşmüş 
kaybıdır, maddî bir kayıp veya malın bozulması, zorunlu olarak, mal varlığında bir 
azalmaya yol açar ve bu azalmanın sebebi ne olursa olsun, azalmaya mâruz kalan mal 
verlığı için kullanılan periculum (hasar) terimi bu anlamda kullanılır.  

Sorumluluk meselesi ile yakın ilişkisi olsa da, risk kavramı farklıdır. Satış 
contractus’unun ele alındığı şeklin gösterdiği gibi: Satış contractus’una ilişkin 
metinler, alıcı olsun, satıcı olsun, periculum’u inceler. Zira her iki çözüm yolu da 
mümkündür. Telef olduğu için satıcının, satılan malı teslim edememesi şeklindeki 
faraziyeden hareket edelim. Eğer parça borcu söz konusu ise, telefin sebebi ne olursa 
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olsun (satıcının kusuru olmadan) satıcı teslim borcundan kurtulur. Zira ifa imkânsız 
hale gelmiştir. O zaman da alıcının borcunun ne olduğu sorunu ortaya çıkar. Ancak, o 
da mümkünse, en fazla malın kalıntılarını alabileceği halde semeni ödemekle yükümlü 
tutulacak mıdır? Veya satıcının, eğer varsa, malın kaybından sorumlu üçüncü kişiye 
karşı açabileceği davalara sahip midir? Cevap; alıcının malın telefine katlanacağını 
ifade eden “periculum est emptoris” (risk, hasar alıcıya aittir) hukuk özdeyişinde 
bulunuyor. Zira, malı elde edemediği halde semeni ödeyecektir. Mal varlığından belirli 
bir para çıkıyor, karşılığında bir şey girmiyor.  

Aksi görüş uygulanırsa, periculum est venditoris, risk, hasar malın telef olması 
satıcıya aittir. Satıcı semeni elde edemiyor, malik olduğu için mal varlığından bir mal 
çıkıyor, karşılığında herhangi bir şey elde edemiyor. Dolayısıyla, periculum (risk, 
hasar) mal varlığının azalmasıdır. Mağdur, sorumlu (burada satıcı söz konusu) olsun 
veya olmasın, (eğer alıcı söz konusu ise), hasar, tehlike mal varlığının azalmasıdır. 

Bu sebeple, satış akdi örneği, tehlike nazariyesi ve sorumluluk meselesi 
arasındaki ilişliyi tesbit etmeye imkân veriyor. Bu iki mesele birbirine karışmıyor fakat 
birbirine bağlıdır. Satıcının sorumlluğunun söz konusu olmadığı faraziyelerde, risk, 
hasar alıcıya aittir. Diğer bir ifade ile periculum est emptoris (hasar alıcıya aittir) genel 
kuralının yerine aksi kural periculum est venditoris (hasar satıcıya aittir) almaktadır. 
Eğer satıcı satılan malın hasarından sorumlu tutulabiliyorsa satıcının başka herhangi bir 
borçlu gibi, hasardan ne zaman sorumlu tutulacağını bilmek gerekir. Cevap vermek 
için her somut olaydaki uygulanacak sorumluluk ölçütünün belirlenmesi gerekir.  

Sorumluluk Ölçütü 

Sorumluluk ölçütüne gelince, belirli bir hukuk düzenlemesinde yer alabilecek 
çeşitli durumlara bağlı olarak en basiti başkasının malını detentor’unun (elde 
bulunduranın) durumunu dikkate almak gerekir. En basiti, geri verme borcunun, 
anlaşmadan doğan şartlar ne olursa olsun, bir malı saklamak veya kullanmak için 
alanın durumunu ele alaktır. Eğer borçlu malı geri veremişyor veya iyi durumda iade 
edemiyrsa, sorumluluğu ne olacaktır? Bu soruya verilecek tek bir cevap vardır: Zira; 
sözleşmenin hukuki niteliği, söz konusu malın tipi, bir karşılık ödenip ödenmeyeceği, 
borçlunu iktisadi ve sosyal durumu, malı kullanmak hakkının olup olmadığı veya söz 
konusu malı ona veren diğer tarafın güven sorunu. Özel durmlar ne olursa olsun, 
sorumluluk ölçütü bir kişiye zararın yüklenmesine imkân veren unsurdur. Mesela, 
kusur veya culpa Klasik Roma Hukuku’nun sorumluluk ölçütüdür. Eğer hakim zararın 
kusurundan kaynaklandığı veya kusur olmasa zararın meydana gelmeyeceği sonucuna 
varırsa, borçlu (özellikle satıcı) sorumlu olacaktır4. 

Sorumluluk ölçütü “mutlak sorumluluk” söz konusu olan durumlarda da 
hâkimin düşüncesinde zorunlu bir unsurdur. Bir malı saklamak için alanın, anlaşma ile 
bütün risklerden sorumlu olduğu durumu düşünelim. O zaman kendisine verilen mala 

4 ROBAYE R., s.143 
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gelen zarardan, sebebi ne olursa olsun sorumlu olacaktır. Ancak kusur uygulanacak 
sorumluluğun ölçütlerinden bir tanesidir5. 

Sorumluluk ölçütlerini birbirinden ayırmak gerekir. Ancak bütün ölçütler, 
Roma Hukuk düzenlemesinin gelişmesinde, uygulamadaki önemleri farklı olmakla 
birlikte belirli zamanlarda uygulanmıştır.  

Borcun ifa edilmemesi borçlunun sorumluluğunu gerektirecektir. Her borçlu, 
borcunu yerine getirmekle yükümlüdür. Hatta borcunu gereken şekilde ifa etmelidir. 
Bu şekilde alacaklı lehine olan bir sonucu oluşturur. Eğer borçlu ifada bulunmuyorsa 
ortaya bir takım meseleler çıkacaktır 6. İlke olarak, borcun ifa edilmemesi, Romalı 
hukukçuların, id quod interest, dedikleri borçlu için ikici bir borç doğurur. Bu terim, 
ilk borç, gerektiği gibi ifa edilseydi, alacaklının sağlayacağı menfaati kapsar.  

Diğer bir ifade ile, bu ikinci borç, sorumluluk borcu olarak nitelendirilebilir. 
Borçluya; ilk borcun ifa edilmemesinden, temerrütle ifasından veya gerektiği gibi ifa 
edilmemesinden kaynaklanan zararı alacaklıya tazmin etme yükümlülüğü getirir. 
Klasik hukukçular bu şekilde nitelendirmese de, borcunu ifa etmeyenin alacaklıya 
tazmin etme ile yükümlü tutulduğu bu ikinci borcun varlığı, hukukun gerekçelerinden 
biridir7. 

Dolayısıyla borçlu borcunu yerine getirmezse, hatta getiremezse kural olarak 
borcundan kurtulmuş olmaz, o zaman sorumluluğundan söz edilir. Yani ifa etmediği 
borç yüzünden  alacaklının zararını telafi edip etmeyeceği meselesi ortaya çıkar. Eğer 
borcunu ödemeyen borçlu daima borcundan kurtulsa idi, sorumluluğu yok demek 
olurdu.  

Hukuk ihtilafları, kişinin borcunu yerine getirmemesinden doğar ve o zaman 
borçlu sorumlu tutulacak mı, tutulmayacak mı sorusu ortaya çıkar.  

Bu itibarla sorumluluk hukukun ana meselelerinden biri olmuştur. Borçlunun 
sorumlu olup olmayacağı meselesi ise çeşitli ilkelerle çözüm yoluna kavuşturulmak 
istenmiştir.     

Kusursuz Sorumluluk ve Kusur Sorumluluğu Ölçütleri 

Borcunu ödemeyen kimse ne zaman sorumlu olacak? Sorumlu olmadığı bazı 
haller bulunacak mı?  

Bu alanda zamanına ve yerine göre bazen biri bazen diğeri hâkim olan iki ilke 
vardır: Objektif (kusursuz) sorumluluk – Subjektif (kusura dayanan) sorumluluk 
ilkeleri8.Eğer borcunu ödemeyen borçlu ne olursa olsun mutlaka sorumlu tutulursa 
yani alacaklının uğradığı zararı telafi etmek zorunluluğunda bırakılırsa kusursuz 
sorumluluk ilkesi vardır. Mesela bir kimse taahhüt ettiği malı vermezse ve bu mali 

5 ROBAYE R., s.144  
6 UMUR Z., Roma Hukuku, Ders Notları, 3.Baskı, İstanbul 1999, s.306.  
7 ROBAYE R., SCHMIDLIN B./CANATTA C.A., Droit Privé Romain, II, Obligations, 
Successions, Procédure, Lausanne, 1987, s.124.   
8 UMUR Z., s.306.  
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vermeyişinin yani ifa etmeyişinin neden ileri geldiği düşünülmez ve sadece beklenen 
netice meydana gelmediği için sorumlu tutulabiliyorsa kusursuz sorumluluk ilkesi 
uygulanmış olur. Burada sırf sonucun meydana gelmiş olup olmadığına bakıldığından 
buna aynı zamanda ‘’sonuç sorumluluğu’’denmektedir. 

Buna karşılık, yükümlülüğünü yerine getirmeyen borçlunun neden yerine 
getirmediği araştırılırsa yani ifa etmemenin sebepleri incelenirse kusur sorumluluğu 
ilkesi uygulanmış olur.(Bu ikinci halde borçlunun içinde bulunduğu şartlar incelenerek, 
borcu ödememekte bir,’’kusur’’u olup olmadığına bakılacaktır. Sorumluluk ona göre 
tayin edilecektir ‘’kusur’’u varsa sorumlu olacak aksi takdirde borcu ödememekten 
doğan zararı tazmin etmeyecektir. 

Kusursuz sorumluluk ilkesinin uygulanması kolaydır. Borçlunun subjektif 
durumları dikkate alınmaz, borcunu ödemeyen borçlu sorumludur, denir. 

Halbuki kusur sorumluluğu belki daha adil görünür ama uygulanması zordur. 
Borçlunun neden ifa’da bulunmadığını araştırmak sebep ve şartları değerlendirerek 
sorumluluğunu tayin etmek o kadar kolay olmaz. 

Her iki sorumluluk ilkesi daima uygulanmıştır, ama bazen bir bazen öteki 
diğerine hâkim olmuştur. Roma’nın Klasik devrinde ve daha önceleri kusurusuz 
sorumluluk ilkesi hâkim, kusur sorumluluğu ilkesi nâdiren kullanılmakta idi. 
Iustinianus devrinde ise aksine kusur sorumluluğu ilkesi hâkim, kusursuz sorumluluk 
ilkesi bazı hallerde uygulama buluyordu. İstisnasız olarak bir tek ilkenin uygulandığı 
görülmemiştir 9 . Bu suretle Roma Hukukunun tarihi boyunca sorumluluk ilkeleri 
konusunda devamlı gelişme ve değişmeler olmuştur. Özellikle Bizans devrinde eski 
metinler interpolatio yoluyla önemli değişikliklere uğradığından Klasik devirde 
sorumluluk konusunda yürürlükteki ilkeler bugün kesinlikle aydınlatılmış değildir. Bu 
yüzden eski Roma Hukukunun sorumluluk meseleleri zengin yayınlara sebep olmuştur. 
Iustinianus Hukukundan yürürlükte olan kusur ilkesi ise devrimize kadar 
gelmiştir.Türk Medeni Hukuku ve Borçlar Hukuku, Roma Hukukunun derin etkisinden 
kurtulamamıştır. 

Devrimizde hâkim olan ilke kusur sorumluluğu ilkesidir. Fakat kusursuz 
sorumluluk ilkesinin uygulandığı haller gitgide artmaktadır.Hatta XIX. Yüzyıl 
başlarından itibaren sanayi devrimi, enerji kaynaklarının gitgide artan ve değişik 
şekillerde kullanılışı sadece özel hukuk alanında değil hizmet kusuru şeklinde idare 
hukuku alanında da kusursuz sorumluluğun uygulama alanını gitgide genişletmektedir. 

Psikolojik Ölçütler ve Davranış Ölçütleri 

     Her iyi niyet akdi, hiçbir anlaşma ile aksinin kararlaştırılamayacağı kasıttan 
(dolus) sorumluluğu getiriyordu. 10  Zira kasıt, dolus doğrudan doğruya dürüstlüğe 
aykırı davranıştı. İlke olarak aksine bir anlaşma dışında , hiç kimse beklenemedik hal 
(casus fortitus) ve mücbir sebepten (vis maimor) sorumlu değildi. Buna karşılık, herkes 

9 UMUR Z., s.307. 
10 Krş.Ulp.D.50.17.23 
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kusurdan (culpa) sorumlu idi. Ancak culpa’nın uygulama alanı çok çeşitlidir. Zira 
temel ölçüte göre özenin derecesi farklı contractus durumlarına göre değişiklik 
gösterir. Hukukçular, iyi bir aile reisinin davranışlarını göz önüne alarak (bonus et 
diligens paterfamilas) genel bir dürüstlük modeli oluşturmuşlardır. Hakkındaki 
eleştilere rağmen bu ölçüt günümüzde de kullanılmaktadır (TMK.m.2). Ancak Romalı 
hukukçular soyut uygulamalardan uzaktı ve bu model farklı durumlarla uyum 
gösterebiliyord11. Gerçekten, aile malvarlığının idaresindeki özende kullanılan bir ölçüt 
olan diligens pater familas yanında12 mesela mükemmel bir şekilde hareket eden bina 
müteahhidi diligens aedificator13 ölçütü ile de karşılaşılmaktadır. 

Iustinianus Hukukunda kasıt ve ağır ihmal eşit kabul edilmiştir. Culpa’nın, 
kasıt, ağır ve hafif ihmal şeklinde ki dereceleri ve kusursuz sorumluluk (custodia 
sorumluluğu) bütün akitlere gelişi güzel bir şekilde uygulanamazdı. Sadece, her hukuki 
ilişkinin özel durumunun yarattığı işlev dikkate alınırdı. İş borçluya bir yarar 
sağlamadığı zaman, fayda ilkesine göre sorumluluk ölçütü daha hafifti: 

Africanus, D.30, 108,12 in fine 

Sicut in contractibus fidei donae servatur ut, si quidem utriusque contrahendis 
commodum versetur, etiam culpa, si unius solius, dolus malus tantummudo praestetur 
=İyi niyet ilkesi uygulanan akitlerde, eğer her iki âkîdin de, yararı, faydası varsa 
kusurlarından sorumludurlar. Eğer yarar, fayda sadece bir tarafın ise, diğeri sadece 
kasıttan sorumludur. 

Ek anlaşmalar, söz konusu akdin sorumluluk rejimini değiştirebilir. Eğer 
taraflardan birinin durumu dürüstlük ilkesine aykırı değilse, bu anlaşmalar her zaman 
mümkün ve geçerlidir. Kasıttan sorumluluğu kaldıran anlaşmada bu durumda 
karşılaşılır, pactum ne dolus praestetur: 

Ulpianus, D.9,2,27,29 

Si calicem diatretum faciendum dedisti, si quidem imperitia fregit damni 
iniuria tenebitur: si vero non imperitia fregit, setrimas habetat vitiosas, potest esse 
excusatus: et ideo plerumque artifices convenire solent, cum eiusmodi materia dantur, 
non periculo suo se facere, quae res ex locato tollit actionem et Aquiliae= Eğer 
parlatılması veya yapıştırılması için bir vazoyu bir zanaatkâra vermişsen ve 
beceriksizlikle onu kırarsa, zararı tazminle yükümlü olacaktır. Buna karşılık eğer, 
beceriksizlikle kırmamış fakat vazonun camını bozan çatlaklar sebebi ile kırılmışsa, 
zanaatkâr sorumlu tutulmayabilir. İşte bu sebeple; bu tür malzeme verildiği zaman 
zanaatkârların büyük bir kısmı sorumluluklarını kaldıran anlaşmalar imzalamayı tercih 
etmektedir. Bu da; eser, istisnaanlaşmasına ve Aquliae Kanunu’na dayanan davaların 
açılmasını engellemektedir.14   

11 SCHMIDLIN,B/CANNATA,C.A.,s.124 
12 Krş.Gai.D.13.6.18.pr. 
13 Venuleius D.45.1.137.3. 
14 SCHMIDLIN B/CANNATA C.A., s.125.(krş.TBK.m.98, yeni TBK.m.114) 
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     Sorumluluk Hakkındaki İlkelerin Türk Hukuku’na Etkileri 

Borçlar Hukukunun çok kullanılan temel kavramlarından biri de 
sorumluluktur. Çeşitli dillerdeki terimler çeşitli anlamlarda kullanılmakta ve bu anlam 
çeşitliliği karışıklığa yol açmaktadır. Bu bakımdan sorumluluk kavramının farklı iki 
anlamını birbirinden ayırmak gerekir.TBK.’nun ifadesinden bu anlamlar açıkça 
anlaşılmaktadır. Birkaç örnek bu durumu canlandıracaktır: Birincisi ...’den 
sorumluluktur (sorumluluk yükümlülüğü). Olayların bir çoğunda sorumlu ve 
sorumluluk kelimeleri bir kişinin zarar veren bir olaydan dolayı tazminatla yükümlü 
olduğunu ve bu anlamda başkasının zarar görmesine yol açan durumdan dolayı (bu hal 
için) veya bir kimseden dolayı (bu kimse için) yükümlü olduğunu ifade eder15. Bu 
anlamda TBK m.56’da 16  ‘’hayvanlar tarafından yapılan zarardan sorumluluk’’ 
denmektedir. Burada sorumluluk; ‘’ hayvanı idare eden kişinin durumun gerektirdiği 
bütün özeni sarf ettiğini ispat etmediği taktirde, hayvanın verdiği tüm zararı tazminle 
yükümlü olduğunu ifade eder. 

Aynı anlamda TBK.m.55 ’’Başkalarını çalıştıranın sorumluluğu’ndan söz 
ediyor: Başkalarını çalıştıran kimse bu kişilerin ve işçilerin hizmetlerini ifa ettikleri 
sırada yaptıkları zarardan sorumludur....(Yeni TBK m.66: Adam çalıştıranın 
sorumluluğu) 

Aynı şekilde TBK.m.58 ‘’Bina ve öteki yapımlardaki sorumluluğu’’ 
düzenlemiştir: Bir bina veya imal olunan herhangi bir şeyin maliki o şeyin fena 
yapılmasından veya muhafazadaki kusurundan dolayı sorumludur....Buna göre bir 
binanın veya diğer bir eserin maliki bunun hatalı tesis veya imal edilmesinden yahut 
noksan, eksik bakımından ileri gelen zararı tazminle yükümlüdür.(Yeni TBK.m.69: 
Yapı malikinin sorumluluğu) 

Yine bu anlamda, TBK.m.41’de ‘’Haksız fiilden doğan zarar ve sorumluluk’’ 
şartları söz konusudur.(Yeni TBK.m.49-50) Benzer şekilde, ‘’borçların 
ödenmemesinin sonuçları’’ ayırımında, BK.97 hükmünde ‘’Borçlunun 
sorumluluğu’’öngörülmektedir. Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmediği taktirde, 
borçlu bundan doğan zararı tazminle yükümlü olur.Bu arada sorumluluğun kapsamı 
başlığını taşıyan TBK.98. maddede, borçlunun genel olarak her kusuru derecesinden 
sorumlu olduğu....öngörülmüştür.(Yeni TBK.m. 113 ve 114) 

Bunu izleyen TBK.m.99’da ‘’sorumsuzluk anlaşması’’nda, TBK.m.100’de ‘’ 
yardımcı kişilerden sorumluluk’’ söz konusudur.Bu son madde, borçlunun yardımcı 
şahıslardan sorumlu bulunması, ‘’ifa yardımcıları’’nın işlerini görürken verdikleri 
zararı tazminle yükümlü olduğunu ifade etmektedir. Tüm bu hallerde sorumluluk 
kusurun özel bir türünü, bir olayda, bir davranış veya hareketten doğan zararı tazmin 
yükümlülüğünü ifade eder.İşte bu hareketten ve davranıştan bu olaydan (dolayı) 

15 SCHWARZ A.B, Borçlar Hukuku Dersleri, I. Cilt, İstanbul 1948, s.75 vd. 
16  Tebliğ tarihindeki TBK 1 Temmuz 2012 tarihinde yürülüğe giren TBK.m 67 hayvan 
bulunduranın sorumluluğundan söz etmektedir ve aynı niteliktedir. 

                                                           



 Roma Hukukunda Contractus’tan Kaynaklanan Sorumluluk… 511 

borçlunun sorumlu olduğu söylenir.Bu sorumluluk halleri, sorumluluk yükümlülüğü 
veya borcu diye nitelendirilebilir.17(Yeni TBK.m115- 116) 

İle sorumluluk (sorumluluk zorunluluğu) ‘’bir şey ile sorumluluktan’’ söz 
edildiği hallerde söz konusudur ve sorumluluk terimi ayrı bir anlamda 
kullanılmaktadır. Önceki TMK’nun, eşlerin mallarının idaresi hakkındaki hükümleri, 
bu kullanma şeklinin çok a çok örneklerini göstermekte idi. Meselâ; Kanun’un 200 – 
204. Maddelerinde mal birliği usulünde kadının sorumluluğundan söz ederken, 203. 
Maddede ‘’ kadının tüm mal varlığı ile sorumluluğunu’’, 204. Maddede ‘’ mahfuz 
malları ile sorumluluğunu’’ düzenliyordu. Dolayısıyla; sorumluluk kadının bir 
yükümlülüğünü değil fakat tüm malvarlığının veya bir kısmının, alacaklının ondan 
cebrî icra yolu ile hakkını elde edebileceği anlamını ifade eder. Sorumluluk 
kelimesinin bu anlamı, ‘’ile sorumluluk’’, ‘’sorumluluk zorunluluğu’’ şeklinde 
denitelendirilebilir18. 

Iustinianus Hukukundaki kasıt ve ihmalin eşit olması, kusurun 
derecelendirilmesi şeklindeki ilkelerin TBK.m.98’de  yer aldığını görüyoruz: Kasıt ve 
ağır ihmalden dolayı sorumluluk anlaşma ile kaldırılamaz ve borçlu, genel olarak her 
türlü kusurundan sorumludur. Bu sorumluluğun ölçütü, işin özel niteliğine göre geniş 
veya dar olabilir: özellikle iş borçlu için yararlı değil ise sorumluluk daha hafif olarak 
değerlendirilir.(Yeni TBK.m.114-115)  

Fransız Medeni Kanunu’ndan itibaren haksız fiil ve haksız fiil benzerleri 
ayırımının yerini, genel bir Medeni Hukuk sorumluluğu kuralı almıştır.(Fransız M.K. 
m. 1382, İsviçre ve TBK m.41: Bir kimseyi ister kasıtla ister ihmal ile, haksız olarak
zarara uğratan kişi bu zararın tazmini ile yükümlüdür.)(Yeni TBK m.49)  Fransız MK. 
eski terimleri, terminolojiyi kullanmakla birlikte Medeni Hukuk sorumluluğunun en 
önemli haksız fiili damnun iniure datum’u (başkasının malına haksız olarak verilen 
zararı) düzenleyen Lex Aquilia temeli üzerine düzenlenmiştir. Bu kavram; Roma 
Hukuku biliminin ustaca yorumu sayesinde, haksız olarak verilen tüm zararları 
kapsamıştır. İşte bu sebeple bu haksız fiilden kaynaklanan sorumluluğa günümüzde de 
‘’Aqulia sorumluluğu’’ denmektedir. 

Bu sorumluluk modern hukukta haksız fiilden doğan borçlar nazariyesine 
varmıştır. Lex Aquilia’ya dayanan hukuk bilimi haksız fiil alanını rızai akitlerin 
oluşturulmasının, yaşayanlar arasındaki hukuki işlemleri değiştirdiği kadar alt üst 
etmiştir.Zaten Borçlar Hukukunun borçların en önemli iki kaynağı alanındaki 
gelişmenin, aynı devrede olması da bir tesadüf değildir19. 

17 SCHWARZ, s.77. 
18 bkz. SCHWARZ, S.78 vd. 
19 SCHMIDLIN, B/CANNATA, C.A.,s.42. 
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SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNE KAMUNUN MÜDAHALESİ     

 Turgut TAN* 

Son yıllarda yaşanan ekonomik krizler, Devletin ekonomiye müdahalesini 
yeniden gündeme getirmiştir. Kaldı ki, piyasa ekonomisi, kamunun ekonomiye hiç 
karışmadığı sistem olarak görülmemektedir. Esasen, <regülasyon> kavramı da 
kamunun ekonomik alanda düzenlemeler ve denetimler yapmasını; kısacası ekonomiye 
müdahalesini ifade etmek için kullanılmaktadır. Nitekim, bu işlevi yerine getiren 
kamusal otoriteler de <bağımsız idari otorite> veya <düzenleyici ve denetleyici 
kurumlar> olarak isimlendirilmektedir. Bu tür kurumların kuruluş ve görev yasaları 
incelendiğinde, ekonomik kamu düzenini sağlamak amacıyla önemli yetkilerle 
donatıldıkları görülmektedir. Sözleşme özgürlüğüne müdahale de bu çerçevede ele 
alınması gereken konulardan biridir.  

I. ANAYASA VE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ 

Anayasa’ya (m.48) göre, 
“Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel 

teşebbüsler kurmak serbesttir. 

“Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara 
uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır”.  

Anayasa’da aynı madde kapsamında, hem özel girişim özgürlüğü, hem de 
sözleşme özgürlüğü düzenlenmektedir. İkisi arasında bir ilişkinin varlığı da bir 
gerçektir. Öğretide bir görüşe göre, “Devletin teşebbüs iradesini her türlü engelden 
arındırması ve serbest rekabeti sağlaması, ancak irade özerkliğine dayalı piyasa 
ekonomisiyle mümkün olmaktadır”1. Bir başka görüşe göre de, “milli ekonominin 
gerekleri ve sosyal amaçlar gereğince Devlete tanınan sınırlama hak ve yetkisinin özel 
teşebbüs kurma hakkı vasıtasıyla çalışma ve sözleşme özgürlüğü için de var olduğunu 
kabul etmek zorunludur”2. 

Öte yandan, Borçlar Kanunu (m.26) da, “Sözleşme özgürlüğü” başlığı altında, 
“Taraflar bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce 
belirleyebilirler” hükmünü getirmiştir. Gene Borçlar Kanunu’na (m.27) göre, 
“Kanunun emredici hükümlerine, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu 
imkansız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür”. 

A. Yargı organlarımıza göre sözleşme özgürlüğünün anlamı 

Anayasa Mahkemesi’nin konuya yaklaşımı önem taşımaktadır. Anayasa 
Mahkemesi’ne göre, “Sözleşme özgürlüğü, özel hukuktaki irade özerkliği ilkesinin 

* Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
1 F.Eren, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, cilt:I, 1998, s.276. 
2 A.Ulusoy, Telekomünikasyon Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002, s.98. 
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Anayasa hukuku alanında dayanağıdır. Özel hukukta irade özerkliği, kişilerin yasal 
sınırlar içerisinde istedikleri hukuki sonuca bu yoldaki iradelerini yeterince açığa 
vurarak ulaşabilmelerini ifade etmektedir. Anayasa açısından sözleşme özgürlüğü ise 
Devlet’in, kişilerin istedikleri hukuki sonuçlara ulaşmalarını sağlaması ve bu bağlamda 
kişilerin belli hukuki sonuçlara yönelen iradelerini geçerli olarak tanıması, onların 
iradelerinin yöneldiği hukuki sonuçların doğacağını ilke olarak benimsemesi ve 
koruması demektir. Sözleşme özgürlüğü uyarınca kişiler, hukuksal ilişkilerini özgür 
iradeleriyle düzenlemekte serbesttir. Anayasa’da koruma altına alınan sözleşme 
özgürlüğü, sözleşme yapma özgürlüğünün yanı sıra, yapılan sözleşmelere dışarıdan 
müdahale yasağını ve sözleşme hükümlerinin esas alınmasını da içerir”3.  

Yargıtay’a göre de, “Genel olarak özel hukuk alanında diğer kişilerle olan 
ilişkilerini hukuk düzeni içinde kalmak şartıyla diledikleri gibi düzenler, diledikleri 
konuda, diledikleri ile sözleşme yapabilirler. Bu olanak Anayasa ve Borçlar Kanunun 
da öngörülen sözleşme özgürlüğü (Akid Serbestisinin) ile teminat altına alınmıştır. Bu 
sözleşme özgürlüğü çerçevesinde kişiler kanun tarafından düzenlenmiş olan sözleşme 
tiplerinden ayrı karma veya nev’i şahsına münhasır sözleşmeler yapmak ve bunların 
koşullarını diledikleri gibi tespit etmek, buyurucu ve yasak koyan kurallara, ahlak ve 
adaba aykırı olmamak şartıyla Kanun tarafından düzenlenmiş olan sözleşme 
fizyonomisini (tipini) değiştirmek ve konusunu yasal sınırlar içinde tayin etmek 
hakkına haizdirler”4.   

B. Sözleşme özgürlüğünün anayasal sınırları var mıdır? 

2001 Anayasa değişiklikleri öncesinde Anayasa’ya (m.13) göre, 
“Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğünün, milli egemenliğin, Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, 
genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile ve 
ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne 
ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir. 

“Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik 
toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve öngörülen amaç dışında kullanılamaz. 

Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin 
tümü için geçerlidir.” şeklinde idi. 

2001 Anayasa değişikliği sonrası madde,  
“Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın 

ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu 
sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik 
cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz”  

şeklini almıştır. 

3 Anayasa Mahkemesi, 08.01.2009, E.2004/87-K.2009/5. RG; 05.03.2009, sayı:27160, s.13 vd. 
4 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10.12.2003 tarihli ve E.2003/4-693-K.2003/740 sayılı 
kararı. http://www.Kazancı.com 
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Anayasa değişikliği sonrasında temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddede özel 
bir sınırlama nedeninin var olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Sözleşme 
özgürlüğü ile ilgili olarak, Anayasa’nın ilgili maddesinde (m.48) somut sınırlama 
nedeni gösterilmemekte; Devletin alacağı tedbirlerle izleyeceği amaçlara yer 
verilmektedir. Bu nedenle, 2001 Anayasa değişiklikleri sonrasında, ilgili maddesinde 
özel sınırlama nedeni öngörülmeyen hak ve özgürlükler açısından sınırlamanın 
olanaklı olup olmadığı konusu gündeme gelmiş ve tartışılmıştır. Örneğin, bir görüşe 
göre, genel sınırlama nedenlerinin çıkarılması sonucu bazı özgürlükler sınırsız hale 
gelmiştir. Bu hak ve hürriyetlerin herhangi bir şekilde sınırlandırılması Anayasa’ya 
aykırı olur5.  

Bir başka görüş ise, hak ve özgürlüklere hiçbir sınırlama getirilmese bile, 
“bunların niteliklerinden ve eşyanın tabiatından kaynaklanan doğal sınırlarının 
bulunduğu”nu savunmaktadır6. 

1961 Anayasası’nın 40. maddesi yürürlükteki 48. maddenin benzeri olmakla 
beraber, “Kanun, bu hürriyetleri, ancak kamu yararı amacıyla sınırlayabilir” 
hükmünü de içermekteydi. Kaldı ki, 1961 Anayasası (m.11) genel sınırlama 
nedenlerini de sayıyor ve temel hak ve özgürlüklerin bu nedenlerle veya özel 
maddelerindeki nedenlerle sınırlanabileceğini öngörüyordu.  

Aslında, Anayasa, aşağıda açıklayacağımız değişik hükümlerinde, Devlete 
ekonomik hayata ilişkin olarak önlemler alma ve düzenlemeler yapma yetkisi 
vermektedir. Özgürlükler alanında düzenlemenin, sınırlandırmayı da içerdiği bir 
gerçektir7.  

Müdahalelerin sınırı ise Anayasa’da (m.13) ifade edildiği gibi, “Anayasanın 
sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik cumhuriyetin gereklerine ve 
ölçülülük ilkesine” uygun olmasıdır. Burada sözleşmelere müdahale açısından önem 
taşıyan sınırlamalar, Anayasa’nın sözü ve ruhu ile ölçülülük ilkeleridir. 

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay, yukarıda değindiğimiz bazı kararlarından da 
anlaşılabileceği gibi, Anayasa’nın 48. maddesinde düzenlenen sözleşme özgürlüğüne 
kamunun müdahaleleri ile getirilen sınırlamaların sınırı konusunda Anayasa’nın 2. 
maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesi gereği hukuki güvenlik ve sözleşmeye 
bağlılık (ahde vefa- pacta sunt servanda) ilkelerine başvurmaktadır.  

5 K.Gözler, “Anayasa değişikliğinin temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması bakımından 
getirdikleri ve götürdükleri (Anayasanın 13 üncü maddesinin yeni şekli hakkında bir 
inceleme)”, http://www.anayasa.gen.tr/madde 13.htm 
6 M.Sağlam, “Ekim 2001 tarihinde yapılan Anayasa değişiklikleri sonrasında düzenledikleri 
maddede hiçbir sınırlama nedenine yer verilmemiş olan temel hak ve özgürlüklerin sınırı 
sorunu”, in Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesinin 40. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle 
Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler, Antalya, 2002, s.254. Bu konudaki 
tartyışmalar için bkz. R.Tiryaki, Ekonomik Özgürlükler ve Anayasa, Yetkin Yayınevi, 
Ankara, 2008, s.126 vd. 
7 T.Güneş, Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, SBF 
Yayını, Ankara,1965, s.103.  

http://www.anayasa.gen.tr/madde
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II. KAMUNUN SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE 
BİÇİMLERİ 

   A. Yasa ile sınırlama zorunluluğu.  

Sözleşme özgürlüğüne kamunun müdahalesinden söz ettiğimize göre, <kamu> 
sözcüğü ile hangi kamusal organın /organların anlaşılması gerekir? Zira, Devletin 
temel organları açısından baktığımızda, yasama, yürütme ve yargı organları 
anlaşılmakta olup, her üç organın da sözleşme özgürlüğüne müdahalesi söz konusu 
olabilmektedir. Biz bu yazımızda, yargı organı dışında kamusal organların 
müdahalesini inceleyeceğiz. Bu açıdan, sözleşme özgürlüğüne müdahalenin esas 
itibariyle yasama organından kaynaklandığını, hatta kaynaklanmak zorunda olduğunu 
söyleyebiliriz. Zira, sözleşme özgürlüğü Anayasa’da (m.48) temel hak ve özgürlükler 
arasında yer almakta olup, gene Anayasa’ya (m.13) göre, “..ancak kanunla 
sınırlanabilir”. Bununla beraber, yürütme organının da, yasal bir dayanaktan hareketle, 
sözleşme özgürlüğüne müdahale edici düzenlemeler yapması söz konusudur.  

B.  Sözleşme özgürlüğüne kamunun müdahalelerinin kamu yararı ve 
ekonomik kamu düzeni açılarından değerlendirilmesi  

Sözleşme özgürlüğüne kamunun müdahalelerinin tümünün <ekonomik kamu 
düzeni>ni sağlamaya yönelik olduğunu söylemek olanaksızdır. Kamunun kimi 
durumlarda, örneğin kamu mallarından sağlanan geliri arttırarak veya faiz giderlerini 
düşürerek, salt <mali ve ekonomik> amaçlarla da sözleşme özgürlüğüne müdahale 
ettiği görülmektedir.  

1.  Kamunun salt ekonomik yarar amacı izleyerek müdahaleleri 

Örneğin, kamu idarelerine ait taşınmazların kira gelirlerinin arttırılması 
amacıyla kira sözleşmelerinin sona erdirilerek yenilenmesi olanağını getiren veya faiz 
yükünü hafifletmek amacıyla sözleşmelere müdahale olanağı veren yasal 
düzenlemeleri kamunun yararına sözleşmelere müdahale olarak nitelendirmek 
gerektiğini düşünüyorum. Nitekim, Anayasa Mahkemesi yerel idarelerin 
taşınmazlarının kira gelirlerinin arttırılması amacıyla, kira sözleşmelerini sona erdiren 
yasa hükmünü, belediye gelirlerini arttırarak daha iyi hizmet sunma sonucu 
yaratacağından kamu yararına müdahale olarak nitelendirmiş ve çoğunlukla 
Anayasa’ya aykırı bulmamıştır8. Ancak, benzer düzenlemenin hukuka aykırı 
bulunarak, Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği örnekler de vardır9. 

2. Ekonomik kamu düzeni amacıyla müdahale ve ekonomik kolluk 

Kamunun ekonomiye müdahaleleri <kamu düzeni> kavramından farklı olarak, 
daha doğrusu, kamu düzeni kavramının ekonomik boyut kazanmış türü olarak, 
<ekonomik kamu düzeni> kavramının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Borçlar hukuku 

8 Anayasa Mahkemesi’nin 3.7.1986 tarihli ve E.1986/3-K.1986/15. Anayasa Mahkemesi 
Kararlar Dergisi, sayı:22, 1987, s.168 vd. 
9 Anayasa Mahkemesi’nin 12.12.1998 tarihli ve E.1998/10-K.1998/18. Anayasa Mahkemesi 
Kararlar Dergisi, sayı:34, cilt:1, s.321 vd. 
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açısından kamu düzenine aykırı olmamak koşulu; regülasyon hukuku veya ekonomik 
kamu hukukunda ekonomik kamu düzenine uygunluk şeklinde ortaya çıkmakta, bunu 
sağlamak amacıyla da bağımsız idari otoriteler sözleşme özgürlüğüne müdahale 
etmektedir. 

Bilindiği gibi, idare hukuku öğretisinde, idarenin ekonomik kamu düzenini 
sağlamak üzere yürüttüğü faaliyetler <ekonomik kolluk> olarak nitelendirilmektedir. 
Örneğin, ünlü Alman idare hukukçusu Fosthoff da Devletin ekonomik düzeni, hakim 
ekonomik durumların kötüye kullanılmasına karşı korumak amacıyla kolluk yetkisi 
kullandığını belirtmektedir. Fransız idare hukuku öğretisinde de, kolluk 
müdahalelerinin ekonomiye girişinin klasik kamu düzeni kavramına ekonomik boyut 
kazandırdığı10, <ekonomik kamu düzeni> ve <ekonomik ve sosyal kamu düzeni>11 
kavramlarını ortaya çıkardığı kabul edilmektedir. 

Gerçi kimi yazarlara göre, idarenin gerçekleştirdiği ekonomik regülasyon 
faaliyeti kamu düzenini amaçlayan yönü ile kolluğun özel bir türü (ekonomi kolluğu) 
gibi düşünülebilirse de, “Objektivist açıdan bakıldığında, idari kolluğun nesnesi olan 
kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığının korunması olarak düşünüldüğünde, 
somut ve değişmez bir olgu olarak ortada durmakla birlikte, ekonomik düzen veya 
ekonomik kamu düzeninin içeriği somut olarak belirlenememektedir”12. 

İdari kolluğun amacı olan kamu düzeninin, ekonomik idari kolluğun amacı 
olan ekonomik kamu düzenine dönüştüğünü başta belirtmiştik. Aslında, borçlar 
hukuku öğretisi de bu dönüşümü dışlamamakta, hatta bu dönüşümü kapsar yorumlara 
yer vermektedir. Örneğin,    özel hukuk öğretisinde, regülasyon hukukundan ve 
düzenleyici otoritelerden henüz söz bile edilmediği 70’li yılların ortalarında, Türk 
Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girişinin 50. yılını değerlendirirken, “Ekonomik hukuk 
düzeninin büyük bir kısmı (nın) Borçlar Kanunu aracılığıyla” gerçekleştirilmekte 
olduğunu belirten Prof. Tandoğan’a göre, Anayasa’nın özel girişim özgürlüğüne ilişkin 
kuralı (m.40/3) da getirdiği sınırlama açısından Borçlar Kanunu’ndaki sözleşme 
özgürlüğü ilkesi ile çelişmemektedir. Zira, “Devlet söz konusu yetkisini kullanmak ve 
ödevini yerine getirmek amacıyla sözleşme özgürlüğünü sınırlayan emredici yasalar 
koyabilir.”13  

Özel hukuk alanındaki sözleşme özgürlüğüne kamusal makamların 
müdahalelerinin bu hukuk dalının <kamusallaşmasına> (publicisation) yol açtığı ve 
kamusal makamların ekonominin belirli biçimde örgütlenmesinin hukuki yansıması 
olarak <ekonomik kamu düzeni>nin ortaya çıktığı kabul edilmektedir14. Bu anlamdaki 

10 J.Castagne, Le control juridictionnel de la légalité des actes de police administrative, 
LGDJ, Paris, 1964, s.36. 
11 Y.Madiot, Aux frontieres du contrat de de l’acte administratif unilatéral: Rechercehes 
sur la Notion d’acte mixte en droit public français, LGDJ; Paris, 1971, s.12. 
12 A.Ulusoy, Telekomünükasyon Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002, s.157 vd. 
13 H.Tandoğan, “Yürürlüğe girişinin ellinci yılında Türk Borçlar Kanunu hakkında genel 
değerlendirme”. BATİDER, c.VIII, sayı:4 Aralık 1976, s.1 ve 20. 
14 G.Farjat, L’ordre public économique, LGDJ; Paris, 1963, s.78. 
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ekonomik kamu düzeninin, neyin yapılmaması gerektiğini gösteren klasik kamu düzeni 
anlayışından farklı olarak, neyin yapılması gerektiğini de belirten pozitif ve 
düzenleyici niteliğe sahip olduğu vurgulanmaktadır15. Görüldüğü gibi, henüz 
regülasyon kavramının kullanılmaya başlanmadığı, düzenleyici kurumların ortaya 
çıkmadığı dönemde bile, özel hukuk öğretisinde ekonomik kamu düzeni amacıyla 
kamunun müdahalelerinden ve özel hukukun kamusallaşmasından söz edilmektedir. 

 3.  Anayasa ve ekonomik kamu düzeni.  

Ekonomik kamu düzeni kavramını Anayasa’dan hareketle belirleyebiliriz. Zira, 
Anayasa’nın sosyal hukuk devleti ile ilgili 2. maddesi; sözleşme özgürlüğü ile ilgili 48. 
maddesi; piyasaların denetimi ile ilgili 167/1. maddesi ve nihayet tüketicinin 
korunması ile ilgili 172. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, özel girişim özgürlüğü 
ile sözleşme özgürlüğüne yönelik müdahalelerin amacı olan ekonomik kamu düzenini 
somutlaştırma olanağı bulunabilir. Sektörel yasal düzenlemelerde bağımsız idari 
otoritelerin görev ve yetkileri düzenlenirken, Anayasa’nın yukarıda değindiğimiz 
maddelerinde yer alan örneğin rekabetin ve tüketicilerin korunması amaçlarının ön 
plana çıkarıldığı görülmektedir.(Örneğin, 5809 sayılı Yasa m.16/4) 

Sözleşme özgürlüğüne kamunun müdahalesi incelenirken, sektörel düzenleyici 
otoriteleri kuran yasalarla getirilen müdahale yetkilerinin genişliği nedeniyle özel bir 
incelemeyi gerekli kılmaktadır. Hatta, bir süre önce Fransa’da yayımlanan “Bağımsız 
idari otoriteler ve sözleşmeler ortak hukukunun yenilenmesi” başlıklı kitapta16, 
düzenleyici otoritelere sözleşme sürecinin tümü üzerinde tanınan müdahale 
yetkilerinin, yargıcın yetkilerinden de fazla olduğu ileri sürülmektedir. 

Anayasa’daki (m.2) sosyal devlet ilkesi ve gene Anayasa’nın (m.48) Devlete 
özel teşebbüslerin sosyal amaçlara uygun yürümesini sağlayacak tedbirleri alma görevi 
veren hükmü, sözleşme özgürlüğüne getirilebilecek sınırlamalar için genel bir dayanak 
olarak görülmektedir17. Örneğin, şekli anlamda sözleşme özgürlüğü, tarafların 
görüşmeler yoluyla mutabık kalmalarını ifade etmekle beraber, bunun maddi anlamda 
sözleşme adaletinin garantisi olmadığını ifade eden Prof. Kocayusufpaşaoğlu’na göre,  

“Bu durum karşısında hukuka düşen bir görev vardır: Sırf şekli anlamda 
kalan bir sözleşme serbestisi kavramı ile yetinmemek ve Anayasa’nın 2. maddesinde 
ifadesini bulan ‘sosyal hukuk devleti’ kavramından hareket ederek, sözleşme adaletinin 
yok edilmesini önleyecek bir ‘maddi anlamda sözleşme serbestisi’ ilkesini geliştirmek, 
bir başka deyimle, sözleşme adaletini sağlamak üzere sosyoekonomik açıdan (yapısal 
olarak) güçsüz durumda olan sözleşenleri, güçlü olanlara karşı korumak” tır18. 

15 Farjat, op. cit., s.98. 
16 M. Hervien, Les autorités administratives inépendantes et le renouvellement d’un droit 
commun des contrats, Dalloz, Paris, 2012, s.686. 
17 Bu konuda bkz. A.Küçükyalçın, “Karşılaştırmalı Hukukta Sözleşme Özgürlüğünün 
Sınırlandırılması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt:53, sayı:4, 2004, s.108; 
Tiryaki, op. cit., s.135. 
18 N.Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukukuna Giriş. Hukuki İşlem Sözleşme, Filiz Kitabevi, 
İstanbul, 2008, s.504. 
 

                                                 



Sözleşme Özgürlüğüne Kamunun Müdahalesi 519 

C.  Sözleşme özgürlüğüne sözleşme sürecinin değişik aşamalarında 
müdahale biçimleri 

Kamunun sözleşme özgürlüğüne müdahalesi sözleşme sürecinin değişik 
aşamalarına göre örneklendirilebilir. Bu aşamalar, sözleşme yapma zorunluluğu, 
sözleşme koşullarını belirleme veya değiştirme, sözleşmenin sona erdirilmesi olarak 
ele alınabilir  

1. Sözleşme yapılmadan önceki aşamada kamusal düzenlemeler ve
sözleşme yapma zorunluluğu

a) Yapılacak sözleşmenin türünün ve sözleşmede yer alacak hususların
belirlenmesi.

Bazı yasal düzenlemelerde bağımsız idari otoriteler tarafından <tip 
sözleşmeler> (Örneğin, 4734 Kamu İhale Kanunu’na (m.53/b) göre, “Kurum bu 
Yasanın uygulanmasında birlik sağlamak üzere tip sözleşmeler hazırlayıp R.G.’de 
yayınlar; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (m.5) göre de, “Mal ve 
hizmet alımlarında, Kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla istekliler tarafından 
hazırlanması mutad olan sözleşmeler kullanılabilir”. 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na (m.5/g) göre de Enerji Piyasası 
Kurumu’nun görevleri arasında “Bu Kanunun amaçları ile uyumlu olarak, model 
anlaşmalar geliştirmek” vardır. 

Bir başka uygulama da sözleşmede yer alacak konuların ayrıntılı olarak yasa 
veya düzenleyici idari işlemlerle belirlenmesidir. Örneğin, tüketici kredisi sözleşmeleri 
ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (m.10), Yap-İşlet-
Devret sözleşmelerinin kapsamının Bakanlar Kurulunca belirleneceğine ilişkin 3996 
sayılı Yasa hükmü(m.4) ve Yasa’nın uygulama usul ve esaslarına ilişkin Bakanlar 
Kurulu Kararı (m.16) yapılacak özel hukuk sözleşmesinde yer alacak hususları 33 
madde halinde belirlemektedir. 

b) Sözleşme yapma zorunluluğu. Yasal düzenlemeden kaynaklanan sözleşme
yapma zorunluluğunu iki açıdan ele almanın isabetli olacağını düşünmekteyim. 

Biri doğrudan yasadan kaynaklanan sözleşme yapma zorunluluğu; diğeri 
dolaylı olarak ortaya çıkan sözleşme yapma zorunluluğu.  

ba) Yasadan kaynaklanan sözleşme yapma zorunluluğu. 406 sayılı Telgraf 
ve Telefon Kanunu’nun 2000 yılında 4502 sayılı Yasa ile değişik 10. maddesi 
doğrudan yasadan kaynaklanan sözleşme yapma zorunluluğunun örneğini 
oluşturmaktadır. Söz konusu hüküm Kurum tarafından ara bağlantı sağlama 
yükümlülüğü getirilen işletmecilere, gene bu Yasa’da öngörülen özellikleri taşıyan ara 
bağlantı isteklerini karşılamak zorunluluğu getirmektedir. Ayrıca, Yasa, Kurum 
tarafından yürütülen uzlaştırma sürecine karşın, taraflar arasında anlaşma 
sağlanamazsa Kurum’a ara bağlantı anlaşması için uygun gördüğü hüküm, koşul ve 
ücretleri belirleme yetkisini de vermektedir.  
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Bu yasal düzenlemenin Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülmüşse de Anayasa 

Mahkemesi iptal istemini reddetmiştir19. Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 48. 
maddesine aykırı bulmamakla beraber, getirilen sözleşme yapma zorunluluğunu, kamu 
hizmetinin gerçek sahibinin idare olması nedeniyle, imtiyaz sözleşmesi gereği 
işletmecinin denetimli bir serbestiye sahip olması ile açıklamaktadır. 406 sayılı 
Yasa’nın 10. maddesi hükmüne benzer düzenlemeler 5809 sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanunu’nda da (m.16 ve 18) yer almaktadır. 

  bb) Dolaylı sözleşme yapma zorunluluğu. Sözleşme özgürlüğünün sözleşme 
yapmak kadar, sözleşme yapmama özgürlüğünü de içerdiği kabul edilmektedir. Kimse 
sözleşme yapmak zorunda olmamakla beraber, bunun dürüstlük kuralından, yasadan ya 
da anlaşmadan kaynaklanan istisnaları olduğu da belirtilmektedir20. 

Dolaylı sözleşme yapma zorunluluğunun tipik örneği rekabet hukuku alanında 
görülmektedir. Sözleşme yapmayı ret iki şekilde ortaya çıkabilmektedir. Hakim 
durumdaki teşebbüs, sözleşme yapma talebini herhangi bir sebep göstermeksizin 
açıkça ret edebileceği gibi; buna eşdeğer şekilde aşırı fiyat gibi makul olmayan 
koşullar öne sürerek ya da oyalama taktikleriyle dolaylı olarak da ret edebilmektedir21.  

Örneğin, rekabet hukukunda, hakim durumdaki teşebbüs rakibinin anlaşma 
talebini reddediyor ve bu durum hakim durumun kötüye kullanılması olarak 
değerlendirilebiliyor ise, bu rekabet ihlali durumu sözleşme yapmak suretiyle ortadan 
kaldırılabilecektir22.  

Dolayısıyla, bu da, 4054 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin sözleşme yapma 
zorunluluğunun bulunduğunu ortaya çıkaran bir yasal dayanak oluşturduğunu kabul 
etmek anlamına gelmektedir23. Prof. Gürzumar’a göre, aslında 4054 sayılı Yasa’nın 
sözleşme özgürlüğünü sınırlandıran kuralının (m.6) kaynağı da Anayasa’nın 167/1 
maddesi hükmüdür. 

Rekabet Kurulu’nun Turkcell-Telsim kararı bu açıdan güzel bir örnek 
oluşturmaktadır. Rekabet Kurulu, GSM telekomünikasyon altyapı hizmetleri pazarında 
birlikte hakim durumda olan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile Telsim Mobil 
Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş., bu altyapıdan İŞ-TİM Telekomünikasyon 
Hizmetleri A.Ş.nin ulusal dolaşım yoluyla yararlanma talebini objektif gerekçelere 
dayanmadan reddettiklerini saptamış ve bu iki GSM operatörünün hakim durumlarını 
kötüye kullanarak 4054 sayılı Yasa’nın 6. maddesini ihlal ettiklerine karar vermiştir.  

19 Anayasa Mahkemesi’nin 7.5.2002 tarihli ve E.2000/17-K.2002/46 sayılı kararı. 
RG;26.03.2003, sayı:25060. 
20 A.Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku, 14.bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011, s.73. 
21A.Demiröz, “Sözleşme yapmayı reddetme bağlamında hakim durumdaki teşebbüslere 
getirilen yükümlülüklerin sınırları”, in Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler 
Sempozyumu VII, 17-18 Nisan 2009 Kayseri, Rekabet Kurumu yayın No:237, s.320.  
22 O.Gürzumar, Sözleşme Yapma Yükümlülüğü, Seçkin, Ankara, 2006, s.40. 
23 İbid; s.41. 
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Söz konusu iki GSM operatörüne idari para cezası veren Rekabet Kurulu, 
ihlale nasıl son verileceğinin ve ilgili pazarda rekabetin yeniden tesisi için yerine 
getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışların, Telekomünikasyon Kurumu 
tarafından saptanmasına ve saptanacak koşulların Rekabet Kurulu tarafından 4054 
sayılı Yasa’nın 9/1 maddesi uyarınca ilgili taraflara bildirilmesine karar vermiştir24.  

2. Sözleşmenin uygulanması aşamasında sözleşme koşullarına müdahale

Kanımızca asıl önemli sorun, sözleşme bağıtlanıp uygulamaya geçildikten 
sonra, sözleşme koşullarında değişiklik yapılarak sözleşme özgürlüğüne müdahale 
konusunda ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan bağımsız idari otoritelere verilen müdahale 
yetkisinin örneklerine aşağıda değineceğiz. Hemen belirtelim ki, Anayasa Mahkemesi 
ve Danıştay, sözleşme koşullarını değiştirmeye yönelik kamusal müdahaleleri hukuka 
aykırı bulmaktadır. 

Örneğin, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun (Geç.m.8) 3996 sayılı 
Yasa’ya göre kararlaştırılmış projelerden Hazine garantisi verilmiş olanların 2002 sonu 
itibariyle işletmeye alınamamaları durumunda Hazine garantilerinin geçersiz olacağına 
ilişkin hükmü, Anayasa Mahkemesi tarafından, Hazine garantilerinin sözleşmenin 
ayrılmaz parçasını oluşturduğu, sözleşmenin tarafı olan şirketlerin yatırım ve 
hizmetlerini, bunların Hazine garantisi içinde yürütüleceğini bilerek üstlendikleri; daha 
önce düzenlenmiş ve tarafların özgür iradeleri sonucunda belli koşullara bağlanmış 
olan sözleşmelerin yasa ile hükümsüz kılınmasının hukuk devletinde hukuk 
güvenliğinin sonucu olan ahde vefa, sözleşmeye bağlılık (pacta sunt servanda) ilkesine 
ve dolayısıyla Anayasa’nın 2. ve 48 maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal 
edilmiştir25.  

Bir başka örnek, Özelleştirme uygulamalarının düzenlenmesine ilişkin 4046 
sayılı Yasa’nın (Geç.m.15) özelleştirme kapsamında bulunan kuruluşlar ile bundan 
sonra özelleştirme kapsamına alınacak kuruluşların doğmuş veya doğacak borçlarından 
dolayı uygulanacak faiz oranının T.C. Merkez Bankası’nca belirlenen (vade 
tarihindeki) reeskont faiz oranlarını geçemeyeceğine ilişkin kuralıdır. Bu kural da 
Anayasa Mahkemesi’nce, “….bu kuruluşların yapmış oldukları sözleşmelerde 
kararlaştırılmış olan faiz oranlarını uygulanamaz hale getirerek bu sözleşmelere taraf 
olan kişilerin Anayasa’nın 48. maddesi ile güvence altına alınmış olan sözleşme 
özgürlüklerinin zedelenmesine yol açacaktır” gerekçesiyle, 48. maddeye aykırı 
bulunup iptal edilmiştir26. 

Danıştay’ın da benzer bir kararı vardır. Üreticilerden satın alınacak tarımsal 
ürünlerin bedellerinin ödenmesi için Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
(FİSKOBİRLİK) tarafından bir özel bankadan alınan kredinin faiz oranı, Bakanlar 
Kurulu tarafından çıkarılan kararnamede, aynı dönemde T.C. Ziraat Bankası’nın tarım 

24 Rekabet Kurulu’nun 9.6.2003 tarihli ve 03-40/432-186 sayılı kararı. 
25 Anayasa Mahkemesi’nin 13.2.2002 tarihli ve E.2001/293-K.2002/28 sayılı kararı. RG; 
18.04.2002, sayı:24730. 
26 Anayasa Mahkemesi, 31.01.1997, E.1996/66-K.1997/7. RG;28.10.1997, sayı:23154. 
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satış kooperatifleri birliklerine uyguladığı faiz oranı sınırı getirilerek değiştirilmiştir. 
3186 sayılı Bankalar Kanunu’nun (m.40) kredi işlemlerinde uygulanacak faiz oranları 
ile alınacak masrafların nitelik ve azami sınırını belirleme yetkisini Bakanlar Kuruluna 
veren hükmüne dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu kararının söz konusu hükmü, 
Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Danıştay’a göre, 3186 sayılı Yasa’nın verdiği bu 
genel yetkiye dayanılarak özel hukuk hükümlerine göre sözleşmeye bağlanmış 
kredilere yönelik sözleşme hükümlerini değiştirici veya kaldırır nitelikte geçmişe 
yönelik düzenleyici işlem yapılamayacağı; tarafların serbest iradeleriyle ve ticari 
esaslara göre yapılan kredi sözleşmesi hükümlerini ortadan kaldırmaya yönelik 
düzenlemenin, sözleşme serbestisi ve hukuki güvenlikle bağdaşmamaktadır27.  

Danıştay, bir başka kararında da, bankalar ve finansman şirketlerince özel 
kişilere kullandırılan tüketici kredilerinde Kaynak Kullanımı ve Destekleme Fonu 
kesintisini yükselten Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdururken, “Hukuk 
devletinin önemli unsurlarından olan hukuk güvenliği ilkesi, yürürlükteki mevzuata 
dayanılarak tesis edilmiş ve kesinleşmiş bir işlemle kişilerin sahip oldukları 
kazanımların korunması anlamına gelmektedir. Kişiler kendi lehlerine bir işlemi 
yaparken yürürlükteki mevzuata güvenmektedirler ve daha sonra yürürlüğe girecek bir 
düzenlemeyi öngörme imkanları bulunmamaktadır” demektedir28.  

3. Sektörel yasal düzenlemelerle bağımsız idari otoritelere verilen 
sözleşme koşullarına müdahale yetkileri  

Sektörel yasal düzenlemelere bakıldığında, sektörle ilgili bağımsız idari 
otoritelere sektörde yapılacak sözleşmelerin koşullarının belirlenmesinde veya 
yapılmış sözleşmelerdeki koşuların değiştirilmesi yönünde bazı yetkiler verdiği 
görülmektedir. Ancak, düzenleyici otoritenin değişiklik önerilerinin taraflar açısından 
doğrudan veya dolaylı (örneğin değişiklik yapılmadan lisans başvurularının 
değerlendirmeye alınmaması gibi) bağlayıcı olduğu anlaşılmaktadır. 

Aşağıda bu konudaki düzenlemelerden bazı örnekler yer almaktadır. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, “işletme hakkı devri kapsamındaki mevcut 
sözleşmelerin bu Kanun hükümlerine göre düzenlenmesinden” sorumludur. (4628 
sayılı Yasa, m.4) 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun yetkileri arasında, “Mevcut 
sözleşmelere ilişkin olarak, bu Kanun hükümleri uyarınca rekabetçi piyasaya geçişi 
kolaylaştıracak hususlarda, taraflarca değerlendirilmek üzere değişiklik önerilerinde 
bulunmak …” da vardır. (4628 sayılı Yasa, m.5/s) 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, imzalandıktan sonra kendisine sunulan 
erişim anlaşmalarının, “ilgili mevzuta ve Kurum düzenlemelerine aykırılık hallerinde 
işletmecilerden anlaşmalarda değişiklik yapılmasını ister. İşletmeciler Kurumun 
değişiklik isteğini yerine getirmekle yükümlüdür” (5809 sayılı Yasa, m.18/3) 

27 Danıştay, 10.D; 10.10.1996, E.1995/926-K.1996/5932. Danıştay Dergisi, sayı:93. 
28 Danıştay, 10.D; 13.5.2011, E.2010/14697. http:// www.danistay.gov.tr/e2010_14697.htm 
 

                                                 



Sözleşme Özgürlüğüne Kamunun Müdahalesi 523 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 
“Birden fazla piyasa faaliyetini sürdürmekte olan tüzel kişilerin, bu hizmetlerin 

yapılması için görev verilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmeleri, bunlardan doğan hak ve vecibeleri 
ile bu Kanun hükümleri göz önüne alınarak, Kurul tarafından belirlenen esaslar uyarınca 
tadil edilir..” (4628 sayılı Yasa, Geç.m.3/2)  

2002 yılında çıkarılan, Enerji Piyasasında Birden Fazla Piyasa Faaliyetini 
Sürdürmekte Olan Tüzel Kişilerin Mevcut Sözleşmelerinde Yapılacak Tadillere ve 
İletim Faaliyeti ile Vazgeçilen Faaliyetlerin Devrine İlişkin Yönetmelik (m.8), mevcut 
sözleşmeleri kapsamında birden fazla faaliyet sürdüren tüzel kişilerin, görev 
verilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmelerinde Yasa’nın değişik hükümlerine göre 
yapılması gereken değişiklikleri Yönetmeliğin yayını tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde Kuruma yazılı olarak başvuracaklar. Kurumca bildirilen değişiklikler yerine 
getirilmediği sürece, bu tüzel kişilerin üretim ve/veya dağıtım lisansı başvuruları 
değerlendirmeye alınmaz. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun görev ve yetkileri arasında, 
“Elektronik haberleşme sektörüne yönelik olarak, milli güvenlik, kamu düzeni 

veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla mevzuatın öngördüğü 
tedbirleri almak (5809 sayılı Yasa, m.6/ş); 

Ara bağlantı ve ulusal dolaşım da dahil erişim ile ilgili uygulanacak usul ve 
esasları belirlemek ve mevzuatın öngördüğü düzenlemeleri yapmak, elektronik 
haberleşme sağlanması amacıyla imzalanan anlaşmaların rekabeti kısıtlayan, 
mevzuata ve/veya tüketici menfaatlerine aykırı hükümler içermemesi amacıyla 
mevzuatın öngördüğü tedbirleri almak” (5809 sayılı Yasa, m.6/t) 

Kurum,”tüm erişim anlaşmalarının bu Kanunun amaç ve kapsamına, 
rekabetin ve tüketici haklarının korunmasına ve şebekelerin bütünlüğü ve birlikte 
çalışabilirliği ile hizmetlerin karşılıklı işletilebilirliğine uygun olarak tesis edilmesine 
ve uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapar”(5809 sayılı Yasa, m.16/4)  

gibi yetkileri bulunmaktadır. Ayrıca, şu düzenlemelere de yer verilmektedir: 
Kurum, 

“uzlaştırma sürecinde tarafların anlaşamaması halinde erişim anlaşmasının 
anlaşmazlık konusu olan hüküm, koşul ve ücretlerini, belirlenen istisnai haller hariç 
olmak üzere iki ay içersinde belirlemeye yetkilidir. Belirlenen hüküm, koşul ve 
ücretlerin işletmeciler tarafından, mevzuat ve Kurum düzenlemeleri çerçevesinde aksi 
kararlaştırılıncaya kadar uygulanmasına devam olunur” (5809 sayılı Yasa, m.18/2). 

“Erişim ve ara bağlantı sözleşmeleri, bunların ekleri ve değişikliklerinin 
tasdikli bir sureti imzalanmasını müteakip onbeş gün içinde Kuruma sunulur. 
İşletmeciler, erişim yükümlülükleri, rekabetin tesisi ve tüketicilerin korunması, 
şebekelerin bütünlüğü ve birlikte çalışabilirliği ile hizmetlerin karşılıklı işletilebilirliği 
gibi hususlara ilişkin olarak Kurumun sözleşmelerde mevzuata aykırı bulduğu hüküm 
ve koşullara yönelik düzeltme taleplerini otuz gün içinde yerine getirmekle 
yükümlüdür…” ( Erişim ve Ara Bağlantı Yönetmeliği, m.19).  
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Dikkat edilirse verilen örneklerde sektörel düzenleyici otoriteler gerekli 

değişiklikleri doğrudan yapmamakta, değişiklilerin yapılmasını taraflardan 
istemektedir. Bu isteklerin yerine getirilmesi, yaptırımla desteklenen durumlarda 
dolaylı biçimde de olsa, taraflar için bağlayıcı olmaktadır. 

Özetle söylemek gerekirse, gerek sözleşmenin yapılmasından önce gerek 
sözleşmenin uygulanması aşamasında bağımsız idari otoritelere verilen müdahale 
yetkilerinin ekonomik kamu düzeninin sağlanmasına yönelik olduğu görülmektedir. 
Ancak, sözleşmenin uygulanması aşamasında sözleşme koşullarında tek yanlı 
değişiklik yapma yetkisini sözleşme özgürlüğü ve hukuki güvenlik ilkesi ile 
bağdaştırmak olanaklı görünmemektedir. 
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PROF DR YILDIRIM ULER’E ARMAĞAN 

AİHM’İN SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ KAPSAMINDA, GÖÇ-
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ATEŞ- TÜRKİYE DAVASIYLA GETİRDİĞİ YENİ ANLAYIŞ 

 
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN 

 
1. Anayasa’nın 36/1.maddesine göre, hak arama hürriyeti, herkesin, meşrû 

vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı 
olarak iddia ve savunma hakkına sahip olmasını esas eder. Bu maddeye  03.10.2001 
tarih ve 4709 sayılı Kanun ile içeriği açıklanmadan, herkesin adil yargılanma hakkına 
da sahip olduğuna ilişkin bir ekleme yapılmıştır1. Anayasada doğrudan adil yargılanma 
hakkından söz eden bu eklemenin kapsamına giren kimi ilkelere, örneğin suçsuzluk 
karinesine Anayasa’nın 38. maddesinde2, yargı bağımsızlığına 138-140. maddelerde ve 
ayrıca duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması kuralına da, 141. maddede yer 
verilirken, 2005 sonrası yürürlüğe giren CMK ve HMK gibi kimi yasalarda ise, bu 
karalların pek çoğu bu yasaların kapsamına alınmıştır. Ancak, doğrudan bu hakkın 
kapsamanın ne olduğunu anlamak amacıyla temel bir uluslarararası metin olarak, 
ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesine 
bakabiliriz. Bu madde ise, adil yargılanma hakkı kapsamına giren haklar, üç paragraf 
halinde düzenlenmiştir. Bunlardan ilki bir yargı yerine başvurma ve yargının 
görünürde dahi tarafsız olması gerekliliğine ilişkin temel kuralları içerirken3, ikinci 

1 Anayasa m. 36 – (Değişik: 3.10.2001-4709/14 md.) Herkes, meşrû vasıta ve yollardan 
faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile 
adil yargılanma hakkına sahiptir. 
2 Anayasa m.38/4: “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.”  
3 AİHS m.6/1’’in içeriği şöyledir: ”Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili 
nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, 
yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, 
hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini isteme hakkına sahiptir. Hüküm açık oturumda 
verilir; ancak, demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve ulusal güvenlik yararına, 
küçüklerin korunması veya davaya taraf olanların özel hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde 
veya davanın açık oturumda görülmesinin adaletin selametine zarar verebileceği bazı özel 
durumlarda, mahkemenin zorunlu göreceği ölçüde, duruşmalar dava süresince tamamen veya 
kısmen basına ve dinleyicilere kapalı olarak sürdürülebilir.” 
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paragraf suçsuzluk karinesini4 ve nihayet üçüncü paragraf ise şüpheli veya sanığın 
soruşturma ve kovuşturma evresinde sahip olmasını ifade etmektedir5.  

2. Adil yargılanma hakkı kapsamında, adalet dağıtımında taraflar arasında adil
bir çözüm bulunmaya çalışılırken, silah sözcüğü kullanılarak, silahların eşitliği 
ilkesinden söz edilmesi, başlı başına eleştiri yapılabilecek bir konu olduğu kadar, 
konuya yabancı olanları yanıltabilecek bir ifade şeklide sözkonusu olmaktadır. Oysa bu 
deyimle anlatılmak istenen, yargılamada, davanın tarafları olan iddia makamı (savcı ve 
müdahil) kadar, savunma makamına da hukuki olanaklardan eşit koşullarda yararlanma 
olanağının sağlanması ve bu yolla karar makamı önünde maddi gerçeği ortaya koyma 
düşüncesi ifade edilmektedir.   

Bu nedenle biz de, barışçıl bir anlatım olmadığı için bu kavram yerine, 
“Davada Taraf Haklarının Denkliği” teriminin kullanılmasının daha uygun olacağını 
düşünüyoruz6.  Ne var ki, bu deyim, muhakeme hukukunda yerleşmiş olduğu için, biz 
de aynı terminolojiyi istemesek de kullanmak durumunda kalıyoruz. 

3. Silahların eşitliği deyimine adil yargılanma hakkını düzenleyen AİHS
m.6’da açıkça yer verilmediği madde okunduğunda kolayca görülür.  Buna karşılık,
Sözleşme’de öngörülen Komisyon ve Divan’ın oluşmasından sonra,  AİHM, bu 
kavramı,  yargının adil, bağımsız ve tarafsız olmasının bir gereği olduğu kadar, özerk 
bir adil yargılanma hakkının bir unsuru olarak ilk günlerden itibaren kullanmaya 
başlamıştır. Nitekim 1998’de yürürlüğe giren 11 no.lu Ek Protokol ile kaldırılan 
Avrupa İnsan Hakları Komisyonu (AİHK) tarafından 30 Haziran 1959 tarihli 
Szwabowicz/İsveç kararında ilk kez dillendirilen ve bugünde geçerliliğini sürdüren bu 
ilkeye göre, adil yargılanma hakkı, öncelikle gerek hukuk ve gerekse ceza davalarında, 
karşı tarafa nazaran daha zayıf bir konuma düşmeden, taraflardan her birinin iddiasını 
ifade edebilmesi için gerekli koşulların sağlanmasını ifade eder. Bu nedenle AİHM 
tarafından birçok davada, davalı devlet hakkında, özellikle AİHM’e başvuran şüpheli 

4 AİHS m.6/2’nin içeriği ise, Anayasa m.38/4 parelelinde olup, şöyledir: “Bir suç ile itham 
edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır.” 
5 AİHS m.6/3’ün içeriği şöyledir: “3. Her sanık en azından aşağıdaki haklara sahiptir: 
a) Kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa zamanda, anladığı bir dille ve
ayrıntılı olarak haberdar edilmek; b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve 
kolaylıklara sahip olmak; c) Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir avukatın 
yardımından yararlanmak ve eğer avukat tutmak için mali olanaklardan yoksunsa ve adaletin 
selameti gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir avukatın para ödemeksizin 
yardımından yararlanabilmek; d) İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma 
tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı koşullar altında çağrılmasınınve dinlenmesinin 
sağlanmasını istemek; e) Duruşmada kullanılan dili anlamadığı veya konuşmadığı takdirde bir 
tercümanın yardımından para ödemeksizin yararlanmak.” 
6 Bkz. DİNTİLHAC M. Jean-Pierre, L’égalité des armes dans les enceintes judiciaires, 
www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport. Yargıtay Başsavcı vekili olan yazar, 
Yargıtay’da yaptığı “Adli Alanda Silahların Eşitliği” isimli sunumunun sonuç kısmında, 
Fransız CMK’da, kanun koyucunun bu deyim yerine “Tarafların Haklarının 
Denkliği”(équilibre des droits des parties) terimini kullanmamasının üzücü bir durum olduğunu 
vurgulamaktadır.  

http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport
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veya sanığa iddia makamı karşısında denk bir durum sağlamadıkları gerekçesiyle 
mahkûmiyet kararı verilmiştir7. 

4. AİHM’in yukarıda zikrettiğimiz kimi kararlarında,  silahların eşitliği
ilkesinin, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde adil yargılanma hakkının bir 
unsuru olduğu (Neumeister/Avustuya, 27 Haziran 1968) ve ayrıca eşitlik kelimesinin 
etimolojik anlamının, taraflardan birini haksız bir şekilde daha zayıf bir konuma 
düşüren koşullarda yargılamanın yapılmasının adil olmayacağı şeklinde (Delcourt c. 
Belgique du 17 janvier 1970) yer almaya başladığını görüyoruz. Ardından 23 Haziran 
1993 tarihli Ruiz Mateos/İspanya kararıyla silahların eşitliği ilkesinin ceza davaları 
kadar hukuk davalarında da geçerli olduğu ve bu durumun ceza ve hukuk davalarındaki 
uygulamalarının farklılık taşımasının durumu değiştirmeyeceği  (27 Ekim 1993 tarihli 
Dombo Beheer B.V./Hollanda kararıyla) vurgulandığı dikkat çekmektedir.  

Bununla birlikte, AİHM içtihatları, silahların eşitliğiyle ilgili gereksinime 
genel bir çerçeve çizmesine rağmen, bu ilkeye mutlak bir anlam vermemiş, devletlerin, 
taraflar arasında mutlak bir usulü denklik oluşturmalarını istememiş, fakat sadece 
mantıklı bir denge durumundan yararlanmalarının sağlanmasını istemiştir8.   Bir başka 
deyişle, 22 Eylül 1994 tarihli Hentrich/ Fransa kararında da vurgulandığı gibi,  

7 Bu kararlardan bazıları şöyle sayılabilir: 30 juin 1959 Swabowicz c/ Suède; CEDH, arrêt du 
27 juin 1968 Neumeister c. Autriche; CEDH, arrêt du 17 janvier 1970 Delcourt c. Belgique; 
CEDH, arrêt du 30 octobre 1991 Borgers c. Belgique; CEDH, arrêt du 23 juin 1993 Ruiz-
Mateos c. Espagne; 27 octobre 1993 Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas; CEDH, arrêt du 24 
février 1994 Bendenoun c. France; CEDH, arrêt du 22 septembre 1994 Hentrich c. France; 
CEDH, arrêt du 20 février 1996 Vermeulen c. Belgique; CEDH, arrêt du 18 février 1997 
Nideröst-Huber c. Suisse; CEDH, arrêt du 1er juillet 1997 Pammel c. Allemagne; CEDH, arrêt 
du 27 mars 1998 J.J. c. Pays-Bas; CEDH, arrêt du 31 mars 1998 Reinhardt et Slimane-Kaïd c. 
France; CEDH 18 février 1999 Matthews c. Royaume-Uni; CEDH, arrêt du 5 septembre 2000 
Slimane Kaïd c. France; CEDH, arrêt du 25 janvier 2000 Voisine c. France; CEDH, décision 
sur la recevabilité du 4 juillet 2000 Société Guérin Automobiles c. les 15 États de l'Union 
européenne; CEDH, 7 juin 2001 Kress c. France; CEDH, décision sur la recevabilité du 23 mai 
2002 Segi et autres et Gestoras Pro-Amnistía et autres c. Allemagne, Autriche, Belgique, 
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, 
Royaume-Uni et Suède; CEDH, arrêt du 27 novembre 2003 Slimane-Kaïd c/ France. Ayrıca 
bkz. TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/SANCAKDAR Oğuz, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi Işığında Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, 2.b, Seçkin Kitabevi, Ankara, 2004, s. 
303 vd; TEZCAN D/ERDEM M.R./SANCAKDAR O/ÖNOK R.M, İnsan Hakları El Kitabı, 
4.b, Seçkin Kitabevi, Ankara, 2011, s. 215 vd;  DİNTİLHAC M. Jean-Pierre, L’égalité des
armes dans les enceintes judiciaires; L'égalité des armes - Oboulo : dissertation, étude marché. 
www.oboulo.com /.../dissertation /egalite-armes-39074.html; Rupture de l’égalité des armes = 
cause de nullité de la ..., actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/rupture-de-l... Le principe du 
contradictoire, garantie du procès équitable,http://www.oboulo.com/droit-prive-et-
contrat/procedure-penale/disserta tion/principe-contradictoire-garantie-proces-
equitable26137html  
8 Bkz. DİNTİLHAC M. Jean-Pierre, L’égalité des armes dans les enceintes judiciaires, 
www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport. 
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taraflardan birinin bir devlet veya savcılık makamı türünden bir kamu kurumu bile olsa 
davanın diğer tarafları karşısında ayrıcalıklı bir konuma getirilmesine gerekçe olamaz.  

 AİHM’in içtihatlarına göre, silahların eşitliği, sadece davanın tarafları için 
değil,  taraflardan birinin yararına hâkimin kararını etkileyebilecek her türlü 
müdahaleler içinde söz konusu olur. Nitekim Fransa’da ve benzeri sisteme sahip olan 
ülkelerde, Yargıtay savcılarının Yargıtay’daki, Danıştay savcılarının da Danıştay’daki 
davaya katılım koşullarını eleştiren kararlar vermiştir. Bu doğrultuda, Yargıtay 
savcılarının sahip olduğu yargı bağımsızlığını dikkate almasına rağmen, 17 Mart 1998 
tarihli X/Hollanda ve 31 Mart 1998 tarihli Slimane Kaïd/Fransa kararlarında, Yargıtay 
raportör üyesinin raporunun, diğer üyelere gönderilmeksizin sadece Yargıtay 
savcılarına bildirilmesini silahların eşitliği ilkesini ihlal ettiğine karar vermiştir. 

Yargıtay savcısı uygulanacak hukuk kuralının yorumunda ve uygulamasında 
zorunlu olarak uyuşmazlığın çözümüne ilişkin belli tutum alacağından, karşı tutumu 
savunacak olanın da aynı bilgilere ulaşabilmesinin adil bir çözüm olacağına karar 
vermiştir. Bu kararlar gibi 7 Haziran 2001 tarihli Kress/Fransa kararı da 31 Ekim 1991 
tarihli Borgers/Belçika kararı doğrultusunda Danıştay’da Danıştay Savcısının karar 
tartışmasına katılıp karar alınırken hazır bulunmasını da silahların eşitliği ilkesiyle 
bağdaşmadığına karar vermiştir. 

27 Kasım 2003 tarihli Slimane-Kaïd/Fransa kararında da, AİHM, Yargıtay 
raportör üyesinin karar tasarısının, davanın diğer taraflarına tebliği edilmeksizin sadece 
Yargıtay savcısına bildirilmesinin ve Yargıtay savcısının karar alınırken hazır 
bulunmasının silahların eşitliği ilkesini ihlal ettiği hükmüne varmıştır9. 

Silahların eşitliği ilkesinin, 27 Ekim 1993 tarihli Dombo Beheer/ Hollanda 
kararıyla, taraflara tanınacak tanık dinletme hakkı açısından olduğu kadar, 24 Ekim 
1989 tarihli H/Fransa kararıyla hâkimin soruşturmayı derinleştirme talebinin kabulü 
veya reddi kararları açısından da geçerli olduğuna karar vermişti.  

5. Silahların eşitliği ilkesinin felsefi yönüne baktığımızda, bunun muhakeme 
hukuku alanında bir doğal hukuk ilkesi olduğunu görüyoruz10. Çünkü bu ilke, eşitlik, 
adalet ve hukuk devleti kuralları arasındaki bölünmez bağı ifade bulunması nedeniyle 
muhakeme hukukunda gerçek bir doğal hukuk ilkesini oluşturur11.     

6. Dintilhac’a göre, silahların eşitliğinin tarihi geçmişinde, hükmün ilahi açıdan 
ortaya çıkışındaki anlayış yatar. Çünkü kişilerin haklılığını kanıtlamada doğrudan hak 
arama aracı olan düellolarda, Tanrının hüküm ve buyrukları, taraflar arasındaki tam bir 
eşitliğin sağlanması amacıyla, titizlikle kurallara bağlanıyor ve bunlar tarafların 

9 Bkz. DİNTİLHAC M. Jean-Pierre, L’égalité des armes dans les enceintes judiciaires, 
www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport. 
10 Bkz. OPPETİT Bruno, Philosophie du droit, Ed. Dalloz, Paris, 1999, s. 117. 
11 Bkz OPPETİT Bruno, Philosophie du droit, s. 117; ayrıca bkz. DİNTİLHAC M. Jean-Pierre, 
L’égalité des armes dans les enceintes judiciaires, www.courdecassation.fr/ 
publications_cour_26/rapport 
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mücadelesinde uygulanarak Tanrının hükmü ortaya çıkıyordu12.  Zaman içinde 
düellodaki fiziki karşılaşmanın hakemi olmayı bırakan hâkim, hukuki diyalektiğin 
karar organı olmakla, davanın taraflaraının iddia ve savunmalarını denk koşullarda 
yapmalarına özen göstermek durumuna gelmiştir. Böylece,  hâkim, günümüzde 
taraflardan her birinin sunduğu karşılıklı maddi olaya ilişkin unsurlarla hukuki 
gerekçelerini değerlendirerek bir hükme varmak zorundadır. Bu yüzden de taraflar 
arasında silahların eşitliği ilkesine titizlikle uymak zorundadır13. 

7. Burada önemli olan, taraflardan hiçbinin diğerleri karşısında daha zayıf bir
konumda olmamasıdır. Bu anlayış AİHM içtihatları paralelinde Avrupa Birliği Adalet 
Divanı tarafından da benimsenmiş ve pek çok kararında bu ilkeye yer verilmiştir.14 

8. Türkiye’ye gelince, AİHM, silahların eşitliği konusunda benimsediği ilkeleri
Türkiye’ye karşı açılan davalarada da uygulamıştır. Silahların eşitliği ilkesinin ihlal 
edildiğine ilişkin kararlardan ilki 11.7.2002 tarihli, Göç/Türkiye Büyük Daire kararıdır. 
Bu karar, 2.5.2006 tarihli Aydın Tatlav/Türkiye ve 1.3.2007 tarihli Erkan 
Orhan/Türkiye kararı gibi kararlara da emsal olmuştur. 

9. Daha önce daire kararı olarak verilen Göç/Türkiye kararıdır. Bu dav bir
boşanma davasına ilişkin belgeleri çalmak ve tahrifat yapmak şüphesiyle 25 Temmuz 
1995 tarihinde göz altına alınıp ve 27 Temmuz 1995 tarihinde hakkında kamu davası 
açılmaksızın salıverilen Mehmet Göç ile ilgili AİHM’e yapılan başvuruya ilişkindir. 
Daire kararı, temyiz üzerine 11.7.2002 tarihinde AİHM Büyük Dairesi tarafından 
sonuçlandırılmış, 9’a karşı 8 oyla başvuranın tazminat davasının duruşmasız 
yapılmasının m. 6/1’i ihlal ettiğine, ayrıca oybirliği ile Yargıtay Başsavcılığı 
tebliğnamesinin başvurana tebliğ edilmemesinin m. 6/1’in ihlalini oluşturduğuna karar 
verilmiştir.  

AİHM’e açılan bu davada, İzmir Karşıyaka’daki ilk derece mahkemesinde 
verilen kararın temyiz nedeni, haksız gözaltı süresiyle ile ilgili tazminat miktarının 
yetersiz olmasına ilişkindi. Davacı gibi davalı Hazine de kararı temyiz etmişti. 
Yargıtay Başsavcısı her iki temyiz nedeninin reddedilmesi gerektiğini tebliğnamesinde 
belirtmiş ve bu tebliğname davacı konumundaki başvurana tebliğ edilmemişti. 
Yargıtay ise, davacının istemine rağmen, duruşma açmaksızın ilk derece 
mahkemesinin tazminat miktarını onaylamıştı. Başvuran, ilk derece mahkemesinde 
hiçbir duruşma yapılmamasını ve Başsavcının görüşüne cevap verme olanağı 
bulamamasını silahların eşitliği ilkesini de içeren m. 6/1’i ihlal ettiğini ileri sürmüştü.  

12 Bkz DİNTİLHAC M. Jean-Pierre, L’égalité des armes dans les enceintes judiciaires, 
www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport 
13 Bkz DİNTİLHAC M. Jean-Pierre, L’égalité des armes dans les enceintes judiciaires, 
www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport 
14 Bkz. Le droit à un procès équitable selon la jurisprudence de la CEDH, http://fr. 
jurispedia.org/index.php/L%27avocat_g%C3%A9n%C3%A9ral_devant_la_CJCE_et_le_droit_
%C3%A0_un_proc%C3%A8s_%C3%A9quitable_selon_l%27article_6_%C2%A7_1_de_la_C
onvention_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme_(eu)/Introduction 

http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport
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AİHM’de 9 Kasım 2000 tarihinde 4. Daire, tebliğnamenin tebliğ edilmemesini 

ve böylece cevap verme imkânının tanınmamasını silahların eşitliği ilkesini ihlal ettiği 
için m. 6/1’i ihlal ettiğine karar vermiş, diğer iddia konusunda ise, değerlendirmeye yer 
olmadığına karar vermişti. AİHM 4. Dairesi’nin bu kararını davalı Türkiye ve davacı 
temyiz etmişler, davacı, silahların eşitliği ilkesin yanında, ayrıca ne ilk derece 
mahkemesinde ve ne de Temyiz Mahkemesinde talep etmesine rağmen duruşma 
yapılmamasına ilişkin şikâyetine 4. Daire kararında yer verilmemesini eleştirmiş ve 
bunun öncelikle görüşülmesi gerektiğini vurgulamıştır. Hükümet ise, davacının, 
Yargıtay nezdindeki yargılamada Başsavcı’nın rolünün ve görüşünün değerini yanlış 
yorumladığını vurgulayarak silahların eşitliği ilkesinin ihlal edilmediğini ileri sürerek 
başvurunun reddini istemişti.  

5 Temmuz 2001’de Büyük Daire’nin beş kişilik Temyiz Taleplerini İnceleme 
Komitesi, temyiz nedeninin kabul edilerek dosyanın Büyük Daire önüne 
gönderilmesine karar vermiştir. Türkiye, haksız yakalama ve tutuklama mağdurunun 
zararının tazminin yasal ve kendine özgü bir sorun olduğunu ve devletin objektif 
sorumluluğunu gerektirdiğini belirterek, ulusal mahkemenin tutukluluğun yasa dışı 
olduğunu doğrulayınca tazminatın otomatik olduğunu, bu nedenle de başvuran 
tarafından yapılan talebin 466 sayılı kanuna dayandığını ve 6. madde anlamında 
“medeni hak” kapsamında değerlendirilemeyeceğini ileri sürmüştür.  

Divan, davalı devletin bu iddiasını, Daire önündeki duruşmada hiçbir aşamada 
ileri sürmediğini ve bu nedenle de bunun bir özel hukuk uyuşmazlığı olduğu konusunu 
gündeme getirmediğini belirtmişti. İçtüzüğün 55. maddesine göre Büyük Daire bunun 
davayı genişletme yasağına girmediğini, ancak konunun özel hukuk nitelikli olduğunu, 
zira devletin iç hukukundaki farklı bir nitelendirmenin Sözleşmenin yorumu 
bakımından bir etkisinin olmadığını, bu nedenle de özel bir konu olarak 
değerlendirilemeyeceğini vurgulamıştı (König kararı, Baraona kararı ve yakın bir 
zaman önce de Ferrazzini kararı).  

Divan’a göre başvuran tarafından açılan dava, hazine ile 466 sayılı kanun 
çerçevesinde verilecek tazminat miktarı konusuna ilişkindi. İki gün süreyle kendisine 
herhangi bir isnatta bulunulmaksızın gözaltında tutulan bir kimsenin olayında bir 
tazminat hakkının söz konusu olduğunu inkâr etmek mümkün değildir. Kanunun 
aradığı koşullar oluştuğu halde tazminat, ulusal hâkimlerin kendi değerlendirmesine 
bırakılmamıştır. Nitekim Hükümet de bir tazminat hakkı olduğunu kabul etmektedir 
(Par. 40). Bunun özel hukuk nitelikli olduğu konusunda ise, yasal tazminat için 
yapılmış malvarlığına ilişkin bir başvuru olduğunu görmek yeterlidir.  

Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi bütün unsurları araştırarak tazminat istemini 
karara bağlamış olduğundan, başvuranın haksız gözaltı süresince yaşadığı elem ve 
ızdırabı anlatarak tazminat miktarının artırılmasına ilişkin isteminin, kendisi 
dinlenmeden, sadece dosya üzerinden memnuniyet verici biçimde çözümlenebilecek 
bir konuya ilişkin olmaması nedeniyle, Yargıtay önünde savunmasının adaletin tecellisi 
ve devlet sorumluluğunun gereği olduğuna Divan, oyçokluğu ile karar vermek 
suretiyle duruşma istemlerinin bu tür konularda da dikkate alınması gerektiğini bu 
karar ile hüküm altına almıştır. İkinci iddia bakımından, silahların eşitliği ilkesini ihlal 
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ettiği yönünde 4. Daire tarafından verilen kararın yerinde olduğunu, zira Divan 
Başsavcı’nın tarafların takdim ettikleri itiraz nedenlerinin esası hakkında görüş 
bildirdiğini ve yazılı olarak ilk derece mahkemesince verilen tazminat kararının 
onanması istediğini, böylece tebliğnamesinin Yargıtay kararını etkilemeye dönük 
olduğunu gözlemlemişti. Divan’a göre, Başsavcı’nın gözlemlerinin niteliği ve 
başvuranın yazılı şekilde buna cevap verme olanağına sahip olmaması dikkate 
alındığında, silahların eşitliğine ilişkin başvuranın hakkının inkar edilmiş olacağını, 
oysa bu prensibin taraflara gerek ceza davasında ve gerekse özel hukuk davasında 
tanınması gerektiğine ve tarafsız bile olsa bir savcı tarafından hakime takdim edilen 
herhangi bir belge veya gözlemin karşılıklı olarak birbirlerine verilmesi ve gözlemlerde 
bulunma imkanının sağlanması gerekmektedir. İç hukukta bu gereksinimin ihlal 
edildiği, her ne kadar Hükümet başvuranın dosyayı inceleme imkânı bulunduğunu ileri 
sürmüş ise de, bu durumda başvuranın kendisinin dosyadaki gelişmeleri gidip öğrenme 
zorunluluğunun doğacağını, böyle bir mecburiyetin ona yüklenmesinin makul bir yük 
sayılmayacağını ve bu görüşü yorumlama fırsatı veremeyeceğini Divan ayrıca 
hatırlatmıştır15.  

Bu karar, AİHM’in daha önce yukarıda belirttiğimiz AİHM kararları 
paralelinde taraflar arasında silahların eşitliği sağlanmıştır. Oysa bu konudaki Daire 
kararının verilmesinden sonra, yasal bir değişiklik yapılamadan ve bu kararın temyiz 
sonucu beklenmeden Askeri Yargıtay da bu karar doğrultusunda uygulamaya geçilmesi 
ise, önemli bir gelişme olmuştur16.  

10. Sonuç olarak, daha önce benzer talepler İncal/Türkiye davasında
(41/1997/825/1031) da ileri sürülmüş ise de, bu davada Divan, askeri hâkimin 
bulunmasının peşinen mahkemenin görünürde tarafsızlığını ve dolayısıyla yargı 
bağımsızlığının ihlali nedeniyle Sözleşmenin 6/1. maddesinin ihlal edildiğine, 9 
Haziran 1998 tarihinde karar vermişti. Fakat aynı davada AİHM, Yargıtay’daki 
yargılama ile ilgili diğer şikayetlerin AİHS m. 6 açısından incelemeye gerek olmadığı 
sonucuna varmıştı17. Böylece, yargılamanın iki dereceliliği ile ilgili 7 no’lu ek 
protokol Türkiye tarafından resmen onaylanması tamamlanmamış olmasına rağmen, 

15 Ayrıca bkz. Journal des Droits de l’Homme Eylül 2002, No. 08/2002, s. 50 vd. Benzeri bir 
davada, bkz. Affaire Meftah et  autres c. France <Requêtes nos 32911/96, 35237/97 et 
34595/97>) ise, Büyük Dairenin 26.6.2002 tarihli kararıyla, Yargıtaydaki duruşmada 
başvuranlara söz hakkı verilmemesinin 6/1 ve 3(c).maddeyi ihlal etmeyeceğine, buna karşılık, 
verilen Yargıtay savcının hazırladığı tebliğnamenin başvuranlara tebliğ edilmemesi ve onların 
cevap verememelerinin 6/1.maddeyi ihlal edeceğine oy çokluğuyla karar verilmiştir. Başka bir 
yönüyle bu konuda verilen bir başka benzeri karar da, Fransa ile bir diğer dava ile ilgilidir, bkz : 
1) Pascolini c. France, Başvuru no 45019/98, 26.6.203 tarihli karar; bu karara göre, Yargıtay
raportör üyesinin hazırladığı raporun savcı dışında diğer taraflara tebliğ edilmemesi 
6/1.maddeyi ihlal eder. 
16 Bu konuda örnek Askeri Yargıtay 2. Dairesinin 18.4.2001 tarih ve 2001/319 Es.- 2001/168 
Ev. sayılı yazısı ile aynı Dairenin 25.4.2001 tarih ve 2001/330 Es.- 2001/179 Ev. sayılı yazısı 
olmuştur. Bu da Askeri Yargıtay’ın AİHM kararlarına duyduğu saygı açısından övgüye değer 
bir tutum olmuştur.  
17 Bkz. Paragraf no: 74 ve ayrıca Findlay Kararı, s. 282-83, paragraf 80 
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yargılamanın yüz yüzeliği ve şüpheli/sanığın iddiadan haberdar edilme ve savunma 
hakkını kullanma bakımından Sözleşmenin 6/1. maddesinin ihlal edildiğine, 
Göç/Türkiye kararı ile açıklık getirilmiş ve silahların eşitliği ilkesinin önemi 
vurgulanmıştır. 

11. Göç/ Türkiye kararını izleyen yakın zaman önce verilmiş bir başka karar 
ise, 22 Ekim 2013 tarihli ve 2694/06 sayılı Nihat Ateş/Türkiye kararı olmuştur. AİHM, 
28 Haziran 2005’de tutuklanıp 21 Aralık 2005’de tahliye edilen Nihat Ateş’in 
tutukluluk halinin devamına ilişkin hakim kararının dosya üzerinden yapılmasını ve 
yaptığı tahliye istemlerine yönelik başvurularıyla ilgili taleplerine C. savcısının yazılı 
mütelaasını kendisine tebliğ edilmemesini, silahların eşitliği ilkesini ihlal ettiği ve bu 
nedenle AİHS m.5/4’ün ihlal edildiği sonucuna varmıştır18.  

 12. Bu kararın önemi ise, AİHM’in iddia ve savunma makamları arasında 
dengenin sadece Yargıtay C.Başsavcılığı tebliğnamesinin tebliği düzeyinde 
kalmamasını, tutuklama talebiyle, tahliye talepleri konusundaki C.savcısının yazılı 
mütelaalarını da taraflara tebliğ edilerek silahların eşitliği ilkesinin bu aşamada da 
sağlanmasının bir zorunluluk olduğunu hüküm altına almasında yatmaktadır19.  

13. Yukarıda açıkladığımız üzere, AİHM, silahların eşitliği ilkesinin  
yargılamada, davanın tarafları (savcı ve müdahil-şüpheli/sanık) arasında hukuki 
olanaklardan eşit koşullarda yararlanma olanağının gerek soruşturma ve gerekse 
kovuşturma aşamasında tam olarak sağlanmasını ve böylece yargılamada maddi 
gerçeğe daha adil bir biçimde ulaşılmasını hedeflemektedir. AİHM’in tüm kararları, bu 
gerçeği değişik yönleriyle ele alırken, Türkiye ile ilgili verilmiş kararlardan 
Göç/Türkiye ve Nihat Ateş/Türkiye kararlarının en çok ihlal konusu olabilecek 
konularda Sözleşmeye aykırı uygulamaların ortadan kaldırılması için olumlu katkı 
sağlayan kararlar olmuştur.  

 

18 Bkz. 22 Ekim 2013 tarihli ve 2694/06 sayılı Nihat Ateş/Türkiye kararı, paragraf 19-20. 
19 Benzer konular hakkında daha önce verilmiş kararlar için bkz: 3 Nisan 2012 tarihli, 7067/06 
sayılı Erişen ve diğerleri/Türkiye kararı, par.53; 28 Ekim 2010 tarihli, 20157/05 sayılı 
Knebl/Çek Cumhuriyeti kararı, par.85. 
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COĞRAFYA ÜRETİCİ GÜCÜ’NÜN İŞLEYIŞLERINE 
KATKI:  

YAZI SİSTEMLERİ 

Atilâ TÜRK* 

"Söz didükleri cevher olur şâyed bir kıymetin bilenüng eline düşe. (...) 
 Söz bir nesnedir ki zâ'il olmaz kıyâmete değin durur." 

Sinân Paşa, 1481/1482: Tazarruât**, Edirne, 143 yaprak, Nesih ile, Yazma. 
yazma boyutu: 135 x 200 mm. yazı satır boyutu: 85 x 14 mm; her sayfada 19 satır. 
bulunduğu yer: Lefkoşa, II. Mahmud Koleksiyonu, no: 330. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.) 

Tazarrunâme başlıklı bir istinsahı (elle çoğaltılmış nüshası) daha var. 

Sinân Paşa [Hoca Paşa, Sinânüddîn Yusuf bin Hızır Bey] (1437/1440-1486) 
Fâtih‘in öğretmenlerinden bilgin. Astronomi, Matematik, Fıkıh ve Kelâm alanlarında Arapça 
risaleler yazdı. Hâce-i Sultanî: Sahn Müderrisi, Divân Edebiyatı'nın öncü nâsir (nesr [nesir] 
düzyazı yazarı) bir yıl Fâtih'e vezir, 1476, sonra Sadrâzâm'larından.  
Tazarruât'ını, Sultan II. Bayezıd tarafından Edirne Dâr‘ül-hadîsliğine atandığında yazdı. Eser, 
Tasavvuf Düşüncesi üzerinedir. 
Öğrencilerinden Sarı Lütfi [deli, maktul, Molla, Tokatlı diye anılan bilgin, Divan şâiri] Sinân 
Paşa, Sultanla anlaşmazlığa düşüp Sivrihisar‘a sürüldüğünde Sinân Paşa‘yı yalnız bırakmadı, 
gönüllü olarak Sinân Paşa‘nın sürgünlüğüne katıldı. [Deli‘liklerinden biri budur.] 1495‘te 
Atmeydanı‘nda (Sultan Ahmet Meydanı‘nda) asıldı. [Maktul lakabı da buradan.] 
 Paşa, öğrencisinin “Acı“sını görmemiş olmakla şanslıdır.  
(Her duydukları Paşa‘yı dedeleri sanan Sivil Toplumcu‘larımıza bu PAŞA-BİLGİN örneği, 
kulaklarına kurşun olubdur?) 
Biyografisi için bakınız: 
LÂTİFÎ, 1576: “Sinân Paşa maddesi“, Tezkîre, İstanbul, 1314 baskısı.  
KINALIZADE HASAN ÇELEBİ, 1586: “Sinân Paşa“ maddesi, Tezkiretü'ş-şuarâ, İstanbul, 
yazma. Karşılaştırmak üzerebakınız: Kınalızâde Hasan Çelebi‘nin şâir biyografileri ansikopedik 
sözlüğünün İbrahim Kutluk edisyonu, Ankara, 2 cilt, 1978-1981. 
MAZIOĞLU, Hasibe, 1967: "Sinân Paşa" maddesi, in: İslâm Ansiklopedisi, 1940-1985, cilt: X, 
s. 666-670.
Eseri için bakınız: Keşf el-Zünûn, s. 415.  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunduğu yer için bakınız: 
ŞEŞEN, Ramazan & H. ALTAN & C. İLGİ (hazırlayanlar) 1995: Kıbrıs İslâm Yazmaları 
Kataloğu, Lefkoşa, s. XLI, ve s. 43.  

* Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Doç. Dr.
** Ricalar, Öneriler. 
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MESELE EDİNMEK-MERAK ETMEK-ÇÖZMEK 

Tarihsel Eşitsizlikler ve dünya tarihinin bu en temel olgularından biri gibi sürekli 
yinelenen çelişkilerin nedenlerini, her sorunu (kapıyı) Açmaya yarayacak bir 

maymuncuğumuz, bu çelişkileri Açıklamaya yarayacak: biricik, tekil veya çoğul, 
değişmez-sabit şablonumuz yok. Şu tekeller dünyası’nda bir tekelcilik de biz yapmaya 
kalkışmayalım. Yiyecek üretimi, hayatın Yeniden üretimi, Dil, Din, Kültür Teknikleri, 

Teknoloji gibi, sözgelimi Tekerlek ve Yazı’nın Doğuşu, Gelişimi, Yayılışları: bizi kimi 
Yasallıklara götürse de, bu yasallıklar her yerde ve her zaman Geçerli olmuyor. 
Mezopotamya gibi düzenli-salıngan akışlı iki ırmakarası-“düz”, engebelerle 
parçalanmamış bir coğrafyada neredeyse tekne ve yelken bile gerektirmeden, sal ve sopa 
ile; ‘hüdâyınâbit’ iki ırmak-“otoyol”: insan ve yük nakliye/ulaşımını kendiliğinden 
sağlanmışken, Tekerlek’in icâdı, nasıl olur da “ihtiyaçların çocuğu” sayılabilirdi? 
Demek Eski Dünya (Avrasya, Afrika’da) Coğrafya Üretici Gücü, bir zamanlar “farklı” 
işlemişti. Bu farklılık, Irak’a özgü, Irak’la da sınırlı değildi. Dahası, neden ve nasıl 
olmuştu da, Yeni Dünya (Kuzey’i, Orta’sı ve Güney’i ile: Amerika) Kolomb-Önce-si’nde 
Tekerleksiz kalabilmişti? Coğrafya Üretici Gücü İşleyişi’ne örnek olacak biçimde: 
Derebeylik Düzeni (kefere için Feodalite) ilkin İtalya’da (Erken Rönesans), bilemedin 
Fransa’da çözülüp, Kapitalizm’e geç(ebil)mesi gerekirken, ilâcı içinde bir hastalık olan 
Kapitalizm, ilkin Britanya Adası’nda Kapitalizm’e atlayıvermişti? (Kıvılcımlı.) Demek 
her somut Yapı’yı, Olgu’yu, Olay’ı ve Kişi’yi: her yerde ve her zaman, kendi Özgün 
Gidiş (: oluşum ve gelişim) koşullarında irdelemek gerekiyordu.  

Yazı Sistemleri de bunun dışında değil.  

İnsanın İnsan Olma sürecinde, İlk İnsan’ın İlk Emeği’nin ve İnsan[ın] 
Emeği’nin başat olduğu iddia edilebilir. Toplumsal Üretimlerin, toplumsal Sistemlerin, 
toplumsal Formasyonların: tarihsel, iktisâdî, ideolojik, siyâsî İlişkilerde, İktisâdî ve 
Teknik Etkinliklerin-Belirleyiciliklerin Sınırları ve Biçimleri; toplumsal Etkinliklerin 
hangi alanlarında ne türden Özerk ve/veya Başat Yasallıklar söz konusu olduğu 
hakkında geliştirilecek teorilere yaklaşırken, Üretici Güçler önemli bir Anahtar’dır. 
Üretici Güçler’i, Üretim Tarzları’nın, Üretim İlişkileri’nin ve Sosyal Sınıflar’ın, İnsan 
Beyninin ve İnsan Ruhunun Derinliklerinin ve tümünün doğa-çevre ile ilişkilerinin 
tanımlayıcılıkları, açıklayıcılıklarında işletmek gerekir ki, diğer Ekol/Okulların, diğer 
Tezlerin Açıklayıcılıkları ve Açıkladıkları, Önerdikleri Çözümler, daha yalın ve daha 
somut anlaşılabilir olsun.  

Dört Başlı Üretici Güçler’i Maddî ve Mânevî Üretici Güçler olarak ikiye 
ayırabiliriz: Coğrafya Üretici Gücü gibi Teknik Üretici Gücü de maddîdir. İkisi de 
Mânevî Üretici Güç olan: İnsan Üretici Gücü ve Tarih Üretici Gücü ile birlikte, dördü 
birden, karşılıklı bağımlılığında ele alınmalı ve üretici güçler, kendi Çevreleriyle 
bütünleşik olarak yeniden tanımlanmalıdır. Daha, Coğrafya Üretici Gücü der demez, 
”Coğrafya“nın (kavram-terim olarak) yetersizliği belirginleşir: Kültüre Coğrafya, 
Coğrafî Kültür gibi yeni tanım/ kavram/terimler eklemek gerekir. Almanca’da 
Landschaft: Bölgesel, Yerel, Taşra demekken; İngilizce’de: district, region, estates, 
provinc[e] ile karşılanır da, Fransızca‘da daha çok Coğrafya olarak kalır. (Bu nedenle 
olmasa da, Fransa’da Jeopolitik, Fransız Sömürgeciliği ve Fransız Emperyalizmi’nin 
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çocuğu-izdüşümü olarak bilgin-uzmanlar katında gözde ilgi odaklarından biri olmayı 
sürdürür.) Fransız ve İngiliz'in sivilizasyon: uygarlık dediğine, Alman’ın: Kültür demesi 
gibi; Fransız ve İngiliz'in Coğrafya dediğine Alman, Kültür Coğrafyası demekle son 
derece haklıdır ve pek yerinde bir kullanımdır. İnsan Üretici Gücü: Kolektif Aksiyon, 
doğa-çevre ve toplum-kişi karşısında Zor kullanmak, Zor’a baş vurmak demek iken, 
Tarih Üretici Gücü: gelenek, göreneklerdir. Her ikisi de Mânevî Üretici Güçleri temsil 
eder. Coğrafya Üretici Gücü: anakaralar üzerinde evcilleştirilmiş-sosyalleştirilmiş 
bitki ve hayvanlar ile anakaralar üzerinde yerüstü-yeraltı kaynakları, üretim; iklim; 
nüfus; ırmak-göl-deniz ve kıyıları[na yakınlık/uzaklık]... ölçümleri demektir. Teknik 
Üretici Gücü ise: bilinçli-örgütlü emekle hayatta kalmakta, türünü sürdürmekte araç 
yaratma-kullanma-örgütle[n]me’dir. Her ikisi de Maddî Üretici Güçleri temsil eder. 
Üretici Güçler içinde Teknik, son duruşmada belirleyici olursa da, bu belirleyiciliği 
(diğer üretici güçlerden [her] biri için ve çevre ile bütünleşikçe geçerli olacak 
biçimlerde) tapşırmak her zaman ve her yerde: doğru-geçerli olmuyor.  

Üretici Güçler-Üretim İlişkileri bağlamında matbaa’nın sosyalleşmesi’ni 
Teknik Sorunlar ve Maddî Koşullar ile üretici güçlerin bütünlüğüyle hemen hiç ele alan 
çıkmaz: Sözgelimi Kurşun Dökümlü (: dayanıklı) Hareketli Harfler-Matbaa Ağları-
Ticaret ve Sermaye Girişim Ağları-Doğal Kaynaklar ilişkileri için, kaynak 
kullanımlarını derinleştirmek, çapraz okumalara yönelmek gerekir: Doğu’nun tanımı, 
Ren nehri Kapitalizmi, İrâd-Vâridât-Prusya-Protestan Kapitalizmleri terimlerini 
öneren, “Geç Kapitalizm“ tartışmalarına öngelen yaklaşımaçılımlar, “Kapitalizm’e Geç 
ve Güç Geçiş“, Matbaa’nın Sosyalleşmesi, Hrıstiyan Avrupa’lı Olmayan (Eski) 
Dünyalar ve Doğu’nun Öncülüğü-Üstünlüğü ve asıl insan beyninin gelişimi-toplum-

sal gelişim yasallıkları ile Üretici Güçler’in İşleyişi hesaba dahil edilmelidir.  

Üretici Güçler için önerdiğim temel kaynaklarım şunlar:  
HASSAN, Ümit, 1974: İbn Haldun‘un Metodu ve Siyaset Teorisi, Ankara, Ankara Üniversites 
Siyasal Bilgiler Fakültesi,muhteşem doktora tezinin bu basılmamış nüshasını kullanmayı tercih 
ettim. Aşağıda kronolojik sıralamaya uymaya çalıştım.  
KIVILCIMLI, Dr. Hikmet, 1953: Fetih ve Medeniyet, İstanbul’un Fethi’nin 500. Yıldönümü 
münasebetiyle, İstanbul.  
KIVILCIMLI, Dr. Hikmet, 1965-a: Tarih. Devrim. Sosyalizm, İstanbul, Tarihsel Maddecilik.  
KIVILCIMLI, Dr. Hikmet, 1965-b: Marx’ın Özel Dünyası, İstanbul, Tarihsel Maddecilik.  
KIVILCIMLI, Dr. Hikmet, 1965-c: İlkel Sosyalizm'den Kapitalizme İlk Geçiş: İngiltere, 
İstanbul, Tarihsel Maddecilik, Fuat Fegan-Suat Şükrü Kundakçı-Nizamettin Üstündağ edisyonu. 
KIVILCIMLI, Dr. Hikmet, [1930-1965]: İlkel Sosyalizm'den Kapitalizme Son Geçiş: 
Japonya, İstanbul, Yazma: Fuat Fegan-Latife Fegan’ın özverili, gerçekçi, öngörülü çabalarıyla 
Türkiye dışına aktarıldıktan/kurtarıldıktan sonra, Türkiye Bölümü’nü  
Dr. Orhan Silier’in kurduğu Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü, Amsterdam’da muhafaza 
altında tutuluyor olmalıdır.  
KIVILCIMLI, Dr. Hikmet, 1967: Dînin Türk Toplumuna Etkileri, İstanbul, Fuat Fegan 
edisyonu. [İlkin Sadık Göksu adıyla.] 
KIVILCIMLI, Dr. H. 1974-1977: Osmanlı Tarihinin Maddesi, İstanbul, Tarihsel Maddecilik 
Yayınları, Atilâ Türk edisyonu, 2.cilt Orhan Aksungur edisyonu.   
KIVILCIMLI, Dr. Hikmet, 1975: Toplum Biçimlerinin Gelişimi, Ankara, Ekin, Fuat Fegan & 
Atilâ Türk edisyonu.  
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KIVILCIMLI, Dr. Hikmet, 1976: Tarih Tezi, İstanbul, Tarih ve Devrim Yayınevi, Atilâ Türk 
edisyonu. 
Kıvılcımlı’nın Eserleri ile ilgili olarak bu çerçeve-içi bibliyografik Açıklamada, “zorunlu bir 
düzeltme” yapmam gerekiyor.   
Yukarıda künyelerini verdiğim: Toplum Biçimlerinin Gelişimi, Tarih-Devrim-Sosyalizm, “Tarih 
Tezi”, Osmanlı Tarihinin Maddesi ve Ruhu, İngiltere’de ve Japonya’da Kapitalizme İlk ve Son 
Geçişler, Fetih ve Medeniyet [giderek 2010’larda yayınlananı: na bakarak: Allah-Kitâb gibi; 
muhtemelen ‘Amsterdam Dışı’nda çekmecelerde’ uyuyan] yazmaları: Kıvılcımlı’nın 1930’larda 
geliştirmeye başladığı TARİH TEZİ’ni bütünleyen çalışmalarıdır. Kıvılcımlı hayattayken 
yayınlanmayan, ölümünden sonra yayınladığım “Tarih Tezi”, Kıvılcımlı tarafından Tarih 
Devrim Sosyalizm’e al-ma-dı-ğı/çı-kar-dı-ğı bölümlerdir. [“BARBARLIKTAN MEDENİYETE 
ORİJİNAL GEÇIŞ BÖLÜMÜNDE TARİHÖNCESİ’NDEN KONUŞULURKEN CANLI TABİATLA 
SOSYAL TARİH ARASINDA KIYASLAMA İNCELENİMİ FAZLA SOYUT GELDİĞİ İÇİN BURAYA 
ALMIYORUZ”, Dr. Hikmet Kıvılcımlı, Tarih Devrim Sosyalizm, 1965 baskısı, s. 90-91, dipnot, 
büyükharfleştirme benim.] Kıvılcımlı’nın Tarih Tezi, «Tarih Tezi» adıyla yayınladığımın değil, 
teorik çalışmalarının bütününü, belkemiğini oluşturan, Tarih Devrim Sosyalizm’in 
«mütememmim cüz’ü» olmakla beraber, zorunlu düzeltmemde adlarını andığım eserlerinin 
tümünü kapsayan karşılığı, Kıvılcımlı’nın Dünya Literatüründe özgün bir yeri olan Katkısı’nın 
adı, Üst Başlığı’dır. “Eğri otur, doğru konuş”: bu karışıklığa «ben» sebeb oldum. Kıvılcımlı, 
Tarih Tezi adında bir eser yazmamış, yayınlamamış; yayınlanmak üzere Tarih Tezi adında bir 
eser bırakmamıştır. Tarih Devrim Sosyalizm adıyla hayatta iken yayınladığı ve Tarih Tezi’nin 
Gövdesi’ni oluşturan Tarih Devrim Sosyalizm Çalışması’na Almadığı-Çıkardığı; Tarih Devrim 
Sosyalizm’in bir Bölümü’nden başka bir şey değildir. Bu Talihsizliğin Nedeni “uzun bir 
hikâye”dir. Kısası 12 Mart Karanlığı’nda başlattığım Tarih ve Devrim Yayınevi’nin bu ilk kitabı, 
inisyatifim ve irâdem dışında bir “adlandırma” (başlık) ile yayınlanmasının faturasını 
üstlenmek zorundayım. Türkçe okuyabilen her okurdan özür diliyorum. Çalışmam’da Tarih Tezi 
deyince, bu adla yayınladığım eser değil, Kıvılcımlı’nın Teorik Katkıları’nın Bütünü 
anlaşılmalıdır; yok tam Künye vermişsem (Kıvılcımlı, 1976 gibi kısaltmalısı) bu bir istisnaî 
durumdur. Sevgili, artık Rahmetli, Dr. Sedat Özkol’un itirazlarımı desteklemesi de 
yetemezleştiği, bıyığını takanın Stalin kesildiği iklimlerde olan olmuş, nacak kırılmıştı. Ama hiç 
bir mâzeret ayıbımı örtemez. Hâlâ “Okuyanı” kalmışsa, okurlardan Özür Dileğimi yineliyorum. 
“Efsânevî Tarih Tezi, gün ışığına çıktı, adı konuldu, fenâ mı” demiyorum. Bahâne çıkmazlarına 
sapmıyorum. Bu, bu kadar!  
Artık, temel kaynaklarımın yanında yer alan, yardımcı, ikincil kaynaklarımdan bazılarını 
tanıtmaya geçebilirim.  
Kıvılcımlı’nın Tarih Tezi‘nde geliştirdiği Üretici Güçler içinde Coğrafya Üretici Gücü üzerinde 
Tarihsel Coğrafya gibi yeni Açılımlar gerektiğine yeri geldikçe (örneğin Kitâb Kültürünün 
Sınırları, Matbaa’nın Gizli Tarihi) değindim. Burada Oxford Üniversitesi Coğrafya 
departmanı emekdârlarından David Harvey’in Coğrafya’da Açıklamak ve Sosyal Adalet ve 
Kent çalışmalarına baş vurulmasını hararetle tavsiye edeceğim: Explanation in Geography, 
1969; Social Justice and the City, 1973. (Kıvılcımlı Arapça, Farsça, Rusça, Fransızca ve 
Almanca gibi İngilizce’yi, Kürtçe’yi bile, mükemmelen kullandığı halde, bu çalışmaların ilkini 
görememiş; ikincisinde de hayatta değildi. Kendi Özel Kütübhânesi’ni gördüğüm, kimileyin 
çalıştığım ve İstanbul, Bursa kütübhane ve arşivleri’nde Tarih Tezi Araştırmaları sırasında 
okuduğu yazma eserler dahil, “doktor hikmet’in kaynakları” üzerinde ayrıca–yerinde- 
araştırdığım için de, neyi okuduğu-okumadığı-okuyamadığını bilirim.) D. Harvey: mekân’ın 
mikroekonomisi, artı-değer üretiminin yoğunlaştırıldığı Kent Coğrafyaları: Kıvılcımlı’nın 
sustuğu, teorisinin önüne Siyâsî-Pratik’in çıktığı ve artık yaşamadığı dönemden sonrasına ve 
Kıvılcımlı’cıl beyin fırtınalarının-İzleyicileri’nin aslında yabancısı olduğu gelişimlere-gidişlere 
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ışık tutabilecek nitelikte eserler sunuyor bize. Harvey, Kıvılcımlı ile “kandaş”: özellikle usûl ve 
kaynak kullanımında. Aynı çizgide Türkiye Dışı’ndan bir Kaynağa daha yer vermeliyim: özünde 
o her zamanki Etnosentrik, Egosentrik, Geosentrik bencil=ben-merkezci, Hrıstiyan Avrupa’cıl
önyargılı-bönyargılı Bilim ve Hrıstiyan Avrupa’cıl önyargılı-bönyargılı Tarih anlayışlı 
çalışmaların tekelcilikleriyle hesaplaşmaya çalıştığı, Hrıstiyan Avrupa/Kuzey Amerika dışı 
dünyalarda rastladığımız süreçlerin çözümlenmesine yeni yanıtlar aradığı için, geç de olsa usûl 
akrabalığımızı da keşf ettiğim tarihçi Philip de Armin CUR -TIN‘i anmak isterim. Hocam Curtin: 
Afrika-Atlantik-ötesi Köle Ticareti uzmanı. Yarım yüzyıl bilim üretmeyi sürdürdü, 2009’da 
yitirdik. Toprağı bol olsun. Curtin Hoca ile ziyâdesiyle Anlaştık, pek çok Kavram ve Terimini 
ödünçledim. Eserlerinin künyelerini vermekle yetiniyorum: The West and the World. The 
European Challenge and the Overseas Response in the Age of Empire, 2002; Cross-Cultural 
Trade in World History. Studies in Comparative World, 1984, 20082; The Image of Africa, 
1964; The Atlantic Slave Trade A Census, 1969; The Image of Africa: British Ideas in 
Action, 1780-1850, 1973; Africa and the West: Intellectual Responses to European Culture, 
1974; Precolonial African History, 1975; Economic Change in Precolonial Africa: 
Senegambia in the Era of the Slave Trade, 1975; African History: From Earliest Times to 
Independence, 1978; The Rise and Fall of the Plantation Complex: Essays in Atlantic 
History, 1988; Death by Migration: Europe’s Encounter with the Tropical World in the 
Nineteenth Century, 1989; The Tropical Atlantic in the Age of the Slave Trade, 1991; Why 
People Move: Migration in African History, 1995; Disease and Empire, 1998; Migration 
and Mortality in Africa and the Atlantic World, 1700-1900, 2001; On the Fringes of History: 
A Memoir, 2005. The Islamic World and Precolonial African History. (Bu so nuncusunun 
adresime gönderildiği bildirildiği halde elime geçmedi, okuyamadım. Bir de henüz elime 
geçiremediğim bir çalışmadan haberdâr edildim: Osman GÜMÜÇCÜ, Coğrafya’ya Davet. 
Tarihçe, Kavramlar, Yapı, Sistematik, Kaynaklar, Metod, İstanbul, Yeditepe. Siparişimi 
verdim. Umarım zamanında gönderilir.)  

Yazı Sistemleri’ne ve Uygarlık Kuruculuğu’na yürünürken: proto-yazı; ses, 
sembol, yazı; Sümerler; Çivi Yazısı; Mısır ve Maya Hiyeroğlifi; Kadim Yunan Yazıları; 
Maya Yazı Sistemleri; Sırları Çözülememiş Yazılar; İlk Alfabeler; Eski/Kadim 
Alfabelerin Yenileri… üzerine çalışan Lengüist, Arkeolog, Epigrafi ve Paleografi ve 
Fonetik… uzmanları, Şifre Çözücü poliglot-matematikçiler; Sayı-Sayma, Muhasebe-
İktisâdî İdârecilik Tekniği Uzman ve Tarihçileri; “Visible Language”, “Origins of 
Human Brain”, “Trustees of the British Museum”, “World Archaeology”, “American 
Scientist”, “Studies in Greek Language” gibi sureli yayınların yazarları; Lisân 
Sosyologları: üretici güçler-üretim ilişkileri’nin determinizmi’ni bilince çıkaramamış 
olsalar da, muhteşem çalışmalara imza attılar. Fizikî/Doğa[l] Bilimler’e aşinâlıkları 
oranında ileri sürdükleri tezler, çözdükleri alfabe ve dil sırlarıyla: çığır açıcı, yol 
gösterici… oldular.  

Katkıların tam künyelerini vermek, makalemin kendisinden daha uzun yer tutacak bir çerçeve-içi 
dipnot gösterimi demekti.  
Aşağıda vereceğim kaynakların bibliyografyalarında sözünü edemediğim “ilk”lerle ilgili gerekli-
yeterli künye bulacaksınız.  
Öncelikle: COULMAS, Florian, 1989: Writing System of the World, New York-London, 
Oxford ÜY (=Üniversite Yayını.).  
COULMAS, Florian, 2003: Writing Systems. An Introduction to their linguistic analysis, 
New York, Cambridge ÜY.  
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COULMAS, Florian, 1981: Über Schrift, Frankfurt, Suhrkamp.  
COULMAS, F. 1987: ‘What Writing Can Do to Language: Some Preliminary Remarks’, in: 
George Town University Round  
Table on Language and Linguistics 1986, S. P. X Battestini edisyonu, Washington D. C. Georg 
Town ÜY. s. 107-129.  
FISCHERMAN, J. A. (ed) 1977: Advances in the Creation and Revision of Writing Systems, 
Den Haag.  
ROGERS, Henry, 2005: Writing Systems. A Linguistic Approach, London-New York.  
Sonrakiler: ARNOLD, T. W. & A. GROHMANN, 1929: The Islamic Book: A Constribution 
to Its Art and History from the VII.-XVIII Century, London-Florence.  
BUNDESDRUCKEREİ (ed) 19692: Alphabet und Schriftzeichen der Morgen- und 
Abendlandes, Berlin-Wiesbaden.  
CLAIBORNE, Florian, 1974: The Birth of Writing, London, Rotledge.  
GAUR, Albertine, 19923: A History of Writing, New York, Preager (ilk baskısı 1984, London.)  
GELB, Ignace J. 1952: A Study of Writig, Chicago (=Von der Keilschrift zum Alphabet. 
Grundlagen einer Sprachwissenschaft, Renate Vorezsch çevirisi, 1958, Stuttgart, Herder.) 
GLÜCK, H. 1987: Schrift und Schriftlichkeit, Stuttgart.  
HARRIS, Roy, 1986: The Origins of Writing, New York, American. (aynı yazar, 1995: Sings 
of Writing, aynı yer-yayınevi.) 
HINZ, Walter, 1972: The Lost World of Elam: Recreation of a Vanished Civilization, 
London, Exer.  
KRAMER; Samuel Noah, 1963: The Sumerians. Their History, Culture and Character, New 
York, American. (Kabalcı yayınları arasında pek çok eseri Türkçeye çevirildi. Kıvılcımlı’nın da 
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Tarihi Araştırmaları Vakfı-İstanbul) Arap-İslâm Bilimleri Tarihçisi Fuat Sezgin Hoca’nın tüm 
çalışmaları-edisyonları içinde “Arap Coğrafyacıları” Almanca Katkısı ayrıseçi bir yer tutar: 
Türkiye Bilimler Akademisi-İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Kültür Bakanlığının ortak yayınları 
arasında çıkan Katkıları’nın Türkçe’lerine olsun dikkatinizi çekmek isterim. F. Sezgin Hoca, 
Enstitüsü’nün (FFM) muazzam kütübhanesini sabahlara kadar da açık tutarak yararlandırdığı için 
minnet borçlarımı yineliyor-yeniliyorum.  
Yazı Sistemleri’nde, okurlarımın Türkçe olmayan kimi terimlerin özet/sözlükcül açıklamaları 
yararlı olacaktır. Yabancı Kelime-Terim-Kavramlara Türkçe Karşılık Arama çabaları, sonunda 
piyasada kolay bulunur uzmanlık sözlükleriyle taçlandı. Bir tutam örnekle yetiniyorum: 
Cryptographic=gizli çizgeli. Cryptographic Code=gizli işâret-sembol kurallar sistemi 
temelinde iletişim, haber-enformasyon iletimi Logographic=sesli çizgeli. (İlgi gösterenler, 
eksiksiz kaynak künyelerini benden isteyebilir.)  

Gutenberg’in Matbaası ve Hrıstiyan Avrupa’da mantar gibi çoğalıveren 
Gutenberg’cil Matbaalar, Beşik Baskılar aşamasında Matbaa Ağları İlişkilerini 
kuramamışlardı. Sosyal bilimciler de coğrafyacılara yadyadırgı kaldıkça Tipolojik 
Enformasyon ve Komünikaston Teknolojisinin Sosyalleşmesini bütünlükleriyle 
göstermekte başarılı olamadılar. Uzak Ticaret-Büyük Toptan Ticaret ve Ticaret 
Ağları’nın anakaralararası Çağı’ndan Okyanus-aşırı ticaret ağları Çağı’na geçerken: 
Hrıstiyan Avrupa Dışı’na yerleşen Hrıstiyan Avrupalı Tüccar Nüfus ve Ateşli Silâh 
Kullanmasını bilir, eğitilmiş, disiplinli Askerî Birlik, kuvvet: güç Göçertip Yerleştirmeyi 
de başarması gerekmişti. (İngiliz ve Holanda Doğu Hind Kumpanyaları.) Nasıl 
kapitalist sömürgecilik emperyalizme hemen inkılâb edememiş-tekelci sermaye 
egemenliği kurulamışsa; sırf ve yalnız Matbaa Ağları ile: ezici çoğunluğu erkek okurlar 
yetiştirmek, Basılı Kitâba erişebilmiş Okuruna Okuma Alışkanlığı edindirmek; Sivil ve 
Askerî Bürokrasinin ve Ticaret erbâbının, muhasebecisinin, dînî ve sivil okulların 
öğretmen-öğrenci-kâğıd ve basılı kitâb ihtiyacını beslemesi mümkün olamamıştır. 
Yukarıda İngiliz-Holanda Doğu Hind Kumpanyaları’nı özetlerce: hayvan ve bitkilerin 
evcilleştirimi ve sosyalleştirim lerinin anakaralar üzerinde hayata geçirilişine 
dikkatinizi çekmiştim. Matbaanın sosyalleşmesini de özetleyen modern kapitalizm’in 
evrilerek/devrilerek sömürgecilikten emperyalizme ve globalizme geçiş/sıçrayışlarını 
özetlerce: özellikle geleneksel enerji kaynaklarının (karbon-kömür-petrol-su) 
anavatanlarında kara dan denizlere geçiç/sıçrayışları izliyor: artık okyanus-deniz-kapalı 
denizler: coğrafya üretici gücü’nün gençleşmesiyle yüz yüze getiriyor bizi. Uzak deniz 
(okyanus-aşırı) ticaret ve geniş yeniden üretim, teknolojik bilimsel devrim’in, «tekel 
aşırı kâr»larının yol gösterici/yol açıcılığında; «yüzer-gezer hava-alanları» [=6. Filo]: 
Kıbrıs Adası gibi «yüzer ada», «yüzer dünyalar», «yüzer stratejik üsler» gibi, yüzer 
petrol=yeryağı ve yergazı üretim platformları: Coğrafya Üretici Gücü’nü 
«karalanmaktan» kurtarıp gençleştirirken, «sulandırıyor». Karalar üzerindeki yerüstü-
yeraltı doğal kaynakların sömürülme-ömrünü uzatmak isterce, okyanus-deniz-altlarında 
yeryağı=petrol ve yer gazı enerji kaynaklarını uluslar-ötesi kodaman tekellere enerji 
yemi sunuyor.  

Kıvılcımlı’nın “Tarih Tezi“nde ileri sürdüğü, Kapitalizme [farklı] Geçişler ve 
Kapitalizme [farklı] Geçemeyiş (=geç ve güç geçiş) örneklerinden: İngiltere, Amerika, 
Fransa, Almanya, Japonya, Rusya ve Türkiye sorunlarına ilişkin Açılımlarını da, son 
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derece zihin ve yol açıcı buluyorum. Göçebe Toleranslı Osmanlı Türkleri’nin İstanbul’u 
fethi ile taçlanan Hrıstiyan Avrupa’ya [Fetih] Akınları, Hrıstiyan Dîn ve Dünya 
Derebeyiliği ile Bezirgân Sermayesi’ni gittikçe İç (batı-kuzey) Avrupa’ya çekilmeye 
zorlayarak, kapitalizmin doğuşunu kışkırtmıştı. Osmanlılık, bir Güneydoğu Avrupa 
Devleti olarak tarihte yerini alır. Kimi Avusturya tarihçileri, haklı olarak, Hrıstiyan 
Avrupa içlerinde (Ortodoks Kilisesi’nin egemenliğini sona erdirirken rönesansa uğratan) 
Türk Fetih: Akınları’nın, özellikle İki Viyana Kuşatması arasında (1529-1683) öncelikle 
kendi egemenlikleri altındaki Hrıstiyan yığınların direncini-bilincini-önyargı ve 
bönyargılarını güçlendirecek Kilise, Propaganda malzemeleri [Papalık Ferman-Emir-
Afv-Bildirimlerinin; Katolik-karşıtı: Antikatolik=Protestan Propagandası basılı 
metinleri; “Müslüman Türk Dehşeti-Korkusu”ndan Hrıstiyan Allahı’na sığınma risâle, 
duâ, türküleri, vergileri] çıkarmak-çoğaltmak-dağıtmak üzere ucuz ve hızlı baskı: 
tipografik enformasyon ve komünikasyon tekniği, yani Matbaanın imdâda 
çağırıldığı=imdâda yetiştiği fikrinin “dolaylı, kabülcüleri” sayılabilirler. Hareketli, yer 
değiştirir, dayanıklı: metal harflerle ucuz-güvenli-hızlı-metin çoğaltmayı Eşzamanlıca 
ve Çokmerkezlice gerçekleştirip sürdürme Teknik Silâhı: Matbaa’nın tehlikesini ilkin 
Katolisizm fark eder etmez Papa’lık Basmacılığı Yasaklayıverdi.  

Neden?  

“İncil’i çoğaltmak tekeli” kırılamamalıydı, bir; “katolik inancını yaymak, 
sapkın-zındık mezheblerle mücâdelede ‘resmî’ öte dünya tekeli” her koşulda 
sürdürülmeliydi, iki. Matbaa da zaten asıl bu arada, bu sırada: Osmanlı Akınları güçlü-
hızlı başarıyla sürerken, Protestan Kiliseleri-Reformasyon beşiğinde/kucağında gerçek 
matbaa olma yörüngesine girebilmiş, sosyalleşmesini: yerleşip tutunmasını sağlamaya 
başlayabilmiştir.  

Uygur Türkleri’nin Çin/Kore’den öğrenip geliştirdikleri hareketli harflerle inanç 
düşmanlığı yaymayı amaçlamayan metin çoğaltma tekniğini yüzlerce yıl önce başarmış 
olmaları; Gutenberg’cil Matbaa’nın Rekonstrüksiyonu Mümkünsüzdür gerçeği bir 
yana; “Matbaa’nın Kahramanı Gutenberg Değil, Tarih’in Kendisidir“, “Gutenberg 
matbaası zaman’a bağlı bir kolektivitedir“ derken, Matbaasıyla Gutenberg’gillerin 
Osmanlılarca kışkırtılmış bir teknik geliştirmiş olduğuna da gönderme yapmış olmak 
istiyordum. Hrıstiyan Avrupa’ya Osmanlı Akınları, Fetihleri, İlerlemelerinin 
kapitalizm’in ve matbaa’nın gelişimini kışkırtıcılığı konusunda özellikle [İstanbul’un 
fethi üzerine, Frankfurt’ta din ve dünya derebeyleri toplantı hâlindeyken Papa’nın kıta 
Avrupa elçisi (nuntius) Aeneas Piccolomini’nin kaleminden çıkma “bildiri”, Mainz-
1454, “Ey Hrıstiyan Avrupa, İstanbul’u geri alalım” diyen bir Haçlı Seferi Çağrısıdır 
TÜRKEN KALENDER] ki, Gutenberg matbaasında basılmış 44 incil dışındaki 
Incunabelum: Beşik Baskı’dır, unutturulmaya çalışılmış önemli ayrıntılar içerir. 
Ekkehard Eickhoff gibi Avusturya’lı, Thomas Francis Carter gibi Amerikan, İspanyol, 
Portekiz, İngiliz, Çin asıllı Tarihçi Bilginlerin yaklaşımları hatırla[t]mak yeter. 
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KAYNAKLARIM: BÜTÜNCÜLDÜR. BİRİ OLMAZSA ÖBÜRÜ İŞE 
YARAMAZ. 

Çalışmam’da asıl teorik temel, Kıvılcımlı’nın Tarih Tezi’nin en az bilinen, en 
az hatırlanan, üzerinde en az durulan yanı, Özü: Üretici Güçlerin İşleyişi’nde 
Uygarlıkların Yıkılış ve Kuruluş Yasallıklarıdır. Tipografik Enformasyon ve 
Komünikasyon Teknolojisi’nin Kuruluş, Benimseniş (: sosyalleşme) ve Vaz Geçiş, 
ve/veya Yasaklanış Süreçleri’nde Kıvılcımlı’nın (Tarihte) Usûl Katkılarının Yol 
Göstericiliği‘ni önemsiyorum. Yine Hocam Ümit Hassan’ın, Eski Türk Toplumları 
Üzerine İncelemeler’inde, Frankfurt (Eleştirel) Okulu izleyicilerinden, 
Habermas’lardan çok önce keşf etmiş olduğu : “bilim (…) son tahlilde bir insanlık 
ahlâkının doğuşuna hizmette bulunur” saptamasını da pek önemsiyorum.  

Matbaa'nın Milâdı'nı Gutenberg'le başlatan Hrıstiyan Avrupa [Ben] Merkezci-
[Ben]cil, etnosentrik-geosentrik-egosentrik Tarih Anlayışı'nın bu "en seçkın" örneğiyle 
hesaplaşmak gerektiği için, 'Matbaa'yı Cermenler mi Türkler mi bulabilirdi' Sorunsalıyla 
bütünleşik olarak, kimi "Anlamlı Sorular"ı çoğaltmaya çalıştım: Matbaa kimin malı? 
İlkin nerede, ne zaman, kimlerce, hangi/ne amaçla, kimin için; neden ve nasıl kullanıma 
sokuldu? Matbaa’nın gerçekleşme koşulları hakkında efsanelerden kurtulduk mu? "İlk" 
Uygur ve Gutenberg Matbuatının İçeriğini ve Basmacılık tekniklerini belirleyen ne idi? 
Yaratıcı teknikler ve yaratıcı kavramlar öngörülmüş bir ihtiyâcı karşılamak için mi icât 
edilirdi? Kullanım alanı bulması Ne’yin, hangi Zaman’ın ve Kimler’in işiydi? Uygur ve 
Gutenberg Matbuatının ürünleri hangi amaçla, ne sürede, kaça basılmış, 
çoğaltılmışlardı? Hrıstiyan Avrupa, Doğu Türkistan'ın bu Katkısı karşısında neden 
Israrla Susuyor? Böylesi Soruların Sorulabilmiş olmasının bir kıymet-i harbiyesi var mı? 
Böylesi Soruların çözümlerde Rolü var/olacak mıdır? Varsa nedir?  

Doğu Türkistan’da Uygur Türkleri’nin kurup işlettikleri Matbaa [dayanıklı 
hareketli harflerle eşzamanlı ama çokmerkezli metin çoğaltma tekniği: tipolojik 
enformasyon ve komünikasyon teknolojisinin] sosyalleşememesinin; İletişim Tarihi, 
Kültür Tarihi, Teknik Tarihi, Bilim Tarihi, Yenilik İktisâdiyâtı ve Siyâset Bilimi 
bakımlarından; ama asıl Gündelik Hayat’ta yol açtığı Sonuçlar dün ne idi, nasıl gelişti 
ve Bugün [Yarın] ne olabilirdi?  

Uygur matbaasıyla eşzamanlı olmayan ne demek, yüzyıllarca sonrasının 
Gutenberg matbaası, yaratıcılığın gerçekleşmesinde ve [Teknik] Bilgi-Deney 
aktarımlarının işleyişinde yaslandığım Kabullerin geçerliği [ex-kurslar üzerinden] 
Tartarak, Sağlama ve Denetleme’sini yaptım. Sorunun Sivil ve Askercil Yanları ile 
Bütünleştirilmiş Genel Değerlendirmesi: Kalıcı Sonuçları, bu makalenin sınırlarını aşar. 

Hareketli yer değiştirir dayanıklı metal Harflerle Eşzamanlı ve Çokmerkezli 
olarak ucuz-hızlı Metin Basmak, yani Matbaa: tipolojik enformasyon ve komünikasyon 
teknolojisi, biri 9. yüzyılda Doğu Türkistan’da “Uygur Devrimi“ sırasında Çin’in 
kucağında doğmuş ve 11. yüzyılda Sung hânedânı’nda gelişmiş ama sosyalleşememiş; 
diğeri Yeniçağ Hrıstiyan Avrupası’nda 15. yüzyılın "High-Tech"i olarak doğmuş ama 
sosyalleşmiş. Bu iki “Farklı“ Matbaa’yı, Basılı Kitāb’ı: Ütopya Araştırmaları’nda da 
izlemek üzere "Anlamlı Sorular" üzerinden Toplumsal Talep Boyutları ve İhtiyaç 
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Yoğunlukları'na, Ütopya Arkeolojileri‘ne Doktora ve Doçentlik Tezleri‘mde yer verdim. 
Kaynaklarımın Mutfağını Kronolojik Bibliyografya’da denedim. Çalışmamın Mutfağını 
da bu makalemde vermeyi planlıyordum. Ele aldığım “sınırlar“ın [Kitâb Kültürü’ nün 
Sınırları‘nın] Sivil Yanları’nın ardından Askercil Yanları’na da değiniyor; okurlarım 
kendi tecrübeleri: birikimleriyle birleştirebilsinler istiyordum. “Okur Tecrübesi“: dipnot, 
çerçeve-içi, zeyl, açıklama ve kaynak künyelerimle ilgilenenlerin keşif kazancı olacaktı. 
Ancak Prof. Dr. Fazıl Sağlam‘ın “Festschrift-Armağan Katkısı boyutlarını aşar“ 
önerisiyle çıkardım. Yaratıcılığın bilimsel, teknik alanlarında ama özellikle 
Güzelsanatlar’ın bilimsel bir Disiplin ve Yardımcı Bilim olarak Resepsiyon-estetiği, 
Hermenötik, Estetik -İletişimi, Semiotik, Hukuk Felsefesi… alanlarında geniş-çapraz 
okumalarımın künyelerini ve pek çok sorun’u bu çalışmamdan çıkarmak zorunda 
kaldım.  

"Anlamlı Sorular": significant/güdüleyici: modificant=hipotez öncülleri, 
gerekçelere girişler, karşılaştırmaları ve anlaşılmayı-anlaşılırlığı pekiştirici vurgulama-
yinelemeler bağlamları yanında, cevablanabilirlik= answerability anlamında Mikhail 
Bachtin‘den ödünçleme bir kavramlaştırım-terimlendirim olarak okunsadır. Dahası E. 
H. Carr‘ın sorgulamalarında sık kullandığı tarihsel olgulara, kimi zaman “Anlamlı 
Olgular“ demesini de hatırda tutarak.  
 
Ancak bir Süreklilik Göster[e]mediklerini unutmayarak.  
BACHTIN, M. 1979: Die Ästhetik des Wortes. Rainer Grübel & S. Reese çevirisi, Rainer 
Grübel edisyonu, FFM, Suhrkamp.  
CARR, Edward Hallett, [1961] 2002: Tarih Nedir, Giriş ve Önsöz ekli, genişletilmiş yeni baskı, 
İstanbul, İletişim.  
CHILDE, V. Gordon, 1943: What Happened in History, Harmondsworth, Penguins Book. Mete 
Tunçay & Alaeddin Şenel çevirisi: Tarihte Neler Oldu, İstanbul, 19956, Alan. 
 

Toplumsal talep boyutları ve ihtiyaç yoğunluklarından daha nelerin 
anlaşılabileceği, Ütopya araştırmalarından izlenebilir. Edebiyât bilimsel disiplininde: 
Roman, Seyahatname benzeri ürünlerin Rönesans dönemine ilişkin "İhtiyaç 
teorisi/ihtiyaç sentezi" ve "sosyal antropolojiye ve sosyal tarihe yaslanmış bir İhtiyaç 
Tarihi"nde: Toplumsal Talep Boyutları ve İhtiyaç Yoğunlukları'nı, Okur Beklentileri, 
Komünikatif Başarı bağlamıyla, ihtiyaç hiyerarşilerinde, ihtiyacın tarihsel/kültürel 
boyutlarına da dikkatleri çektim.  

Enformasyon ve Komünikasyon Sisteminin Anahtar Teknolojisi olarak Matbaa 
[=Kitāb Baskısı], 15.-16. yüzyıl Hrıstiyan Avrupası'nda: Osmanlı Akınlarının tehdidine 
karşı korku ve dayanışma çığlığını duyurma, gündemde tutma ihtiyâcı ile Kilise İçi 
İktidar savaşı (ikinci Şizma: Protestanlığın doğuşunun) kışkırttığı en formasyonların 
iletilmesi (=komünikasyon) transformasyonu; tipografik enformasyon sistemine dahil 
edile rek işlenmesini gerektirdiği için, yeni tip enformasyon ve komünikasyon söz 
konusudur: 'Hakîkî' Bilgi. Ama aynı zamanda “Sıcak“: silâhlı çatışmalı; dînî-ideolojik 
toplumsallık damgalı Komünikasyon Biçimleri ve Enformasyon Tipleri olarak 
Yeni'dirler. Ancak bu sorunun ciddiye alınıp araştırılması da pek yenidir. Çalışmam, bu 
bağlamda da, örneği olmayanlar arasına girer.   
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Bazı postacılar mektublarını bekler. Bazı mektublar da adreslerini. Sosyal 
devrimlerde ayaklar baş, başlar ayak; varsıllar yoksul, yoksullar varsıl olur. Varsıllar da, 
yoksullar da; ayaklar gibi başlar da, tümden ve hemen yok olmazlar. Yer değiştirseler 
de, var olmaya devam ederler. İngiliz, Amerikan, Fransız, Rus-Sovyet, Çin ve Anadolu 
Devrimleri, bu Gidiş’in örneklerini vermekte yarışmaktadırlar. “Devlet“in süreğenliği, 
aşırı inatçıdır. Adreslerin, postacıların, mektubların da kayb oldukları (kayb olanları) 
yok mudur? Vardır. Bir uygarlığın yıkılıp yerine başka bir uygarlığın kurulduğu 
Tarihsel Devrimlerin işlediği Kadim ve Ortaçağ’da sözgelimi Köylü İsyanları 
(Almanya’da Jan Hüss, Thomas Münzer; Osmanlı’da Celâlî İsyanları) tümü, çapula-
kıyıma-kanedim: cinayete karmış, başarısız olmuşlardır. Şeyh Bedreddîn, bir erken 
sosyal devrim denemesi olarak tarihte yerini alacaktır. Bir Sosyal Sınıfın egemenliği 
yerine bir başka sosyal sınıfın egemenlik kurduğu kimi Sosyal Devrimler: Teknik, 
Siyasî, Bilimsel Devrim kılığına bürünmüşlerdir. Sosyal olsun, Siyasî veya Bilimsel-
Teknik Devrimler olsun, kimi Sosyal Devrimler: topsuz tüfeksiz, davul zurnasız, sessiz 
sadasız, bildirisiz... ama her defasında Yazma ve/veya Basma Kitâb’la, gelir kapınıza 
dayanırlar. Hoş Geldin de deseniz, Niye Geldin de deseniz,.ittir-git de deseniz… 
niyetinize göre Sonuç değişmez diyemezdiniz. Çünkü çıkarsamalarınız, var-gı-la-rı-nız: 
niyetinize zincirlenmiş-bağlanmış olmaktan kolay kolay kurtulamaz. Değişmezlik 
olmaz: hiç değilse, yeni “perspektif“ler, yeni “kavram“lar, yeni görünümler, yeni 
anlamlar kelime hazinenizi önce rahatsız, sonra alt üst eder, zenginleştirir; yepyeni bir 
üretici güç (üretim gücü) kazandırır size. Teknoloji gittikçe ortak kullanılan bir mal 
haline gelmektedir. Bu süreçte öne çıkan, uygulama kavramları’dır. Kavramlar, finans, 
hammadde, işçilik ve enerji kadar hayatî bir önem taşır. Her iş, özünde bir kavramdan 
başka bir Şey değildir sanki.  

“ŞEY“ ve “pek“ kelimeleri, severek kullandıklarım arasında. Şey? Tüm maddî varlıklar (: ayn), 
mülkiyet konusu olsun olmasın, her türlü varlıktır. Gökyüzü’nün tapusu henüz çıkarılmadı. 
Soluduğumuz hava da henüz özel mülkiyet konusu değil. Hayatın basamakları, aşamaları… her 
türlü maddî olmayan varlıklar; her hukukî işlem ve eylemi, var olabilen-düşünülebilen-
iddia/hükme konu olabilen her türlü varlığı; Bilinmeyenlerin de tümünü, kapsıyor Şey.  
İLHAN, Cengiz, 2003: “Madde 5- Her şey nasılsa öyle kalır. Bir şey’in bulunduğu hal üzre 
kalması asıldır: In acquali iure  melior est conditio possidentis“, in: Mecelle. Hukukun Doksan 
Dokuz İlkesi. Eski Hukukun, “Mecelle“nin, doksan dokuz genel kuralının (2.-100. Maddeler) 
çevirisi, yorumu, günümüz hukuku ile karşılaştırılması, İstanbul, Tarih Vakfı, bendeki 
fotokopinin sayfa sayıları çıkmamış. İtalikler benim.  
“Ömer Hayyam küp denklemleri ile ilgili ciddi bir eser yazmaya koyuldu. Bu cebirsel denklemin 
bilinmeyenine, Arapça ‘şey‘ di-yordu. Bu sözcük İspanyolca yapıtlarda Xay diye yazıldığından 
zamanla X biçimi[ni] alacak ve bilinmeyeni göstermekte kullanılan evrensel X harfine 
dönüşecekti.“ MAALOUF, Amin, 1994: Semerkant, E. T. Çelikkan çevirisi, s. 34’ten aktaran 
İLHAN, Cengiz, 2003, aynı yerde, dip not 3.  

YARATICILIKLARDA YASALLIKLAR ARAMAK

Yaratıcı fikirler gibi, yaratıcı kavramlara da, her zaman rastlanır. Kavram 
geliştirme işini Gutenberg’ler mi, Kolektiviteler mi üstlenip gerçekleştirir? Nereden 
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bileceğiz? Nasıl bileceğiz? Bu tür gerçekleştirmelerin bir[er] Zamanı var mıdır? Sırf ve 
yalnız bilinebilecek olanı [mı] bileceğiz [?]  
 
TUNÇAY, Mete, 1983: Bilineceği Bilmek, İstanbul, Yeni Alan.  
 

Kavram’la Fikir arasında bir fark vardır. Fikir, uygulayabileceğiniz bir şeyken, 
kavram: belirli bir fikir aracılığıyla uygulanması gereken daha genel, soyut bir şeydir. 
Sanılanın aksine, kavramlar bulanık ve belirsiz olduklarında daha yararlı ve fikir 
oluşturma potansiyelleri daha fazlalaşabilir. Kavramlar aşırı ayrıntı içerdiklerinde 
alanları sınırlanır, daralır. Aşırı genel olduklarında da, alanları çok genişlemiştir; pek azı 
yön gösterir. Yaratıcılıkta sorun: hem yeterince belirli, hem de yeterince genel olan 
kavramları ayırt etmeyi, zamanla, stratejik kavramlarla, üretim ve iletişim kavramlarını 
ayırd etmeyi başarmaktır. Kavramları sürekli, her zaman kullanırız. Kullanmadığımızı 
sandığımızda da, çoğun, eski ve geleneksel kavramların ne olduklarını pek ayırd 
edemeden, onlarla yetiniyoruzdur. İletişim kolaylığı için geliştirdiğimiz sözcükler, 
dünyaya bakışımızı sınırlayıp zorlayan tehlikeli tuzaklar (alışkanlıklar) hâline 
gelebilirler. Unutmayalım ki, yalnızca görmeye (duymaya, ellemeye, koklamaya, 
tadmaya) hazır olduğumuz şeyi görebilir (duyabilir, elleyebilir, koklayabilir, tadabilir) 
duruma gelmişiz-getirilmişizdir? ’Genel ruh hâlimiz‘dir bu. Hepten yepyeni bir şeyle 
karşılaşınca, durup ne ola[bile]ceğini düşünürken, bunu, genellikle, o yeni şeyi, tanıdık 
parçalara ayırıp çözümleriz. Ama ilk bakışta (duyuşta, elleyişte, kokuşta, tadışta) 
bildiğimiz[i sandığımız] bir şeye benzer gibi görünen (duyulan, ellenen, koklanan, 
tadılan) bir şeyle karşılaşırsak, onu bildiğimiz bir şeymiş gibi görürüz (duyarız, elleriz, 
koklarız, tadarız); ancak gerçekte farklı olduğunu anlamayı her zaman ve her mekânda 
başaramayız. Önümüze Pandoranın Kutuları serilmiştir sanki.  
 
PANOFSKY, Dora & Erwin PANOFSKY, [1956] 19914: Pandora’s Box, Bollingen Series, 
Princeton ÜY. (=Die Büchse der Pandorra, çeviri ve Sonsöz: Peter D. Krume, 1992, FFM-New 
York, Campus.)Bu gerçeklik, bir felsefî sorunsal olarak burada yer almış değildir; Gündelik 
Hayatın Tarihi, örnek-somut olaylar-verilerle doludur.  
 

Kavram’la Algı arasındaki mesâfe pek dar; fark, pek küçüktür. Kolaylıkla 
Ayırdına varılamaz. Dünya, saf bir görsel veri olarak algılanamaz. (Eleştirel Okul:) 
“Frankfurt Okulu hayat kurtarır“ denir. Neden? Nasıl? Kurtarıcılık için Yahudi ve 
Komünist olmak gerekmez, bilimsel çalışmalarınızın sonucunda Hitler Faşizmi’nin 
“gidici“, hele tez-gidici olmayacağını, tersine “kalıcı“ olacağını saptamak yeter: 
Marxizm’i (Kemalizm’i…) bir yeni Din, alçı-kalıplarında ideoloji-teoloji olarak 
anlamamış-kullanmamış olmak önkoşulu ile. Sonuç’ta Hitler ve Faşizm‘ler, Kalıcı 
olamamıştır ama Frankfurt Sosyal Araştırmalar Enstitüsü çevresi/dergisinin Nazi 
Partisi egemenliğinin Kalıcı olacağı öngörüsü, hayatları Kurtarmıştır.  

Verilerin zihinsel düzenle[n]me yoluyla [iç/dış] kalıp-dizi-gruplar 
oluşturulmasına Algı diyoruz. Duyumsal deneyim edinme yeteneğidir Algılama. Algı, 
dünyaya baktığımızda oluşan gruplamadır. (Görsel enformasyon.) Farklı analiz birimleri 
olarak insanî fenomenlerle toplumsal: psikolojik, sosyolojik, sosyal psikolojik ve felsefî 
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fenomenler ele alınırken, Fenomenolojik Sosyoloji’de Gestalt teorisi’nin katkısı 
vurgulanır. Kavram ise, kendi içimize, sahib olduğumuz deneyimlere baktığımızda 
meydana gelen gruplamadır. Bir şeyleri algılayıp grupladığımızda, buna bir ad veririz. 
(Elma, Armut, Kel Mahmut vb.) Bir şeyleri guruplayıp kavram oluşturduğumuzda, bu 
gruplamadan kaynaklanan bir Amaç/Yarar vardır. (Beslenme, mükeyyifât, sevgi; vergi, 
denetim, matbaa ağları.) Kavramlar son derece önemlidirler ama onları üretmek pek 
zordur. Sonradan, geriye dönüp baktığımızda, elbette, başarılı kavramların tümü, çok 
kolay, yalın, anlaşılırdır. Bu, Sonuçların Nedenleri ile birlikte anlaşıldığının, 
kavranıldığının güvencesi ol[a]maz. Determinizm, Sebeb -Sonuç Determinizmi, 
sıradanlıklarda da işleyebilir ama her sıradanlıkta determinizm görülmez. Kavramların 
üretilmesi, tasarımlanması’ndan önce, Bilgi ve Kavramlar arasındaki ilişkiye bir 
bakalım. Algı gibi, bilgileri de, ancak, içi önceden doldurulmuş kalıplar içinde alabiliriz. 
Bu durumda bilgi analizinin Kavram oluşturması mümkünsüz. Bilgilerin incelenmesi 
basit kavramlar oluşturmamıza-zaten sahib olduğumuz kav ramlar arasından seçim 
yapmamızı sağlayabilir. Hayal etme, yada tasarlama yoluyla yeni kavramları zihnimizde 
önceden başlatmamış olduğumuz sürece, sadece bilgi analiziyle yeni kavramlar 
oluşturamayız.  

Eğitimde yaratıcı ve kavramsal düşünceye verilen önemi arttırmalıyız. Bilgi 
analizi artık yeterli olmayacaktır. Yeni bir kavrama basit bir dilekle ulaşabiliriz. Bazan 
bir provakasyon (yaratıcı düşünce sürecinin bir parçası olarak kışkırtma) yetebilir. Yeni 
kavramlar oluşturmanın bir Diğer Yol’u, var olan kavramların değiştirilmesi yada 
iyileştirilmesi ve daha eski kavramların yeniden canlandırılmasıdır.  

Bu, zaten canlı olan Dil’in doğal gelişimidir. 

Dil Alanı’nın Meraklıları için: TÜRK, Atilâ, 1984: Zur Reflexion über Sprache und Sprach-
gewohnheiten -I- Leben mit Wörter, Wörter mit Leben. (Vortrag.) Deutsche Lesegesellschaft, 
Mainz, Dezember. TÜRK, Atilâ, 1985: Zur Reflexion über Sprache und 
Sprachgewohnheiten-II- Untergegangener Wörter, die seit dem Ausgang des 18. 
Jahrhunderts aus der deutschen Schriftsprache verschwunden sind. (Vortrag.) Deutsche 
Lesegesellschaft, Mainz, Dezember.  

Kavram oluşturmada kimileyin bir Birdenbirelik/Ansızleyinlik, kimileyin de bir 
Birikim-Bekleme söz konusudur. Sırf ve yalnız Bilgi Analizleri bizi kavramlara sağ sâlim 
götür[e]mez. Bir bağlamda anlamlı olmayan şeyler, başka bir bağlamda anlamlı olabilir. 
Veri, ancak bir bağlam sâyesinde bilgi olur. Bağlam, bir koşullar dizisi veya bir kavram 
olabilir. (Matbaa’nın teknik ve/veya teknik-dışı önkoşulları gözönüne getirilsin.) 
Kimileyin verideki bir olağandışılık, olağanüstülük, hatta dikkat çekici bir nokta bile bir 
kuşku uyandırabilir, bir kavramı tetikleyebilir. Bu durumda veriye, o kavram aracılığıyla 
bakmalı. Artık önemli olan, kavramsal çalışmayı zihnimizde yapmalı ve bilginin bize 
kavramlar sağlamasını beklememelidir; çünkü sağlamayacaktır. Sözgelimi Düşünmeyi, 
mutlu olmayı, sev[il/in]meyi öğreten okullar gerçekleşebilirse, zekâ geliştirme, 
kavram geliştirme bakanlıkları kurulabil[ir]se, üretken/yaratıcı düşünce üretiminin 
öneminin ayırdına varılabilir; yaratıcı-kavramsal düşünce’nin, eleştirel düşünce’den 
tamamen farklı olduğunun bilincine ulaşılabilir. Çünkü düşünceyi öğretme hareketi, 
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eleştirel düşünce tarafından neredeyse teslim alınmıştır. Sırf ve yalnız [müstakilen 
ve münhasıran] tanımlama ve eleştirme (tümüyle) yetersizdir. Sırf ve yalnız budama 
makasıyla üzüm bağı kuramazsınız. Düşüncede hatadan kaçınmak yetmez. Trafik 
hatalarından-kazalarından kaçınmak için arabanızı garajda tutamazsınız. 
Didero’nun “Yeğeni“ni, Pascal’ın, Nietzsche’nin, Nerval’in, Artaud’nun “Aklı 
sorgulayan Akıldışısı“nı, Dostoyevski’nin “ecinni“sini: hepsini: Mahpushanelere, 
Hapishanelere kapatmakla kendi aklınızdan emin hâle gelemezsiniz. Kadim Yunan’da 
Atomist Demokrit, Yeniçağ Hrıstiyan Avrupası’nda da Kopernik-Keppler-Galile ve 
Newton neden dönemdeş-çağdaş bilgin olamamışlardı? Bilgi Aktarımları’nda süreklilik 
kesintisizlik neden gerçekleşemiyor; ayırdına varılamayışlar arasına bin yıllar, yüzyıllar 
giriyor?  

Kavram Yaratmayı öğrenmenin, yeni bir üretici güç ile silâhlanmaya eşdeğer 
olduğunu artık anlıyoruz. Resepsiyon Estetiği, Hermenötik, Estetik-İletişimi (Yaratan-
Yaratılan-Kitleler-İktidar) vb. vd. alanlarda karşılaştığımız bir kaynak genişlemesi, usûl 
Rönesansı verimlerini izleyip ilerletme ihtiyâcını karşılamak üzere yeni alanlarda 
okumalara girişebilmişsem; Yazılı Kültür birikimlerinin Basılı Kültür birikimlerine 
yükselmesinin tadını çıkarmış olmuyor muydum? Ama özellikle Teknik Tarihi, Bilim 
Tarihi, Dilbilim ve Şifâhîlik alanındaki Okumalarım, Kültürel değişim katalizatörü 
olarak Basılı Kitābı, 1440-1500’lerin “High Tech“i bu matbaa baskısı’nı, bu 
enformasyon ve komünikasyon teknolojisindeki alt üstlüğü ele alırken kullandığım 
kaynaklara ayırdığım vakitle yarıştı: pek çok vaktimi aldı. Yolumu kendi elimle uzatmış 
oldum. Adreslerin, postacıların, mektubların da, kayb olduğu anlar/alanlar yok mu? 
Topsuz, tüfeksiz, bildirisiz gelen devrimlerin başrolü, pozisyonu, merkezi, periferisi 
değişir, genişler. Yazan ile Yazı arasındaki ilişkilerde de, bunu görebilirsiniz. Okuyanla 
Okunan, Söyleyenle Dinleyenlerdeki gibi. Metinle Okur, Metin(ler)le Okuyucu-
[Dinleyici/İzleyici]-kitlesinde de. Merkez yerine Eyalet, Taşralarda da. Bu Gidiş‘i: 
“Çeviri Türkçe“ üzerinden Kefere Açılımlarını: Yapısalcı/Postyapısalcı Usûller, 
Yapısalcı çözümlemeler; Yeni Yapısalcılık, Yapısökümcüler, Fransız Fenomenolojisi, 
Existansiyal-feonomenoloji, Alman Eleştirel Teori’si, Annales Ekolü, Semioloji, 
Hermenötik vb. Beşerî İlimler Arkeolojisi; Baudrillard, Derrida, Saussure , LéviStrauss, 
Lyotard, Heidegger, Gadamer, Althusser, Tugendhat, Husserl, Hegel, Lacan, Descartes, 
Schelling, Deleuze, Guattari, Schopenhauer, Nietzsche ve Foucault’lar üzerinden 
vermemek (ama tümüne kapalı kalmadan, yok saymadan, yasaklamadan. İletişim 
Türkçesi Derslerimdeymişim gibi; Türkçe, öğrenci ve okurlarımı yabancılaştırmaksızın 
sunmayı deneyerek: mektublarımı doğru adreslerine doğrudan ulaştırmak istedim. 
Üstelik Matbaa Arkeolojileri’ni, bu türden endişelerimle bütünleştirmeyi denedim.  

Fetih’le (1453) birlikte, İstanbul ve/veya Floransa, yerini Mainz’a bırakabilir. Bıraktı da. 
Başarısızlıklara, gecikmelere rağmen, kalıcı da oldu. (Basım merkezi olarak Mainz‘dan 
değil, aslında matbaanın kendisi’nden söz ediyorum.) Su Baskınları, Yangınlarda 
yitirdiklerim; adresime gönderildiği halde ulaşmayanları da dahil, pek çok kitābı yeniden 
edindim, okudum. Bu yeni Okumalarım beni, önce: İnanç Bunalımı (diyelim Türklerin 
Müslümanlaşması) momentlerinde beşerî bilimler ile pozitif bilimlerden Usûl 
ödünçleyen ve özgün metodolojisi olmayan dînî araştırmaların kimlik bunalımının hiç 
dinmediği Hermenoytik’in, dînî deneyimlerin mü’minler arasındaki tezâhürünün 
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okunması yolculuklarının sıradanlaştığı sonucuna götürdü. K. Armstrong, içtenlikli 
çalışmalarıyla, özellikle Tanrı’nın Tarihi’nde vargımı gerekçelendirerek, doğruluyor.  

ARMSTRONG, Karin, 1993: A History of God: The 4000-Year Quest of Judaism, 
Christianity and Islam, London-New York, Ballantine Book. İncil’in Biyografisi’nde de: 
ARMSTRONG, K. 2007: The Bible. A Biography, London, Atlantic Book.  

İsterseniz, Osmanlı Fetihcil Akınlarının etkilerini görmezden gelelim. Kilise-İçi 
iktidar mücadelesinin, Protestanlığın Doğum sancılarının Bilgi İhtiyacını kışkırtıp 
değiştirdiği iklîmle sınırlanalım. Değişim, önce İnsanların kendileri hakkında, Hakikatin 
Anlamı ve Elemanları üzerine Anlayış değişikliği kılığındadır. Söz konusu Etki ve 
Elemanlar, herkes tarafından [her yazarca] konu edilmez. Kültürel Değişimin 
Katalizatörlüğü, Basılı Kitāb'ın [kitāb baskısının] tekelinde değildir. Tersine olağanüstü 
Kişiliklerin (Erasmus örneğinde olduğu gibi, ama daha çok Katolik olmayan, Luther 
veya Atatürk, Lenin gibi kişiliklerin) Etkileri, hânedân değişiklikleri, [siyah] barut, top 
[fırlatmalı ateşli silâhlar], jiroskop pusulası da, değişim katalizatörleri arasında 
sayılmalıdır. Yazı‘dan Kitāb‘a, Yazma Kitāb‘tan Basılı Kitāb‘a [=Matbaa‘ya] gelişim, 
uzun, zahmetli/sancılı; kuşak değişimleri‘ne de bağlanabilecek bir süreci, (Herbert 
Göpfert’le Robert Darnton gibi) sırf ve yalnız [müstakilen ve münhasıran] Matbaa 
Ürünü Kitāb’ın üretimi-dağıtımı çerçevesinde İktisat İlminin (Ticaret vb.) ve 
Komünikasyon Sisteminin (çeviri, düşünce-ideoloji-inanç etkileşimi vb.) tekeline terk 
edemeyiz. Kutub Yıldızı, Çoban Yıldızı (“Tek Yol Devrim“, “Tek Yol İslâm“) yetmez. 
Samanyolu bile yetemez. Sayısız yıldızları hesaba katarcasına çok nedenli, çok yönlü, 
çok renkli usûl, yaklaşım, araçlarla, bol kaynaklarla, neden-sonuç çelişkilerini eleştirel 
gözle, çapraz okumasını da öğrenmek zorundayız.  

DARNTON, Robet, 1987: ‘Histoire du Livre. Geschichte des Buchwesens. An Agenda for 
Comperative History‘, in: Publishing  
History, R. D. ve Herbert Göpfert edisyonu, Cambridge, sayı: 22, s. 33-41. Harvard’ı bitirip 
Oxford’ta doktora yapan Robert Darnton, kırk yıl Princeton’da (1968-2007) öğrettikten sonra, 
Carl H. Pforzheim Üniversitesinde profesör, Harvard Üniversitesi kütübhane müdürlüğünden 
önce, kitab tarihi’nin bir araştırma alanı olabileceğini kanıtladı: The Business of Enlightenment: 
A Publishing History of the Encyclopédie 1979, The Great Cat Massacre and Other 
Episodes in French Cultural History 1984, The Forbidden Best-Sellers of Prerevolutionary 
France (1995), Slander. The Art and Politics of Libel in Eighteenth-Century France, 2008 
eserlerinde yasaklanmış-sansürlenmiş basma kitabların önünde sonunda 1789 Büyük Fransız 
Devrimi’ni mümkün kıldığına işâret eder. Demek yine de Basılı eserlerin nerede yayınlandığı, 
hangi kitabevi’nde satıldığı (dağıtımı), ne kadarının (legal ve/veya illegal yollarla) okunduğu, ne 
kadarının kütübhanelere girdiği, başka dil[ler]e çevirildiği, etkileşim soru[n]larına dikkati 
çekmekle, benim gibi, kendisinden sonra gelen-yazanların, önünü açtı, yolunu aydınlattı, zihnini 
açtı. Peter Burke de. (Kaynaklarımın: Birincil-İkincil sınıflamasının mutlak olmadığı bellidir.) 
Kuşların oluşumu uzmanı biyolog Jared Diamond, biyocoğrafyanın toplumsal gelişmeyi ne 
ölçüde etkilediğini saptamak için çevresel/beşerî coğrafyayı incelediği eserinde bir yasallığın 
sözünü eder: “Teknoloji, binbaşlı çoğalan oluşumlardandır ve öngörülen bir ihtiyacı 
karşılamak için icat edilmez. Tersine icat edildikten sonra kullanım alanı bulur.“  
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DIAMOND, J. 1997: Guns, Germes and Steel. The Fates of the Human Societies, London, 
Jonathan Cape, s. 246.  
Bu Yasallığın tersinden de işleyebildiğini unutmamak gerekiyor. Toriçelli, İtalya ovalarını sel 
baskınlarından kurtarmak isterken “Toriçelli Kanunu”nu bulmamış ve uygulamamış mıydı? Hep 
Aşağı’dan değil, aynı zamanda Yukarıdan, etki-tepki=sonuçları bir bütün. Fatih, şehzadeliğinde 
Akşemseddîn’in öğrencisi, dersi at sırtında gezintide sürdürüyorlar: yolda bataklık içindeki 
kamışların sarardığını gören Hoca: “bu yıl kurak geçiyor” deyince, şehzade: ”derya içredirler ya” 
deyiverir. Ak Şemseddin sabırlı. Sesini çıkarmaz. Yol da, ders de uzar. Dönüşte yorulunmuş, 
acıkılmıştır. Bir çayı geçiyorlardır, susayan atlar durur, şehzadenin atının ayakları çay içindeyken 
su içmeya eğildiğinde Hoca, yularından tutarak gem’i azıya alır: “derya içredirler ya.” (=Atların 
[kamışların] ayağı suya değerken su içmelerine [yağmuru yağmasına] gerek yoktur diyordu[n] 
ya.)  
İşte böyle. Hakikatler, defalarca Keşf edilmeyi bekler. (Kaynak kullanımı’nda dikkat edilecek 
kurallar-ilkeler için özgün bir örnek de sunmuş oluyorum böylece.)  
Bu her defasında adı konulmamış-yazısız gerçeklik neyi dillendiriyor? Ne anlayacağız? Nasıl 
anlamalıyız? 
Her keşf ediş, uygulama ile sonuçlanmayabilir, her uygulama da kalıcı, yerleşici, geliştirilebilir 
olmayabilir. Her keşf ediş ve uygulama sürdürülmeyebilir.) Örnekleri pek çoktur. Matbaa’nın 
(Uygur Matbaası ve Gutenberg’cil Matbaa’nın) Sosyalleşmesinde diğer (teknik, sosyal, kültürel, 
tarihî, arkeolojik, iktisâdî, ticârî, komünikatif) süreçlerin geri plana itilişi ile Dînî süreçlerin 
(özellikle Protestanlığın) öne çıkışını da, Exkurslar ve özel ayırımlarda vurguladım, ayrıntılarıyla 
gösterdim, güncelledim. Üretici güçler-üretim ilişkileri bağlamında matbaa’nın sosyalleşmesi’ni 
Teknik Sorunlar ve Maddî Koşullar ve asıl Askercil yanlarının bütünlüğüyle ele alan hemen hiç 
çıkmaz. Sivil (mimarî, toprak rejimi, idâre, örgüt, kültür teknikleri) ve Askerî ateşli silâhlar, 
teknik, üretim-kullanım-tâlim-terbiye-disiplin, strateji-taktik; savaş yönetimi, propaganda-
örgütle[n]me) alanlarıyla, İnanç (din, mezheb, kurum ve ideoloji) Kutublaşmaları-Yarışları 
gölgesinde: Yenilik İktisadiyâtı (=yenilik sosyolojisi, yenilik psikolojisi),Eğitim (dil, meslek 
edinme, çalışma–öğrenme, kitab-kütübhane-okuma; okuma disiplini; çalışma disiplini) 
alanlarında Teknolojik Yenilenmelerin Benimsenme-Redd edilme süreçleri; güzel sanat-bilim 
alanında da dehâ, imza, kapıkulu-bağımsız aydın-sanatçı-bilgin oluşumlarının geleneksel-
yapısal… nedensel Gidişleri üzerinde derinlemesine durdum.  
 

Üretici güçler-üretim ilişkileri bağlamında matbaa’nın sosyalleşmesi’ni Teknik 
Sorunlar ve Maddî Koşullar bütünlüğüyle hemen hiç ele alan çıkmaz: Sözgelimi Kurşun 
Döküm Hareketli Harfler-Matbaa Ağları-Tica -ret ve Sermaye Girişim Ağları-Doğal 
Kaynaklarla ilişkileri için, üstesinden gelinmesi hiç de kolay olmayan bu konu ile 
“doğrudan“ bağlantılı görünmeyen okumaları derinleştirmek, “Derin Okumalar“ 
kaçınılmazdı: sözgelimi Doğu’nun tanımı, Ren nehri Kapitalizmi, İrâd-Vâridât 
Kapitalizmi, Prusya Kapitalizmi, Protestan Kapitalizmi terimlerini, 
kavramlaştırımlarını, açılımlarını öneren, “Geç Kapitalizm“ tartışmalarına öngelen 
yaklaşım-açılımlar, “Kapitalizm’e Geç ve Güç Geçiş“ Sorunsalı, Matbaa’nın 
Sosyalleşmesi, Hrıstiyan Avrupa’lı olmayan (Eski) Dünyalar ve Doğu’nun Öncülüğü-
Üstünlüğü ile ilişkilendirilmeli; Üretici Güçler’in İşleyişinde İnsan Üretici Gücü’nün 
özgünlükleri hesaba dahil edilmeliydi: tümünün üstesinden geldim. 
 
Dr. Hikmet Kıvılcımlı, dahiliye ve sinir hastalıkları mütehassısı olarak, verem dispanserlerine, 
senatoryum ve preventoryumlara, hastahanelere, tımarhanelere... hapishanelere de kapatılan, 
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çoğu yoksul bu sağlıklı olmama: verem olma suçluları’nın, kapatılmışlıkla/kapatılmışlıkta 
tedavi ile mâruz kaldıkları insancıl olmayan uygulama-tutum ve davranışlara şiddetle karşı çıkar; 
bu deli-verem damgalıların ciğer röntgenleri, beslenmeleri… ile, ayrıca ve özellikle 
ilgilenilmezlik…lerle, kapatılmışlık -yalıtılmışlık larla mücadele edilmesini öngörür, şart 
koşardı. (Karşılaştırınız: Vatan Partisi Tüzük ve Program, 1954, İstanbul. Genç Cumhuriyet’in 
Verem-Savaş-Seferberliği için: BORATAV, Müeyyed, 20063: Sakıncalı Doktor. 20. Yüzyıldan 
Anılar, İstanbul, İmge, özellikle s. 184-257. Ayrıca bknz: TİMUR, Taner, 2005: Felsefi 
İzlenimler. Sartre, Althuser, Foucault, Derrida, Ankara, İmge.) Kıvılcımlı’nın andığım 
katkılarının, Fuko’lardan ve Fukugil’lerin izleyici ve muarızlarından önce ve onlardan bağımsız 
olarak geliştirilmiş, denenmiş… olmasının da, altı çizilmelidir.  

Yaşanmışlıklar, siyasal bilinç-tecrübe, dilbilirlik, gelir-bilgi-görgü-deneyim 
düzeylerinde artışları; seyahat, ulaşım ve ulaşım araçlarındaki pozitif kalitatif ve 
kantitatif iyileşmelerdeki artışları izledikçe, bütünleşik değerler aşamasında durum 
tümüyle değişir/değişmiştir. Eleştirel: critical düşüncenin belirli, kesin bir anlamı vardır. 
Critical, Yunanca’da yargılamak anlamındaki kritikostan türetilmiştir. Demek eleştirel 
düşünce her şeyden önce yargılamalı düşünce demektir. Eleştirel düşünce önemlidir. 
Ancak eleştirme’nin ötesinde bir şey üretmelisiniz. Eleştiri silâhı silâhların eleştirisine 
vardırılamaz. Eleştirel düşünce, düşüncenin her yönünü kapsar iddiasında bulunanlar, 
aslında yargılamalı düşünceyi tanımlayan bu sözcüğün gerçek değerini bozuluma 
uğratıyor, bozuyorlar. Eleştirel Düşünce Savunucuları sırf ve yalnız geleneksel eleştirel 
düşünceyi (Horkheimer, Adorno, Benjamin’in öğretileriyle sınırlanmış 
biçimiyle/içeriğiyle) öğretiyorlar da, düşüncenin üretken yönünü aynı ölçüde-derinlikte 
işlemiyor; Eleştirel sözcüğünü uygunsuz bir biçimde kullanmış oluyorlar. “Marxizm 
Çöplüğü”nden beslenmek, her dâim pek verimli, yaratıcı son-uç-lara varamıyor.  

Eleştirel sözcüğü hakkında ileri sürdüklerimin Eleştirel Düşünce bağlamında çağrıştırdıklarını, 
biraz olsun açmalı, (kalıcı değil; geçici) son-uç-la-rı’na vardırmalı, daha somutlamalıyım. 
Frankfurt Okulu’nun Eleştirel Kuram/Okul olarak anlaşılması, Eleştirelliğin Kaba Marksizm ve 
Pozitivizm etiketinden korunmak, Kant geleneğini sürdürmek, ama asıl Bolşevizm’le 
hesaplaşmak sac ayağında özetlenir. Eh, bu da önünde sonunda Eleştiri ile başlar ve böylesi bir 
özet yeterlidir de. Benim “eleştiri“, “eleştirel düşünce“ kullanımlarında getirmek istediğim yeni 
açılım, bu EKOL’ün “adımı güveç koy ama kıçımı ateşe koyma“ tavrının çizgi leşmesine (pek 
de yeni olmayan) bir uyarı/katkıdır. Böylesi geniş-plan irdelemelere ulaşabilmekliğimde hocam 
Ümit Hassan’ın “son tahlilde bilim‘in bir insanlık ahlâkının doğuşuna hizmette 
bulunacağı“na dâir keşfi-öngörüsü-tezi’nin rolü büyüktür. Horkheimer’in ikinci 
Frankfurtu’ndaki Rektörlük yılları ile 1968 Kuşağı’nca eleştirilen tarafını, Habermas da yer yer 
göstermiştir. Belki “yeni“ veya “ileri“, acımasız sayılabilecek olan, kurduğum güveç-ateş 
ilişkisidir. Okurlarım karar versin: Eleştirel Okul asıl ününü 1945 sonrasında, Horkheimer-
Adorno ikilisinin Frankfurt Üniversitesi’nde biri (Horkheimer) REKTÖR, 1951; diğeri (Adorno) 
bir STAR PROFESÖR olarak ve adlarını taşıyan eserle efsâneleşmişlerdi. Frankfurter Schule ve 
Dergilerinin Tarihi (Martin Jay ve Rolf Wiggerhaus tarafından) yazılmıştı. Bu 
Tarih/Çözümlemeler, Toplum Teorisi olarak anlaşılmasını istedikleri Ekol’ün Tarihi’nin, 
Tarihyazıcılığı örneğiydi. Almanya Federal Cumhuriyeti İktidarıyla (Adenauer) bu ünlü 
İKİLİ’nin, Habermas’ı bile çileden çıkartarak, hayal kırıklığına uğratarak, nasıl uzlaştıklarının 
uyuştuklarının Tarihi olarak da yazılmalıydı. Clemens Albrecht ve arkadaşları hayata kaynanalık 
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görevimi üzerimden alıverdiler: “Frankfurt Okulu’nun Etkileme Tarihi: Batı Almanya 
Cumhuriyeti’nin Entelektüel Kuru[lu]şu/Kur[ul]ması”, sonunda yazıldı:  
ALBRECHT, Clemens vd. 1999: Die Intellectuelle Gründung der Republik. Eine 
Wirkungsgeschichte der Frankfurter Schule, FFM-New York, Campus, 649 sayfa.  
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde verdiğim Lisans ve Lisansüstü Derslerinde 
(Karşılaştırmalı Kültür Tarihi, Yaratıcı Yazarlık, Karşılaştırmalı Uygarlık Tarihi, Müzik 
Sosyolojisi, Türkiye Sinema[sı] Sosyolojisi, Osmanlı’da Kamuoyu, Dedikodunun Tarihi, Sağlık 
Kurumları Tarihi, Kıbrıs Kültür Tarihi… nde) bu gelişimlere değinmeye çalıştım. Gel gör, 
“paralel okumalar“a, son derece sınırlı sayıda ve düşük düzeyde “İlgi“, “Anlayış“, “Hazır Ol 
[ma]mak“… larla karşılaştım. Kültürel Çalışmalar Dersleri’nde olduğu gibi, Yaratıcı Yazarlık 
Dersleri’ni işlerken, Yaratıcılığın; Bilim’de, Güzel Sanatlar’da ve (Güzel) Düşüncelerde olası 
Yasallıkları’nı ele aldım:  
TÜRK, Atilâ, [2001] 2014: Yaratıcı Yazarlık Ders Notları, Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim 
Fakültesi, Lefkoşa, MSS.  
 

“Anlamlı Sorular“ımı çoğaltıkça, Semiotik ile: mimârî’de, film’de, mûsikî’de; 
tad ve kulak İm-Anlam... bağlamlarıyla [Architektursemiotik, Kunstsemiotik, 
Zoosemiotik...] lisânî programcıl kodların praxis’i... üzerine okumalarım derinleştikçe 
Matbaa’nın gerçek kahramanı’nın Gutenberg değil, tarih’in kendisi olduğu sonucuna 
götürüldüm.  

“Kılavuzu karga olanın gagası b.ktan kurtulmaz“ denilmiştir. Bir çalışma-
araştırmanın kalitesi, kaynaklarının kalitesine de bağlı. Kaynaklarım mükemmel olduğu 
halde, çalışmanın aynı ölçüde mükemmel olduğunu söyleyemem. Alanında bir Klasik 
sayılması gereken Carter‘i de (F. Braudel üzerinden) 1985‘te keşf ettiğim halde, 1931 
baskısına ve 1955 kritik edisyonuna 1993 yılında ulaşabilmiştim.  
 
CARTER, Thomas Francis, [1925] 1931: The Invention of Printing in China and its Spread 
Westward, New York, Columbia ÜY. 1925 baskısı: xviii + 282 sayfa + 38 tablo, harita vb.; 
kaynakçası: s. 261-293; “1931 baskısı: xxvi + 282 sayfa; bibliyografyası: s. 261-273; Revised by 
L[uther]. Carrington Goodrich, 1955, xxiv+293 sayfa; New York, Ronald Press, bibliyografyası: 
s. 255-278. F. Braudel’in kullanmış olduğu bir diğer ve önemli kaynağı (üstelik Gutenberg’in 
çağdaşı ve Matbaanın Doğu Türkistan Kaynaklı olduğunu doğrulayan/kanıtlayan, ancak 
basılması hayli geciken bir diğer önemli kaynağı da [Le ROY, Loys, 1576: De la Vicissitude ou 
Variété des choses en l’Univers] yine 1993 yılında görebildim. Braudel’in kullanmamış olduğu, 
benim tezimi doğrulayan çalışmalara da ben dikkati çekeyim:  
LAUFER, Berthold, 1931: Paper and printing in ancient China, Chicago, Caxton Club.  
KOLEKTİF (ed) 1993: Books: the origin of Chinese books and printing, Taipei, Taiwan, 
Kwang Hwa.  
ALDIS, Harry Gidney & John CARTER & E[rnest] A[ddenbrooke], 1941: The printed book, 
Cambridge, ÜY. (vi + 141 sayfa, 10 tablo vs.)  
Sinema’nın sahibliğini Fransızlara kaptıran Almanlara Gutenberg yeterdi: Uygur Matbaaları 
hakkında ısrarla susmayı tercih ettiler: Matbaa, Alman tekelinde kalmalıydı. Ama Amerikan 
Sinolog Thomas Francis Carter, [Matbaa'nın Alman tekelinde kalmasına gönlü râzı olamadığı 
için bile olsa?] susmadı. Carter’in Eseri alanının klasiğidir. Ancak, Almanya'da, “Uygur 
Matbaaları yok” ve Carter‘in eseri yazılmamış sayıldı. 80 yılda 3 baskı yaptı, ikincisi: 1931. Her 
üç baskı da kolay bulunmaz. Ciddî eserlerin dipnotlarına bile nâdiren, örneğin Braudel’de, 
girebilmiştir. İstanbul'un Fethi üzerine Gutenberg'in bastığı Haçlı Seferi Beyannamesi 
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Türkenkalender de, 1454, yüzyıllarca konspirasyonla karşılanmıştı. (“Konspirasyon”dan 
amaçladığımın özeti şu: Türkenkalender, defalarca basılmış, üzerinde küçümsenmeyecek sayıda 
makale, katkı, değini yayınlamış olduğu halde, ki bunların her birini teker teker ele aldım, ama 
içeriği’nin taşıdığı özel anlamlar üzerinde hem objektif olarak durulmamış, hem de kör gözüm 
parmağına âşikâr olanlar hakkında susulmuştur. ”Gutenberg diye biri”nin matbaasında basılanlar 
yüzünden bir bilgi patlaması, bilginin geniş kitlelere yayılması sağlanmamış, hele bu hiç 
planlanmamıştır. Dahası, basılan kırk’ı aşkın İncil, bin yıldır bilinmedik, yeni bir bilgi olmadığı 
halde; bilinmedik bırakılanın: 1453’te İstanbul’un Fethi üzerine Mainz’da Gutenberg 
Matbaası’nda basıldığında birleşilen, oydaşılan 1454 Türkenkalender başlıklı ve Papa Adına 
önyargılı ve bönyargılı; Hrıstiyan Avrupa Ben Merkezci, etnosentrik-geosantrik-egosantrik 
tekelciliklerin ilk basılısı bir Bulle=Papa Fermanı, ilk Basılı ve Resmî Haçlı Seferi 
Çağrısı/Bildirisi/Bildirgesi ve Kıbrıs’ın Türklerce fethini önlemek üzere dûâ ile yetinmeyip para 
bağışlarında bulunulması gerektiğini ilk basılı metin olarak emr eden tüm olumsuzluklarıyla 
olağanüstü öngörülü, olağanüstü gerçekçi, olağanüstü etkili, olağanüstü sürekli bir ilk resmî 
Basılı propaganda metni olduğudur.  
Alman bilginleri-Aydınları, Sinemanın Babalık Hakkı'nı, Fransızlara ve Amerikalılara kaptırmış 
olduklarını düşünmektense, Gutenberg Basmacılığı Tekelini ellerinde tutabilmek için uzun 
haksızlıklarında ısrarcı oldular. Protestanizm, Protestan Ahlâkı ve Matbaa bağlamında bu hususa, 
benim bu itirazlarım doğrultusunda, bir Alman bilginin değinisi için bakınız:  
COULMAS, Florian, 1992: Die Wirtschaft mit der Sprache. Eine Sprachsoziologische 
Studie, Frankfurt, Suhrkamp, s. 42-55.  
Ayrıntıları için: Exkurs-2- Çin-Avrupa ve Exkurs-4- Kitāb ve Kütübhâne Tarihi ile Okur ve 
Okuma Kültürü‘ne Giriş.  

Çalışmam’da en önemli eksik, Türkiye Arşivleri ile Uygur ve Çin Arşiv ve 
birincil kaynaklarının, doğrudan, kullanı[a]mamış; Berlin, Pekin, Tokyo'daki Turfan ve 
Basılı Sung-Çin’i Metinleri yerlerinde görüp inceleyememiş; Türkler ve Cermenlerin 
tarihe girişlerini belgeleyen [Türklerin Tarihi, Türkî Diller ve (varsa) Matbaa ile ilgili 
yayınlar bakımından] Arapça, Farsça, İbranca, Çince, Rusça, Hintçe, Urduca, Latince, 
Yunanca, Ermenice, Gürcüce ve Fransızca, İspanyolca, Portekizce kronik, fihrist, 
seyahatname, coğrafya… eser-risâlelerin asıllarını [dil sorunu yüzünden, doğrudan] 
kullanamamış olmamdır. (Ancak Almanca‘ya çevirilenler ve Almanca dolaylı=ikincil 
tüm eserler taranarak, ulaşabildiğim İngilizce çevirileri, gözden geçirilmiştir.) Gel gör, 
bu: sırf ve yalnız benim “eksikliğim“, yeterince poliglott (=çokdilli) olamamam’dan 
kaynaklanan bir sorun olabilir miydi? Kefere, (özellikle İngiliz-Alman-Fransız-İtalyan) 
hem arşivlerini yüzlerce yıl önce kurmuş-kataloglarını yayınlamış; hem de, saydığım 
dillerdeki temel eserleri kendi dillerine çevirilerini, zamanında, gerçekleştirmişti. 
Çalışmamın bu eksikliğine rağmen, Uygur ve Çin Arşivleri ile yazışarak, söz konusu 
arşiv materyal örnek kopyalarını göndermeleri sağlanmıştır.   

Alman Protestanlığı‘nın özü=[meslekî-meslekli insan‘ın] ibâdet edercesine 
çalışmayı Meslek edinmişliği =‘protestantische Ethik‘ [M. Weber] + Luther‘in dehâsı 
[Latince’yi Alman Yazılı Kültürü’nden söküp atması, Çeviri üzerinden her Alman’ın 
anlayabileceği Yazı’yı: Çeviri [ve İnanç] Metinlerini keşfen kurması, Almanca’nın 
Geleceğini keşf etmesi: Dil Kuruculuğu] + Yazı‘nın, Dil‘in gelişimi başta olmak üzere, 
başlı başına belirleyiciliği‘ne eklemlenen Reformasyon Avrupası‘ndaki Gutenberg‘cil 
[Basılı: Matbaa ürünü] Kitāb Silâhının Basılı Kitāb Kültürünü yerleştirme Mücadelesi 
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olarak özetleyebileceğim bu Teorik Çerçeve, Klasik "Kitāb Literatürü", Lengüistik, 
Kültür Tarihi, Zihniyet Tarihi, İletişim Tarihi ve Siyaset Bilimi perspektiflerini de 
içerecek olan bu Teorik Model: Yazar, Typographeum [Kitāb Baskısı‘na ilişkin]; Kitāb 
Ticareti-Okur ilişkilerini, Okuma’nın-Okur’un Sosyal Tarihi‘ni: Enformasyon ve/veya 
Komünikasyon Sistemi ile yeni Teknik ve sosyal-psikolojik değişimleri sırf ve yalnız 
Sivil Çerçeveleriyle değil, aynı zamanda Askercil Çerçeveleriyle bütünlenmiş olarak; 
son otuz yılın gözde terim/kullanımlarının çağrışımlarına da kapalı olmayan “açık“ bir 
modeldir. Exkurslar yardımıyla Model’in anlaşılırlığını kolaylaştırmak da 
amaçlanmıştır. Bu Amaç‘ta, anılan "yetersizlik", öte yandan, önemli bir kazanım / katkı 
da sayılabilir. 

ÜZÜMÜ‘NÜ YERKEN BAĞI’NI SORMAK 

Kaynakların: insanlar gibi, hem serüvenleri, hem talihleri oluyor; alınyazıları da. 
Almanya’da Su Baskınları, Kıbrıs’ta Bilgisayar Çöküntüleri ve Belgelerin 
Mikrofilmlerinin silinmişliği yetmemiş: Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakütesindeki 
çalışma odamda, 2011 yılsonu, elektirik fişlerinin eriyip kablolar üzerinden yüzlerce 
kitabımı ve asıl önemlisi: notlarımı bir gece yarısından ertesi sabaha kömür haline 
getirmiş ti. Manitular bir kez daha Yolumu kesiyordu. İyi ki çalışmama bir de Kronolojik 
Bibliyografya eklemiştim.  

Bu, Kitāb Kültürü‘nün Sınırları‘nda, Matbaanın Gizli Tarihi’nde, Matbaa 
Arkeolojileri’nde, Kültür İktidar İlişkileri Arkeolojisi’nde de, daha işin başında 
olduğumuzun; Veri, Kaynak ve Usûl Genişlemesi, Usûl Yenilenmeleri ile Gerçekliğin 
de Büyümesine rağmen, otuz yıldır döne döne, yeniden, süreklice keşf ve feth ettiğimin 
bir göstergesi sayılırdı kronolojik bibliyografya’m: aynı zamanda, hem çalışmamın 
oluşum-gelişim-yazılım tarihçesidir, hem de dipnotlarımda bibliyografya 
gösterimlerinde birer yer/zaman tasarrufu sağlayıcıdır. Öte yandan “Çalışma 
Mutfağımdan Haberler“: pişirip de sun[a]madığım, kur[a]madığım Sofralar’ın 
hikâyesi... [ni çıkarmak zorunda kaldığımı belirtmiştim.] Lorca’nın cinsel tercihini 
bilmediğim o ilk gençlik yıllarımda saat beşte akşamleyin’li, söyleyemem evlidir 
anlatamam ki’li dizelerini anım -sarım; yüzüm kızarır; çalışma mutfağım deyince de 
yüzümün kızardığı olur. “Anı artığı eski yüzü”, genç sekişiyle İlhan Berk’i Fethi Naci 
ne zaman anımsasa “Mani oluyor halimi takrire hicâbım mı, mani oluyor halimi ihzara 
hicâbım” mıydı dediği?  

Fethi Naci ile (Gerçek Yayınevi‘nde), benim alışık olmadığım “öğle rakısı“ sohbetlerinden birine, 
rahmetli amcazâdem Yüksel Türk’le katılışlarımın birinde. Nasıl olmuş da not tutmuşum 
sonradan ve hâlâ kullanılabiliyor durumdayım? “İnsan Tükenmez“ Bir Bilmece…  
Takrîr: yerleştirme, dillendirme, önerme, tapuda satış bildirimi, Bâb- Âli’ye gönderilen resmî 
yazı. İhzâr: gevezelik etme, çan çan etme, abuksabuk konuşma; hazırlama. Hicâb: utanma, 
arlanma, perde, zar, engel.  

Sahhaflarlarda keşfe çıkıp sahib[i] olduğum kitāpların fedâkârlık hikâyelerinden 
yüzümü kızartan yok değildir: etrafta bunca aç-yoksul yabancı işçi varken, ben nelere ne 
paralar harcıyordum kefere ülkelerinde. Israrlarıma, inadlarıma, yorulmaz-
bıkmazlığıma, uykusuz gecelerde yaptıklarıma övgüler yağdırıldığında da. 
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“Bütün hayatımı değiştirecek“ kitablara rastlamadım mı? 

Hayatım “bütün“ değil miydi? (Nobel ödülü almaya niyetlenmemiştim ki hiç. 
Niyetlensem ne yazardı!) Arşivlerden, belki gereğinden fazla; pek çok ülkede ve pek çok 
kentte (üniversite, belediye, tekel şirket=sivil/devlet; manastır, kilise/teoloji 
üniversiteleri=dinî ve askerî arşiv/askerî üniversitelerde) hem de uzun zamanlı uğraşlarla 
çalıştım. Yazmalar, Turcica‘lar, Inkunabel baskılar, Kataloglar… ı, yerinde gördüm; 
Kitāb Fuarlarına ve Sergi‘lere bizzat gidip dikkatle katalogları taradım. Hrıstiyan 
Avrupa, Amerika ve Türkiye Sahhaflarının kataloglarında yeni bir esere rastladığımda 
ya satın aldım veya (Avrupa’da) sahhaflardan rica minnet yerinde gördüm. Beşik 
Baskılar’ın: Gutenberg’gil Baskıları’nın: 1500 öncesi baskıların tümünü gördüm. Sayfa 
ve satır boyutlarını, sayfa sayılarını teker teker saydım. Küçümsemeyin bu girişimimi: 
hiç biri, topluca bir, birkaç arşivde, kütübhânede, manastırda… bulunuvermiyor, beni 
beklemiyorlardı. Hrıstiyan Avrupa Basmacılık Merkezleri’ni (Krakow’dan Lyonne’a, 
Leipzig’ten Venedig’e ve adı duyulmamış köylerdeki manastırlara), Ülkelerarası-
Arşivlerarası Seferberliklere girişmek zorundaydım.  

Britanya dışında, Kıta Avrupasında Almanya [başta Frankfurt, Mainz ve Berlin, Luther‘ci 
Protestan yükselişiyle birlikte Augsburg], İsviçre [başta Basel], Avusturya [başta Viyana], 
Polonya [başta Krakov], Holanda [başta Leiden], İtalya [başta Venedig], Fransa [başta Lyon] 
olmak üzere Matbaa [merkezi] Kentlerindeki Arşivler, yerinde (ve mümkün olduğunca) sonuna 
kadar kullanılmıştır. Basmacılık Merkezleri’ni “başta“larla ayırdlayışım, aslında bu kentlerde 
(Augsburg, Basel, Viyana, Krakov, Leiden, Venedig, Lyon) Basmacılık’ta ilk, İnkunabelum 
merkezi olmalarından çok, Arşivlerinin büyük, düzenli, verimli… olduklarını da vurgulamak 
içindir. Günümüzde kuş uçmaz-kervan geçmezleşmiş Manastır Kütübhanelerinin verimleri beni 
hep şaşırtmıştır. Kaynaklarımı (birincil: arşiv-beşik baskıları, ikincil basılı eserleri) içeren 
bibliyografya künyelerinin toplamı: bin sayfayı aşar.  

Arşivleri kullanırken, Üretici Güçler Karşılaştırmaları için "Anlamlı Sorular" 
sordum. Özellikle “Gutenberg Mahkemeleri”nin (kız kardeşiyle mirâs, nişanlısıyla 
kötü niyetlilik, alacaklılarıyla “dolan”) peşine düştüm. “Arşiv Tarama Sürek Avı”nı 
umud kesmeksizin sürdürürken yoluma çıkan Soruların [sorulara verilecek yanıtların] 
belirleyicisi: birincil kaynaklara ulaşılabilme durumu'dur. Burada "belge fetişizmi"ne 
düşmeden, ele alınan dönemin "sürprizleri"ne, (Matbaa bunun en parlak örneğidir), 
kapalı kalmadan, yaklaşımları deneyebilmek için, Arşivcil Verileri "tabu-laş-tır-ma-
mak" gerekiyor.  

"Belge fetişizmi", "Arşivcil Verileri Tabulaştırmamak" konusunda bakınız: 
BERKTAY, Halil, 1991: "Der Aufstieg und die gegenwärtige Krise der nationalistischen 
Geschichtsschreibung in der Türkei", in: Periplus, nr. 1, s. 102-125. Berktay, Türkiye'de 
Nasyonalist Tarih Yazılımı'nın Yükselişi ve Günümüzdeki Bunalımı adlı bu fevkalâde katkısında 
"Belge fetişizmi"ni: “kelimesi kelimesine, noktası virgülüne belge tekrarlama/alıntılama ile 
yetinmek; araştırma alanı, mekânı, zamanı, özetle maddesi ve ruhu [=İklîmi] ile bütünleşik 
birikimlerden yararlanmaktan ve yaratıcılıkla ve gerçeği karartmadan yorumlamaktan kaçınmak; 
dünya tarihinin ayrılmaz bir parçası/kolu olarak Osmanlı [Türklükler A.T.] tarihine 
yaklaşmamak; uluslararası piyasanın üretim/tüketimlerine ve yeni usûllere kapalı kalarak sırf 
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arşiv verisidir diye resmî evrakları birincil önemde saymak ve körü körüne ona bağlanmak“ 
anlamında kullanıyor.  
Halil İnalcık, Belge Fetişizmi adlandırmasını haksızlık sayıyor: “Şikago Üniversitesi’nde talebe 
olmak hayli güçtür, gelenler iyi hazırlanmıştır. Öğrencilerimle Amerika’da; belge ve arşiv 
analizine önem veren bir yaklaşım Halil İnalcık Tarih Ekolü yerleşmiştir. Okunması güç 
vesikaları alır ve talebeyle okurum; nasıl ayakkabı ustası ayakkabı-çizme imali sanatını 
incelikleriyle öğretirse, biz de seminerlerde belgeden tarih yazma metodolojisini öğretmeye 
çalışırız. İlkin vesikaları doğru okumayı, tâbirleri nasıl tefsir edeceğimizi, sonucu nasıl formule 
deceğimizi gösteriririz. Bu bir analiz metodudur. Bu analizi Belge Fetşizmi diye adlandırmak 
haksızlıktır. Belgesiz tarih yazılamaz“ (tarihçilerin kutbu. “Halil İnalcık Kitabı“, Söyleşi: 
Emine Çaykara, İstanbul, 2005, s. 323.(Alıntıda italikler benim.) Berktay gibi İnalcık, birbirini 
“okumadan“ gerçekliğin renk-ton ayırımlarına kapalı? "Belge fetişizmi şarttır", "Arşivcil Verileri 
Tabulaştırmak şarttır“, dediniz mi, bir gün soran çıkar: “Niçin bizim gelişmemiz için şart olan 
gıdayı ille sınırlı/sayılı kaynaklardan almamızı istiyorsunuz?“ EYÜBOĞLU, Bedri Rahmi, 2005: 
Resme Başlarken, Deneme, İstanbul, İş Bankası, s. 48. Goethe’nin “Yeşil“ini arayan bulacaktır.  
 

Gutenberg’cil Basmacılık alanında dişe dokunur kim ne yazmışsa, 
orada/hepsinde şu gerçekliğin “devlet sırrı” gibi saklandığını görürsünüz: Alman 
Ansiklopedisti Zedler, “Gutenberg Straßburg‘ta iken, [1434-1444], Matbaa‘yı Basmacı 
Johann Mentelin‘den çaldı“ diyordu.  
 
ZEDLER, Johann Heinrich [ed] 1732-1754: Große vollständige Universal-Lexicon aller 
Wissenschaften und Künste, Leip zig, cilt: 4, sütun: 1755; cilt: 19, sütun: 325-356. 
 

Gel gör, Türk çocuğu (Atilâ Türk), her iddiaya pabuç bırakamazdı: Johann 
Heinrich Zedler’in iddiasına ilişkin dayanaklarını bizzat açık-seçik göstermediğinden, 
arşivlerden “arkeolojik kazılar“la bulup çıkarmam gerekiyordu. Gerçekliğin bu 
çarpıcılıkta dile getirilmesine, hem de bir Alman tarafından ileri sürülmüş olmasına 
şaşırmadım. Nasıl “Berlin‘de hâkimler var“[dıy]sa, “Leipzig’te de bilginler var“dı. 
Ancak bunun çok taraflı ve âdil bir doğrulanmasını gerçekleştirmeliydim: işin üzerine 
üzerine gittim. Çok vaktimi aldı. Beni çok yordu. Ama bu benim işim’di. Cayamazdım. 
Yüksünemezdim. Tembellenemezdim. En az üç kez, “gehörsturtz“ (ortakulakyıkımı) 
teşhisiyle (ki, ölümcül tehlikeli sayılıyor) hastahanelere kaldırıldım: aşırı uykusuz 
kalmam-aşırı çalışmam neden imiş. Serumlar, serumlar… Nomen es omen: ismiyle 
müsemma = Türk’ün fireni olmazmış. Uzun Açıklama‘lar, Uzun Özsöz’ler ile 
Kronolojik Bibliyografya ve Gutenberg Mahkemelerine Zeyl için Ön Açıklamalar, 
“Çerçeve-içi Gösterimler“… bu yüzden gerekli oldu.  

Kefere Arşivleri, Gutenberg Mahkemeleri söz konusu olunca, hiç de “verimli“ 
değildi. “Basmacılık Sanatı“ dedikleri de zaten susuş kumkumaları cenderesinde çok 
uzun süre “sır“ olarak saklanmıştı. “Gutenberg diye biri“: kızkardeşinden tutun (mirâs 
yüzünden), iş-ortaklarından pek çokları ile defalarca (alacak-borç, hileli iflâs, borç faizi, 
matbaa sahibliği… yüzünden) mahkemelik olmuş bir kimesneydi. Gelin görün 
(göremeyin) ki, mahkemelerle ilgili dâvâ dosyaları her defasında ve hemen te-kem-mül 
et-me-miş-ti: tarafların dilekçeleri-ifâdeleri-duruşmalar-zabıtlarıyla bütünlüklü (: 
ayrıntılı ve eksiksiz) arşiv kayıtlarında yoktu. Uzun süre kayb olmuş sayılmışlardı… 
Sonunda Şansı yâver gidenin, ısrarcının biri (kütüphaneci Karl Dziatzko) bulmuş: 1889. 
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Bunlar bölük pörçük verilerdi: mahkeme-duruşma safahatlarının tümünü de 
kapsamıyordu. Alman Adaleti’nin yaşanışında, usûl, kuruluş, işleyiş, terminoloji, 
ortografi cöngül ormanı… idi. Kefere Adaleti’nin yaşanışının hiçbir 
Aşaması’nda/Bileşenleri’nde (ne usûl, ne kuruluş ve işleyiş, ne de terminoloji ve 
ortografi’de) Standartlar oluşup yerleşmemişti. Osmanlı Adâleti’nin işleyişi ve Osmanlı 
Göçebe Türk Gelenekleri, İslâm Hukuku karması Örf’ü, nasıl karşılaştırılabilir 
kılınacaktı? Değil Alman Hukuk-Dil/Edebiyat Fakülteleri öğrencilerinin, hocalarının 
bile anlamakta zorlanacağı metinleri, terimleri, benim aktardıklarımı okurlarım nasıl, ne 
kadar anlayabilecekti? Ortaçağ Latincesi’nin, Yunancası’nın ve/veya 15. yüzyıl 
Almacası’nın Terminolojisini, Etimolojisini-Kelime Tarihini; Merkez-Başkent ve 
Taşra/Eyaletteki Özel Hukuk, Ceza Hukuku, Usûl ve Uygulama Pratiklerinin o çok 
farklı ve değişken ve taşralı/parçalı yapısını, soruşturma, sorgulama, işkence, kanıt, iz 
sürme, tanık, savunma, mahkemeleşme, iddianâme, noter, kilise mahkemesi adaleti, 
kilise hukuku, derebeyi adaleti-derebeyi hukuku… mahkeme safhaları, karar 
aşamalarının tarihsellikleri, zabıt ve karar metinleri; Roma-Cermen Hukuku’ndan 
ayırdlanış ve yadlanışlar, okurlarıma Çince gibi anlaşılamaz gelmeyecek miydi? Mainz 
Şehir Arşivi, diğer Alman kent Arşivlerinde 1420’den 1458’e ve ölümüne kadar, 
Gutenberg’in, neredeyse ömür boyunca mahkemelere düşmüşlüğünün bel-gelerine 
ulaşmak için verdiğim emekler, (hiç:) nafile emeklerden olmadı.  

14. yüzyıl sonrası Almanca İş-Yazışmaları yenilenmelerinin izini sürerken yakaladığım
kaynaklardan biriyle yetiniyorum:  
PATZE, Hans, 1970: “Neue Typen des Geschäftschriftsgutes im 14. Jahrhundert“, in: Der 
deutsche Territorialstaat im 14. Jahrhundert, kendi edisyonu, Darmstadt (=Vorträge und 
Forschungen, c. 13/I) s. 9-64.  

Gutenberg Zamanı: Atölye/İşliği, Basım-işleri sıralaması ve her Basım-
aşamasının ne kadar Zamanda üstesinden gelindiği vb. sorunların somutlanabilmesi için, 
Zaman Üzerine (Zaman Deneyimi, Yaşanmışlık; Zaman Duyumu, Zaman Disiplini) 
ayrıntılarına indim. Özellikle: İş’e Tahsis Edilmiş Mekân-Fiil’e Tahsis Edilmiş Vakit 
Ayırımlarını ekledim ki, 15. yüzyıl Hrıstiyan Avrupası’nda Gutenberg’gilin Düşünce-
İnançları kadar Yapıp Ettiklerini, “gündelik hayatın tarihi“ ve “çalışma hayatının tarihi“ 
içine yerleştirip, somutlayabileyim. Bu Yol’da, neredeyse okumadığım “erken roman“ 
bile kalmadı.  

Arşivler söz konusu olunca sorunun ”öteyakası”nı da unutmamak gerekiyordu 
ve bu öteyaka, ortak bir öteyaka idi. Gerçekleyin bir de Dominick LaCapra’nın 
vurguladığı “arşiv kaynakları arasında kurulu hiyerarşi“ var: sultan buyurulduları, 
fetvalar, şer’iye mahkeme kararları, devlet sınıflarının emir-karar-risalele-ri, zabıtlar, 
görgü şâhitleri-ifâdeleri, vasiyetnâmeler, günceler, mahkemeler. Sıraladığım kavram-
terimleri Osmanlı Tarihi’nden örneklermişcesine saydım, Anlaşılırlık sağlayabilmek 
için. Şimdi işin istenmeyen ve/ veya bilinçli (tercih) Son-ucu-na geldik:  

Meslekten Tarihçiler, belgeleri kullanırken, tarihi=geçmişi yeniden kurgularken 
uyduğu yaklaşımı’nda (yaklaşımı’yla) bir belge tiranlığı kurabilir. Belgesel mutlak 
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tahakküm, kefere’nin de/kefere olmayanın da tarihsel hayal gücünü boğabilir. Bu 
tehdit/ tehlike, her zaman ve her yerde, hepimizin başına gelebilir.  
 
LaCAPRA, Dominik, 1982: “Rethinking Intellectual History and Reading Texts“, in: Modern 
European Intellectual History, Dominick La-Capra & Steven Kaplan edisyonu, Ithaca, New 
York, Cornell ÜY, s. 47-86.  
LaCAPRA, Dominik, 1982-a: “Rhetorik and History“, in: History and Criticism, Ithaca, New 
York, Cornell ÜY, s. 15-45.  
Böylece “tarihi öldüresiye dondurmak, keyif alınacak bir şey bırakmamak tehlikesi doğar ki, buna 
karşı sürekli tetikte olmak gerekir.“  
PARTNER, Nancy F. 1985: “The New Confucius“, in: Classical Rhetoric and Medieval 
Historiography, Ernst Breisach derlemesi, Michigan, Western Michigan ÜY, s. 5-59.  
Tarihçi’nin yolundaki tuzaklar tükenmez. Açıklamalar’da uzunca alıntılarla yer verdiğim Cemal 
Kafadar’ın uyarılarını hep aklımızda tutmalıyız derim. KAFADAR, Cemal, 2009: Kim var imiş 
biz burada yoğ iken. Dört Osmanlı: Yeniçeri, Tüccar, Derviş ve Hatun, İstanbul, Metis.  
 

Öte yandan, Osmanlı Tarihçiliği’ni, Taşra Tarihçiliği’ne indirgeyip, Etrafı’nı ve 
Genel’i gözardı eden sığ-kısır-dar açılardan bakmak; kısa dönem’e sıkıştırmak 
tehlikesini unutmamalı. Kendimizi tanımak, başkalarının aynasından da tanımak 
demektir, yoksa tarihimize ısınmak ve sevmek, (genel olarak Tarih’i, Tarihçi’liği 
sevmek de), mümkün ol[a]mayacak. Arşivler başta olmak üzere Birincil Kaynakları 
kullanmaktan kaçınmamak ve Anlamlı Sorular peşinde koşarken yorulmamak ve pes 
etmemek gerekiyor. Unutmamalı ki, bilginin elde edilme koşulları göz ardı edilirse, 
kaynakların eleştirel kullanım ilkelerine uyulmazsa… çalışmalar topal, şaşı… 
olmaktan kurtulamaz.  
 
Birincil kaynakları (arşiv, kronik vb. Yazma’lara) ulaşmakta bir diğer temel sorun, Osmanlı 
Arşivlerinin genel "ulaşılamazlı -ğı"dır. (Bakınız: Exkurs-A- Osmanlı Arşiv‘inde 
Ulaşılamazlıklar.)  
Bibliyografyada birincil kaynak künyelerini verirken, kullanılan kısaltmaları ayrıca gösterdim. 
Bu matbaa baskılarının nerede bulunduklarını özellikle belirterek, arşiv ve uzmanlık 
kütübhânelerinde bu ürün/çalışmaların bu boyutunu da gösterdim; ama, Kitāb ve Kütübhâne 
Tarihi çerçevesinde, anılan kitāpların serüveni hakkında, [yazarı-dizgicisi-yayıncısı-tüccarı-satış 
fiyatı; kitab fuarı-toptancı fiyatı; satın alanı, okuyanı, mîrâs bırakanı ve el değiştirmesi; manastır, 
kilise, dünyevî soylu zengin, uhrevî-semavî-soylu-zengin ve kurumsal/özel Kitāblıkları; 
Kütübhânelerarası el değiştirmeleri, el değiştirme biçimleri (sözgelimi kilise vb. kütübhânelerinin 
derebeyi/devlet ordusunca topa tutularak, zorla, el konulması: devletleştirilme/ulusallaştırılması), 
satış, bağış, çalınma; süresini aşarak ve/veya irâdî/bilinçli iâde edilmeme; Kitāb sırtı/kapak içi 
damga-kayıt ve şerhler, derkenar [not]lar, imzâ, tarih ve tarih düşürme, exlibri vb. bilgilerini 
içeren] ayrıntıları da sundum.  
 

Hrıstiyan Avrupa Yazılı Kültür Gelenekleri'ni Osmanlı Şifahî Kültür 
Gelenekleriyle karşılaştırır, Hrıstiyan Avrupa Yazılı Kültür'ünün Üstünlük İddialarını ve 
Hrıstiyan Avrupa [Ben]Merkezci Tarih Anlayışı'nı Eleştirirken gösterilen/kullanılan 
dayanak/kaynaklar da sınanmalıydı. Çalışmada Exkurslar yardımıyla bunlar da 
Sınanmış (tez ve antitezleriyle) Eleştirel Değerlendirilirken, Düşüncenin Üretken Yönü 
işlenmiştir.  
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Tarihin Hrıstiyan Avrupa [Ben]Merkezci Yorumunu, Sömürgeciliğe ve 
Emperyalizme Karşı Mücadele sürecinde karşılıklı etkileşimli arayışlarla karşılaştırmak, 
tarihsel geri planını tasvîr etmek girişimleri yeni değil. Ama sonuçlandırılmış; sömürge 
ve yarı-sömürge ülke düşünür, bilgin ve siyâsetçilerin tezleri ile, Hrıstiyan Avrupa 
içinden gelen [özeleştirel] tepkiler de bir senteze ulaştırılmış değil. Eric J. HOBSBAWM 
hoca, yarım yüzyıllık çalışmalarının verimleriyle, en başta anılmayı hakk edenlerden. 
Artık biliyoruz ki, Coğrafya ve Tarih bakımından Hrıstiyan Avrupa, Hrıstiyan Avrupa 
[=Batı], değil: Batı[laşma] denilen, toplumları tarihsel köklerinden, geleneklerinden, 
Akıl‘dan ve Vicdan‘dan etme zorbalığı olabilmektedir. 1954‘te Almanya‘nın Batısından 
gelen bu Uyarı: bir Yankı, bir Değinme olsun göremedi. 

LOCHER, T. J. G. 1954: Die Überwindung des europäozentrischen Geschichtsbildes, 
Wiesbaden, F. Lang. RUTEN, J. (ed) 1999: Westlichen Geschichtsdenken. Eine 
Interkulturelle Debatte, Göttingen, Vanderhoeck & Ruprecht. Hayret: Doğruları içerdiği halde, 
ders kitabı olanı da var: SETON-WATSON, H. 1977: Nations and States, Colorado, Westview. 
Hobsbawm, Dost, Agora.. Yayınlarınca, temel eserleri, makaleleri, anıları… neredeyse tümü: 
Türkçeye çevirildi.  

Asıl değinilmesi gereken: Çin, Rus, Kore-Japon; Avrupa, Hindistan ve Latin 
Amerika tarihleri uzmanlarının Osmanlı Tarihi'ni ciddiye almayan ilgisizlikleri. Meselâ: 
Osmanlı-Habsburg, Osmanlı-Lehistan ilişkilerinde Avusturya-Macaristan 
İmperatorluğu ve Lehistan'ı, "Hrıstiyanlığın Tabyası" diye yüceltilir. 

BARKER, Thomas M. 1967: Double Eagle and Crescent, Vienna's Second Turkish Siege and 
its Historical Setting,  
 Albany, New York, SUNY [=State University of New York] 

Uluslararası projelerde Osmanlı Tarihçilerini konuk sayan Zihniyet ve 
Uygulama sebepsiz mi? (Osmanlı Sosyal Tarihçiliğinin Yıldızı) Suraiya Faroqhi’nin 
çalışmalarına bakıla.) Gauguin ve van Gogh’la başlayan yepyeni kaynaklardan 
faydalanma gücünü onların arkasında yetişmiş olan zamanımızın ressamları, bir o kadar 
Türk Çinisine veya Kilimine, bir Çin veya İran Minyatürüne; bir Eti heykeline, bir Asur 
Sümer heykeline; Rönesans ustalarına beslenen sınırsız sevgi ve saygının gösterildiğine 
hiçbirimiz şahit olmadık. Öteden beri ilk, orta, lise kitaplarında görmeye alıştığımız 
Mısır heykellerinin, Yunan klasiklerinden hiç de aşağı kalmadıklarını, Rönesans 
ustalarından çok daha usta olduklarını fark edeli çok olmadı.“   

EYÜBOĞLU, Bedri Rahmi, [post hum] 2005: Resme Başlarken. Deneme, İstanbul, İş Bankası, 
s. 49. 
“Hrıstiyan?“  
“Eyvallah! Elbette.“ 
 “Avrupa[lı]?“  
“Ne münasebet, Biz Briten’ız!“ diyor, St. Antony’s College-Oxford Üniversitesi Avrupa Tarihi 
uzmanı Timoty Garton Ash. 
ASH, Timoty Garton, 1999: Zeit der Freiheit: Aus den Zentren von Mitteleuropa, München, 
Carl Hanser.  
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Demek fark etmek, ayırd etmek, ayık olmak gerekiyor. Hrıstiyan Avrupa-
Amerika-dışı inançlara [Öteki‘ne] hüsûmet, kıskançlıklar güden, Antisemit, Anti-İslâm, 
Haçlı Zihniyeti; Hümanizm Tekelciliği ve Türkenkalender örneği vb. için Exkurslar’a 
bakınız. (Ama bizim ve bizimkilerin de sütten çıkmış ak kaşık olmadıklarını, 
olmadığımızı unutmadan.)  

Yeri gelmişken bir gözlemimi aktarmalıyım: Türkiye üniversitelerinde Master 
öğrencilerinin sayısı, “Benelüks“ ülkeleri ordularının toplam asker sayısını, elli bin’i 
aşmış, yetmiş bine yaklaşmış. Bunu söyleyince “aman canım, master tezlerinde 
ürettikleri, kullandıkları yabancı dillerde okudukları monografiler, tezler, çalışmalar, 
edisyon kritikler de, yazdıkları master tezleri de ortada“ küçümsemeleriyle 
karşılaşıyorum. Bu değerlendirmenin-eleştirinin doğru-haklı olduğu yanlar var. Ama 
işin bir başka boyutu ilgilendiriyor beni.  

 Son onyıllarda çeviriler arttı; başarılı, uzman çevirmenler, uzun ömürlü olmaya 
aday yayınevleri yerleşmeye başladı. Yayın programları özenle hazırlanıyor; ünlü 
bilginlerin bütün eserleri çeviriliyor. Bir de TÜBİTAK‘ın seçimi her zaman başarılı 
olmasa da, temiz baskılı, fiyatları ucuz tutulmuş çevirileri var. Bunlar, kültürel-bilimsel 
hayata, geleceğe önemli bir yatırım: olumlu sonuçlarını er-geç verecektir. Tek Parti 
döneminin Tercüme Bürosu ve Dergisi ile Millî Eğitim Bakanlığı Klasikler çeviri 
dizilerinin yarattığı aydınlanma küçümsenemez. Bir süredir Hrıstiyan Avrupa 
devletlerinin çeviri fonlarının kullanılması da başarılıyor. Devlet kütübhanelerine toplu 
alım gibi desteklerin gereksizliğini biliyorum. Tarih Vakfı ile bir avuç özel yayınevinin 
historiyografi alanında da pek değerli eseri Türkçe’ye kazandırmış olmalarını ve bu 
alanda yerli çalışmaları destekleyip yayınlamalarını da alkışlıyorum. Almanya’dan 
Kıbrıs’a taşınırken getir(e)mediğim pek çok kitābı Türkçeye çevirilmiş bulmama, 
doğrusu pek seviniyorum. Çeviri, özellikle kefere dillerinden Türkçe’ye çeviri, 
ülkemize, pek geç ve Güç girmiştir. Hem de Matbaa’dan daha geç ve daha güç. 
Çevirinin gecikişi bize pek pahalı oturmuştur. Matbaanın gecikmesinden daha önemli 
bir defizittir bu. Bu açığı kapatma girişimlerini önemsiyorum. Çeviri Tarihi’miz var 
mı? Kelime Tarihi alanında doktora yapmış birini hatırlıyor, tanıyor musunuz?  

Çeviri deyince, bir solukta Çeviri Dili: “Çeviri Düşünce“ ve “çeviri düşünceli 
bilginler“ gelir aklıma. Bilgin? Oldukça yaygın kullanılır oldu: ‘bilim adamları’. Bu: 
ayrıca bir ‘bilim kadınları’nı dâvet eder. Oysa Türkçe’de böyle eril-dişil târif-tanım yok. 
Bilgin’in Erili, Dişili, Erkeği Kadını da BİLGİNdir. Bilim adamı kullanımı bana hep, 
Çeviri kokmuştur. Sosyalbilimci kullanımına itiraz eden yok gibi. Bilimci etiketi, sosyal 
bilimlerde bilimsel disiplin-meslek etiketlerinde bile, üzerinde oydaşılmamıştır. 
Sözgelimi ‘Türklükbilimci’, Türkolog karşılığı ise, simitçi, ekmekçi gibi anakronik, 
ortaçağcıl bir meslek tanımlarmışca: bilimci, yakışıksız geliyor bana. Saymak’tan, 
SAYGIN Bilmek’ten BİLGİN kime yetmez? Saygın? Atalarımız, “sayı ile kendine gel“ 
demiş mi, dememiş mi? Kiminle, ne ile sayımız suyumuz yok‘tur? Değer, üstünlük, 
yaşlılık, yararlılıklar karşısında dikkatli, özenli, ölçülü, söz dinler, hürmet eder olmak; 
önem vermek, sıraya-yerine koymakların saygınlıkla sımsıkı-apaçık bağları varken. 
Bilginin kadını da erkeği de saygınken. O yüzden Türkiye Türkçesinden, kendini aydın, 
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entelektüel sayanlarımız, o “çeviri Türkçe“nin bu kalıntılarını ayıklamalıdır. Alman, 
Allah’ı erkek saydığı için (=der Gott), imlâ’da bile Feminizmleri, kışkırttı. İyi de oldu. 
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi profesörleri: Nilgün Abisel, Meral Özbek, 
Eser Köker: öğrencilerinin Bayan kelimesini kullanmasını neredeyse yasakladı. İyi 
oldu. Erkekler Dünyası biraz hizaya gelir belki. Aslında Türkçe, hiç değilse bu alanda, 
feminizmlere bir gerekçe sunmuyor. Hep kullanageldiğimiz bir örnek var: Cinsiyetle hiç 
ilgisi olmayan, varsıllık ve saygınlıkla ilgili olan “bay“dan, “bayan“ın uydurulması ve 
bu biçimiyle kullanımının yerleşmesinin uzun geçmişi yok, uzun ömürlü olması da 
gerekmiyor. Cumhuriyet Projesi Soyadı Kanunu sırasında, Osmanlı’nın yıkılış dönemi 
“parlaklığı“ndan mirâs, Darvinizm, Ataizm, Sosyal Darvinizm, toplumsal cinsiyet 
ırkçığı’ndan kaynaklanmış sayılabilecek olan BAYAN, her nasılsa kadınlarımızın da, 
gözünden kaçmış; “Erkekler (=Baylar) Cumhuriyeti“nin etiketlerinden biri olsadır. 
1930’lar Dil Devrimi sırasında Türkiye Türkçesi’ne Devlet eliyle resmen dolaşıma 
sokulmuş. Türkçeler‘in hiçbirinde, hiçbir döneminde dişil yapım eki olarak 
kullanılmamış: yazıya geçmemiştir Bayan.  

Sevan Nişanyan tarihlemeyi 1934’e, haftalık Tarih Dergisi‘ne yerleştiriyor: Sözlerin Soyağacı. 
Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü, İstanbul, Everest, 2002, geliştirilmiş 4. baskı: 2009, s. 
68.  

Zenginliğin (Bay) cinsiyetle bağı yoktur. Cumhuriyet’in Kurucu Kuşak 
Erkekleri, hiç de toptan BAY=Zengin olmamıştır, toptan saygın da değildir. Zengin 
olmaya Mustafa Kemal’in yakın çevresi izin vermek istememiş olmalıdır. Bir yasa ile 
bu BAYAN/BAY kullanımı düzeltilebilir. Evlenince kocanın soyadını alma zorunluğu 
da kaldırılmış; banka batırmakla ünlü bir erkek, (USA vatandaşı oldukları için?), 
sonradan başbakan olacak eşinin soyadını onyıllar-önce alabilmişti. Feminist ve/veya 
başbakan olmaya bile gerek yok. Yanlış hesab niye hep Bağdad’tan dönsün? Ankara’dan 
da dönebilir. ’Berlin’de hâkimler var’ da, Ankara’da yok mu? Kadın-Kadınım, ve Hatun 
[Kişi] kullanımları’na yabancılaşılmış olması esef verici elbet. Eğri oturup doğru 
konuşmak-yazmak gerek: feministlerimizin gözünden kaçan, asıl ayırımcılığın 
HİTAB‘larda değil, SOYADLARI’nda görüldüğüdür; pek azı babalarından ve 
kocalarından (kayın pederlerinden) aldıkları bu ERİL adları değiştirmemiş, değiştirme 
haklarını kullanmamışlardır: Ağaoğlu, Aslanoğlu, Avcıoğlu, Aydınoğlu, Basmacıoğlu, 
Bayramoğlu, Bazoğlu, Berberoğlu, Cılızoğlu, Curaoğlu, Çelebioğlu, Çilingiroğlu, 
Dalgakıranoğlu, Dokuzoğlu, Ekmekçioğlu, Eroğlu, Feyzioğlu, Hacıoğlu, Hatipoğlu, 
İncioğlu, Karamanoğlu, Kasaroğlu, Kılıçdaroğlu, Koçakoğlu, Kürkçüoğlu, Oruçoğlu, 
Polatoğlu, Söylemezoğlu, Şerbetçioğlu, Tokoğlu, Yiğitoğlu, Zaimoğlu… kullanımları 
feminizmlere rağmen, varlığını sürdürüyor.  

LI, Yong-Sŏng, 1999: Türk Dillerinde Akrabalık Adları İstanbul, Simurg. Feministlerimiz 
Nâzım’ı da beğenmemekle, maço, paşa[zâde] bulmakta haksız sayılmayabilirler. Kadın’ı hep 
erkeklerce feth edilecek biri sayan Nâzım, pek çok yerde olduğu gibi “İt Ürür Kervan Yürür –II-
”de de (1936 ?) “Âdemoğlu” deyiveriyor. Demek bir de Havvakızı mı çıkacak başımıza?  
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Kaynaklarımızda ve çevirilerde karşılaştığımız “çeviri Türkçe”-“çeviri 

Düşünce” bolluğu üzerinde pek durulmuyor.  

BEREKETLİ HİLÂL 

Kaynakların kullanımı ve "Evro/Oyrosentrik" şaşılık, bir bütünün ayrılmaz 
parçasını oluşturuyor. O yüzden, bir tarihsel "ön-örnekolay" "sürprizi"ile karşılaşılıyor: 
Doğu Türkistan [Uygur] Matbaalarının baskı ürünleri. 761/762'de Devlet Dîni kabul 
edilen Maniheizm'in bir ‘Dünya Dîni’ olarak gelişimi sâyesinde Çin'e, günümüz Ganzu 
bölgesine ama asıl Turfan bölgesi'ndeki havzalarda Türkleşme'yi de gerçekleştiren, 
sayısız alanda moral destekli ve Budhizm‘le yarışmalı, muazzâm bir kültür çiçeklenmesi 
ile karşılaşılıyor. Türkistan adı gibi, Türkistan adı ile birlikte Dünyada ilk Matbaa 
[böyle] doğuyor. Gel gör, Maniheizm gibi bu ilk Matbaa da, kalıcı olamıyor, sosyalleşip 
yerleşemiyor. Neden? (1- İnanç Çimentosu kalıcılaşamamışsa, [teknik] yenilikler 
tutunamıyor sonucu çıkarılabilir mi? 2- Doğuş Sürecinin Belirleyiciliği aranabilir mi?) 
Mutlaka irdelenmesi gereken Anlamlı Sorulardan biri de budur. (Bu tür İz Sürmeler’i 3. 
ciltte, Kalıcı Sonuçlarla birlikte ele alacağım.) Burada Hobsbawm’ın bir uyarısına 
dikkatinizi çekmek isterim. “Dinin gerçek tarihini öğrenmek istiyorsanız kutsal kitablara 
asla güvenmeyin; uluslaşma-ulusçuluğu da asla milliyetçilerden öğrenmeyin” diyor.  
 
HOBSBAWM, Eric, J. 1989: Nations and Nationalism since 1789, Cambridge ÜY. 1. Bölüm. 
Uyarısını dikkate almak yetmez, çünkü birincil uzmanlık alanı değildir uyarı konusu. M. 
Eliade’siz bu tür sorunların üstesinden gelemeyeceğinizi bilmenizde yarar var. Benden 
söylemesi.  
Grosset, Turfan... lardan, verimli topraklardan, çalışkan halktan, ticaret yolları kavşaklarından, 
özetle Doğu Türkistan Uygur Türklerinden söz ederken, Barış-Yolu, Kâğıd-Yolu ve Matbaalar 
Yolu olan “İpek Yolu üzerinde Cengiz Han’a uygarlığı öğreten Uygurlar“dır diyor ve ekliyor. 
“İlk uygarlaşmış Türkler, Uygurlardı. (...) IX’uncu yüzyıldan beri yerleşik hayata geçmiş (...) 
Süryanca’dan alınmış özel bir ABC’leri vardı. (...) bir Türk lehçesi olan dillerini edebiyât dili 
yapmışlardı: Uygur edebiyatından özellikle Buda’yı konu alan bir bölümü Sanskritçe’den 
çevrilmiş ilginç eserler kalmıştır. Böyle oluşları onları öbür Türk -Moğolların yanında uygarlık 
öğreten duruma getiriyordu. Kuzey bozkırlarının Sopları –dün Naymanlarla Kereyitler, bugün 
Cengizhanın Moğolları- daha çekirdek aşamasında olan devlet yönetimi için gerekli okumuş 
kişileri, yazıcıları, Uygurlardan alıyorlardı Orta-Asyanın önemli bir bölümünde, Uygur türkçesi, 
yönetim dili; Uygur yazısı, yazışma yazısı olmuştu.“  
GROSSET, René, 1998: Cihan Fatihi Cengiz-Han, İzzet Tanyu çevirisi, İstanbul, Ötüken, s. 
190-192. (Çevirinin ortografisine Dokunmadım, ama altlarını çizdim.)  
 

Başlangıçtan beri; kapitalizm gelişinceye kadar, insan ve tarih üretici güçlerini 
bağrında taşımışlığıyla da, Coğrafya Üretici Gücü, üretici güçlerin en uzun 
ömürlüsüdür. Burada bir ek açıklama gerekiyor: kapitalist üretim ilişkilerinin geçerliği, 
Hrıstiyan Avrupa ve Periferileri sınırını aşmaz. Özellikle Çin’in, geniş yeniden üretim 
(kapitalist üretim biçiminin özeti olarak geniş yeniden üretim) açısından, Hrıstiyan 
Avrupa Sanayii üretimi içinde İngiliz sanayii devrimini beklemek gibi bir mecburiyeti 
olmadı hiç. Gerçek ve İlk Sanayii Devrimi: Çinli’dir; Çinde’dir. (Bu Gerçekliği bütün 
ayrıntılarıyla Exkurs 2 Çin ve Avrupa Ayırımı’nda okuyacaksınız.) Yine de Sorun bu 
kadar[ıy]la bitmiyor: Dahası: Coğrafya Üretici Gücü, “insan”, İnsan Olmadan Önce 
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de, Sonra (Ateş’in Sosyalleşmesi ve Sonrasında) da işledi. Toplumsal Dinamik’lerden 
biri, hem de önde geleni olabilmek için, Tesâdüfîliği belirleyici idi. (Kıvılcımlı, 1976: 
Tarih Tezi.) 

Coğrafya Üretici Gücü’nde, yeryüzünün fizikî, tarihî, beşerî, ekonomik, siyasî 
ve benzeri pek çok yönleri arasında birincil ve en uzun süre etkili olanı, özellikle 
Tarihöncesi’nde: fizikî-biyocoğrafî yönüdür. Biyolojik Evrim, sözgelimi Ay’ın Çekim 
Gücü’ne bağlı gel-git… lerle olduğu gibi/olduğu kadar, diğer doğa olayları yüzünden 
maddî tabiat çevresinin uğradığı milyonlarca yıllık değişimler yanında, silik, insanın 
hayatını devâm ettirme donanımı pek kaba saba kalır. Daha önemlisi şu: Anakaraların 

biçimleri ve bulunduğu, durduğu-uzandığı eksenlerin-yönlerin önemi, bu rastlantısallık: 
anakaralarda neyin (hangi bitki ve hayvanın, hangi kuş ve balığın) hem var olup 
ol[a]mayacağını hem de yetiştirilip yetiştirilemeyeceğini (evcilleştirilip 
evcilleştirilemeyeceğini) belirlemesinden kaynaklanıyor. 

Sayısız kaynak arasında öne çıkan: DIAMOND, Jared, 1997: Guns, Germs, and Steel – The 
Fates of Human Societies, Los Angeles, California ÜY.  

Eski Dünya’nın Avrasya’sı: ana eksen bakımından doğu-batı yönünde
konuşlanmış olduğu halde, Eski Dünya’nın Afrika’sı ve Yeni Dünya: Amerika’nın ana
ekseni kuzey-güney yönündedir. Bu Farklılık, olağanüstü önemde ve kimileyin acıklı 
(trajik) sonuçlarıyla, coğrafyacı olmayanları, (tarihçileri, ekonomistleri, siyasal 
bilimcileri, toplumbilimcileri, iletişimbilimcileri, hukukçuları... da, özetle) hepimizi 
ilgilendiriyor.  

Dünyamızdaki Anakara Eksenlerinin yönündeki bu fark, tarımsal bitki ve 
hayvan topluluklarının yayılma hızlarını belirlediği gibi, ateş, tekerlek, yazı vb. icatların 
(teknik ve teknolojinin) yaratılmalarını ve yayılma hızlarını da etkiledi. Doğada, 
toplumda ve bireyde görülen bu yayılma hızı farkları tarihsel eşitsizliklerin anası ve 
aynasıdır. Çünkü artık yaban bitki ve hayvanları yemek,, tüketmek yerine; 
evcilleştirilmiş bitki ve hayvan topluluklarına sahib olarak; evcilleştirilmiş bitki ve 
hayvanları üretmek: yiyecek üretmek amaçlı girişimler, (eşzamanlı, eşmekânlı ve 
eşmerkezli olmaksızın), başlamıştır. (Özellikle ve öncelikle Bereketli Hilâl ve Çin 
Coğrafyası’nda.)  

Farklı anakaralardaki gelişmeleri karşılaştırırken, başlangıç: Dördüncü Jeolojik 

Dönem, son buzul çağının sonu, Pleyistosen Basamağı adlarıyla anılanıdır ve bu bir 
dönüm noktasıdır. Artık insanoğlu insankızı bütün anakaralarda vardır ve (13 ila 15 
bin yıl önce) bir yerlerde evcilleştirme gündemdedir.  

Anakaraların ana eksenleri arasındaki farkın yol açtığı eşitsizliklere biraz 
daha yakından bakalım.  

İnsanoğlu, İnsankızı, Eski Dünya’nın Afrikası’nda ve Yeni Dünya’da 
(Amerika’da) ana eksen olan kuzey-güney doğrultusunda ilerlerken: iklim, yaşama 
çevresi, yağış, gün uzunluğu [=iş, çalışma, enerji ve dinlenme: çalışmama, kendini 

yeniden üretme/yenileme süresi], bitki ve hayvan varlıkları ve bunların yol açtığı 
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hastalıklar ile insan nüfusu yoğunluğu bakımından da değişiklik gösteren kuşaklardan 
geçer. Demek, her hangi bir yerde evcilleştirilmiş veya edinilmiş, kazanılmış bitki ve 

hayvanlar bir bölgeden diğerine (insan topluluklarıyla birlikte) geçerken ciddî güçlükler 
çekmiş olmalıdır. Oysa Asya ve Avrupa (Avrasya’nın) ana ekseni doğu-batı boyunca 
ilerleyenler, birbirinden binlerce kilometre uzakta olsa da, aynı enlem üzerinde 
bulunduklarından, benzer iklim koşullarına ve çalışma günü uzunluklarına, benzer 
hastalıklara, benzer sıcaklık ve yağış sistemlerine, benzer yetişme çevrelerine yada 
biyom’a (=bitki örtüsü türüne) sahib olan toplumlar arasındaki bitkiler ve hayvanlarıyla 
rahat bir dolaşım içindeydiler, yani kolay hareket ediyorlardı. Demek hızlı 

yayılabildiler. Çünkü, bitkiler: filizlenmeleri, büyümeleri, hastalıklara dirençleri 

açısından iklimin özelliklerine tam uyum sağlamış, doğal seçilim yoluyla genetik olarak 
programlanmışlardır. Hayvanlar da, enlemle ilişkili iklim özelliklerine uyum sağlar. 
Doğu-batı doğrultusunda evcillerin hızla yayılmış olmalarının nedeni, yayıldıkları bölge 
iklimine iyi uyum sağlamış durumda olmalarıdır. Avrasya, aynı enlem üzerinde 

dünyanın en uzun toprak şeridine sahib olduğu için de, evcillerin hızla yayılma 
olanaklarını arttırmıştır. Doğu-Batı Ekseni, Avrasya’da Ramazan Pidesi gibidir. Yeni 
Dünya ise Kuzey-Güney Ekseninde sümük gibi yukarıdan aşağıya akıktır. Aynı enlem 
boyunca eşit iş günü uzunluğu, ısı farklarının düşüklüğü doğu-batı ekseninde hareketi, 
bitki-hayvan-insan yayılmasını, göçünü engellemez kolaylaştırırken, güneyden kuzeye/ 
veya kuzeyden güneye) hayvan ve bitkilerin yayılmasını, insanların göçünü, (toplumsal) 
geçirgenliği de güçleştiriyordu(r). Tekerlek’in neden Bereketli Hilâl’i Anavatan 
kıldığını: ihtiyacın icatlarda ana etken oluşunu yasallık sayarak açıklamak 
olanaksızdır. İnsanı ve yükleri taşımak: insanların ve ağırlık=yüklerin mekân 
değiştirmesini sağlamak üzere (=öküze veya ata koşulmuş kağnı-araba) kullanılacak bu 
tekniğin (=tekerleğin), Fırat ve Dicle gibi Anadolu’dan sonraki (Irak’taki) kısmında 
düzgün akışlı ve debisi-derinliği yeterli iki nehrin, otoyolmuşcasına kullanılabilme 
olanağına/olasılığına rağmen tekerlek neden ve nasıl ilkin İ. Ö. 3000’lerde bu mekânda 
icat edilmişti? Neden ve nasıl o güzergâhı değil de ille bu (yani belirli bir) güzergâhı 
izleyerek tekerlek kullanımı yayılmış, yaygınlaşmıştı? Tekerleğin kullanılabileceği doğa 
koşulları (geçit ve tekerlekli ulaşıma) elvermeyen Orta ve Latin Amerika’da tekerlekli 
arabanın kendisi yokken, Kolomb-Öncesi’nde neden dinî-inanç örgütle[n]me-

“sermonal”=seremonyal görenek-gelenek ihtiyacını karşılamakta kullanıldığını 
çağrıştıran minyatürel oyuncak boyutlarına küçülmüş kabartmalarına, görüntülerine 
rastlanıyor? İhtiyaçtan fazla ürün (Pazar için üretim), ilk sınıflı toplum ve ilk uygarlık 
yatağı ve yaratılan zenginliklerin kışkırttığı yağma, işgal ve ateşin fırlatılışından beri 
hayatımıza çıkmazcasına giren Savaşlarda askerin mobilize edilmesi, tekerleğin 
(tekerlekli araba: ata koşulmuş savaş aracına sahib olma) zorunluğu (: determinizmi)… 

gibi nedenler: Bereketli Hilâl’i önce ve öncelikle besin (=yiyecek) hemen ardından 
kentler [=çiftçilik yapmak zorunda olmayan uzmanları, evcilleştirilmiş tarım ürünü ve 
evcilleştirilmiş çiftlik hayvanı biçimindeki yiyecek üretimi sayesinde doyurabilme 
olanağı; depolanmış yiyecek fazlası ve kalabalık nüfus demek olan kentler], tekerlek, 
yazı, rakam, metal işçiliği usûlleri, imperatorlukların yanında süt sağma, meyve ağaçları, 
bira ve şarap üreticiliği gibi İnsanlık Tarihi’nin Genel Gidiş’inde belirleyici İlk’lerin 
Bereketli Hilâl’i (=Yakındoğu, Güneybatı Asya) ve yakınlarını anavatan kılarak 
yaratılan gelişkin (=zengin) uygarlıklara yönelik savaşı (:ganimeti, soygunu, talanı) 
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kışkırttı dersek, doğru söylemiş, inandırıcı-kandırıcı oluruz ama gerçekliği bütünlüğüyle 
böyle bir defada açıklamış olmayız. At’ı işin içine sokunca durum tümden değişir çünkü: 
Sahibine (onu tanıyıp-bilip-kullananına: evcilleştirenine) yürüyerek gidemeyeceği 
uzaklıklara ulaşma, ansızleyin saldırıya geçme, rakîbe-düşmana toparlanıp savunmaya 
geçme olanağı vermeksizin saldırma olanağı-gücü-üstünlüğü veren At, Akdeniz’in 
ve/veya Akdeniz İklimi’nin “çocuğu” değil. Karadeniz’in Kuzeyi’nin ve İç Asya 
Steplerinin “çocuğu”dur ve İ.Ö. 4000’lerde evcilleştirilmiştir. Fetih savaşlarındaki en 
doğrudan=dolaysız etkisi Bitki ve Hayvanların evcilleştirilmesinin sonucunda Avrasya 
Atları Yolu ile gerçekleşti. “Üç-buçuk” Hrıstiyan Avrupa’lı aventürye: macerâperestin 
koskoca Aztek ve İnka İmperatorluklarını yıkabilmesi Atların fetih-sömürge 
savaşlarında kullanılması yüzündendir: Göçebe Atlı-Oklu Hun (Türk) Savaşçılığının 
çıplak ata değil, eyer ve üzengili ata biniş, usta nişancı-okçu ustalıklarının yarattığı 
sonuçlardan ve Göçebe Türklüklerin At yanında çift: iki hörgüçlü Deve’leri 
kullanmalarıyla edindikleri üstünlükten ve bu evcilleştirilmiş hayvanlardan bulaşmış 
mikropların ölümcül: öldürücü gücünden daha uzun erimli ve daha “korkunç” sonuçlu 
olmuştur. Atları ve Develeri iyi tanıyan-bilen-kullanan halklar, at ve deve kullanmayan 
halklara büyük askerî üstünlük sağlayageldiler. Ama unutmayalım ki develerin (tek ve 
çift hörgüçlüsünün de) evcilleştirilmesi 2500 yıllık bir geçmişe sahibtir. Atlar da, Kuzey 
Afrika kıyılarından daha güneye inemedi, yaşayamadılar: türleri tükendi. Hannibal 
Roma’ya; Timur soydaşı Osmanlı Türkü’ne karşı Eğitilmiş Fil kullanmıştı. Ama 
eğitilmiş filden yararlanmak, onları kullanmak başka, filin evcilleştirilmesi başkadır. 
Dayak ve İşkence temelli taşıyıcı iş-aracı (greyder, traktör, kaldırıcı...) olarak 
kullanılmaları için Prusya Disiplini’ne boyun eğdirilip muma çevirilmelerine rağmen, 
Fil hâlâ evcilleştirilebilmiş değildir. Kalın derili oluşlarıyla duyarsız sanılabilecek Filler, 
doğal hayatlarında sürü halinde göç ederken, bir tek yavru fil bile, herhangi bir nedenle 
sürüden ayrı düştüğü fark edilir edilmez, sürünün tümü yavru fili sürüye katmak üzere 
geriye dönüp arar, bulur. Beden duyumları o denli hassastır ki, ayaklarının altında hiç 
bir canlıyı ezmemeye aşırı özen gösterirler. Filleri traktörleştirmeyi-grayderleştirmeyi 
başaran bacak kadar veledlerin kafalarını hatırlayınız: Deve Kin’i, (güçlü hafızası) o 
kocaman cüsseli Fillerde neden yoktu? 

İlk Tarım Bitkileri’nin pek çoğu Güneybatı Asya dışında yaban 
(=evcilleştirilmemiş= sosyalleştirilmemiş= kolektif/tekil insan emeği-deneyimi-
örgütü/bilinci ve tekniği ile değiştirilmemiş-işlenmemiş) doğa’da bulunmadıkları halde 
bitki takımını evcilleştirilebilmiş olmalarının en ilginç sonucu, Sifenksleri ve Piramitleri 
yapanların: Mısır kökenli insanlar değil, Bereketli Hilâl kökenli ve evcilleştirilmiş tarım 
ürünleriyle beslenen (insan) oluşlarıdır. Bereketli Hilâl’de ilk evcilleştirilen tarım 
bitkilerinin çoğu bir daha başka yerde evcilleştiril[e]memiştir.  

Yaban bir hayvanın evcilleştirilebilmesi için gerekli, yeterli önkoşulların ne 
olduğunu bugün kesinlikle bilebilecek durumdayız: söz konusu Hayvan: insana boyun 
eğmeli/boyun eğdirilmeli, yeterince uysal olmalı/ uysallaştırılmalı; ucuza 
beslenebilmeli, hastalıklara bağışık olmalı, hızlı büyümeli, ağıllara kapatılmışlığında 
üreyip çoğalabilmelidir. Arı, tavuk gibi küçük evcillerin getirileri, büyük baş memeliler
karşısında önemsiz olduğu için, memeli büyük baş yaban türlerinden inek, koyun, keçi, at, 

domuzlar evcilleştirilmeye en uygun ve getirileri en yüksek olanlarıdır ve bunlar en çok 
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ve en yoğun olarak Avrasya’nın Yakın Doğusu’nda (Bereketli Hilâl coğrafyası’nda) 
bulunurlar. Saydığım bu büyük baş hayvanların Afrika’daki muadilleri, söz gelimi 
Afrika mandası, zebra, gergedan, su aygırı ve çalı domuzu: hiç bir zaman, günümüzde 
bile, evcilleştirilemedi. Evcilleştirilemeyen hayvanların tümü bütün özellikleriyle 

birbirine benzer ama, her evcilleştirilemeyen hayvanın evcilleştirilememe nedeni farklı, 

ayrıdır.  

İşte, Kıvılcımlı’nın Tarih Tezi’nde (benim “talihsiz bir adlandırma”yla Tarih 
Tezi adıyla yayınladığım ve Tarih Devrim Sosyalizm ve Toplum Biçimlerinin 
Gelişimi eserlerinde) Uygarlığın Mezopotamya’dan sonra Hind yerine Çin’de (yani çok 
daha UZAK’ta) çiçeklenmesinin ardında yatan nedenlere odaklanmak gereği gibi Jared 
Diamond ve onun kullandığı tüm kaynaklar artık anlaşılaşılırlaşabiliyor. 

Tolstoy’un Anna Karenina romanında getirdiği ilke’yi hatırlatıyor bize Jared 
Diamond:  

“Mutlu ailelerin tümü birbirine benzer; Mutsuz ailelerin mutsuzluğu ise, 
kendine özgüdür.“  

Gerçekleyin, mutlu bir evliliğin önkoşulları ile mutsuz ailenin çözülme 
gerekçeleri ayrışır. Mutlu bir evliliğin belli başlı önkoşulları neler olabilir? Çoğalma 
içgüdüsünü aşan çekicilik seçimi: cinsel arzu uyandırma;geçimlik malî sorunlarda, çocuk 

yetiştirmede-terbiye etmede, din’de-mezheb’te-tarikat‘ta, hısım akraba ilişkisinde 
anlaşabilme gibi önemli açılardan rahat, huzur ortamı sağlanmış, yaratılmış, 
sürdürülüyor... olmalı. Bu temel koşullardan herhangi birinde oluşacak başarısızlık, diğer 
(ön) koşulların tümü yerine getirilmiş olsa da, evlilik sona erebilir. Anna Karenina 

İlkesi’ni hayatın başka alanlarına da yayabiliriz. Başarısızlıklar için genellikle kolay ve 
tek nedene dayalı açıklama-çözümler/çözümsüzlükler bulma, pire yüzünden yorgan 
yakma eğilimindeyizdir. Bu gerçekliğin kavranması, hayvanların evcilleştirilmesi/ 
evcilleştirilememesi sorunsalını aydınlatır. Böylece evcilleştirilebilir görülen büyük, 

memeli hayvan türlerinin, örneğin zebra, asla evcilleştirilememiş olmasına ve başarıyla 
evcilleştirilmiş memeli türlerinin hemen tümünün Avrasyalı olmasına şaşılmaz. Çünkü 
anakaraların eksen farklarının tesâdüfen oluştuğunu, geç de olsa, öğrenmiş 
bulunuyoruz. (Bunun Atilâtürkçesi: Determinist, sözgelimi ihtiyacın belirleyiciliği gibi 
yaklaşımların yara aldıkları ilk’lerden biriyle karşı karşıyayız.) 

TEKRAR’IN GÜZELLİĞİ: 

MESELE EDİNMEK-MERAK ETMEK-SORUN ÇÖZMEK 

Evcilleştirilebilir gibi görünen yığınla yaban bitki türü de asla 
evcilleştirilememiştir. Mezoamerika’nın başlıca besin kaynağı ve evcilleştirilmesi güç ve 
geç olan (uzun zaman alan) Mısır gibi Avrasya’nın Elma’sı, en son evcilleştirilen ana 
ağaçlardan biridir: çünkü zor bir yöntem olan, geç geliştirilebilmiş ağaç aşısı yöntemiyle 
elma yetiştirilebilir. Avrasya’da yiyecek üretimi başladıktan 8.000 yıl sonra, 
evcilleştirilince küçülen, [ama giderek en iyi-en güzellerinin toplanması-tüketilmesi 
yüzünden büyümeye başlayan, hatta yabanî olanının artık küçüldüğünü bildiğimiz; 
(kendiliğinden veya yapay: dışardan etkilenip değiştirilmiş kalıtım kırılımlı iki cinsiyetli 
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bitkilerin:) mutasyonlu erdişillerinin kendi kendileriyle uyuşmazlıkları kayb olarak 
kendi kendilerini dölleyebilir duruma gelen; kendiliğinden-kendi başlarına hiç bir zaman 
ve hiçbir yerde evcilleştirilemeyen; yaban olarak bulundukları her yerde yararlı oldukları 
bilindiği halde ilkin Avrasya’da evcilleştirilebilen; Kuzey Amerika’da akrabası 
bulunduğu halde melezleştirilerek daha iyi türleri elde edilebilen; [farklı coğrafyalarda 
farklı yeme alışkanlıkları edinilmiş olan; bu nedenlerle evcilleştirilememelerinin suçu: 
ne kendisine ne de kendisini evcilleştiremeyen halklara ait olmayan, evcilleştirilememe 
suçu onlara yüklenemeyen, bu faturanın her ikisine de çıkarılamayacak olan] elma, 
Avrasya’da yiyecek üretimi başladıktan ancak 8.000 yıl sonra yaygın olarak 
yetiştirilebilir duruma gelmemişti. (Evcilleştirme ilkin gözlem ve deney birikimlerini 
yerinde kullanan bilgelerin, diyelim Şamanların uğraşı tekelindeyken, günümüzde
Bilginlerin uğraşı tekelindedir.) Yeni Dünya’da Amerikan Yerlileri, aşılama yöntemini 

kendileri (başkasının yardımı olmaksızın) buluncaya ve/veya Amerika’ya Hrıstiyan 
Avrupalı gelip elma fidesini dikinceye kadar Elma evcilleştirilememiş olarak kaldı. 
Yarım Alma, hep, bir Gönül Alma sınırını aşamadı. (Türkülerin yalan söylemediğine, 
evcilleştirme süreçlerini deneyimlerini özetleyip aynalayan ata sözlerinin zaman-
deneyim imbiklerinden süzülmüş gerçeklikleri dillendirdiğine, çalışmamın bütünü 
boyunca, sık tanık olacağız.)  

Her toplum kendisine yararlı olabilecek her yeniliği hemen be-nim-se-ye-cek, 
kabul edecek, kendisine zararlı olabilecek her yeniliğin hemen ayırdına varacak, be-

nim-se-me-ye–cek, redd edecek diye bir genel geçer yasallık yok. Hrıstiyan Avrupa’da 
Alman Köylüsü, Patates Yeni Dünya’dan (:Amerika’dan getirildiğinde) beslenmede bir 
devrim yaratmış olduğu halde uzun süre ekmedi, yemedi; üretimine ve tüketimine karşı 
oldu, üret-me-mek-te ve tüket-me-mek-te direndi. Aynı ve/veya benzer bir duruma, 

Avustralya’da, Amerika’da da rastlayabilirdik. Deneme-Yanılma bile, eşzamanlı ve 
eşnedenli Mutlak bir Yasallık olarak işlemez. Yasallıklardaki tesâdüfîlikler’in acıklı: 
trajik sonuçlar doğurmasını anlamayı istemek gerekiyor… Bu merak[lılık]ta, bu 
anlayış[lılık]ta çıkarımız olduğunu bilmek gerekiyor.  

Ne zaman merak ediyoruz ve neden merak ediyoruz ve nasıl merak 
ediyoruz sorularını da sorabilmek gerekiyor.

Kesinlikler olasılıkları, olasılıklar kesinlikleri kemirir, aşındırır durur. 

Hele tesâdüfler. Kimileyin başrollerdedir. Bu, Yeryuvarlağının 
yapılanmasıyla başlayan tesâdüfîlikler Gidişi, Evcilleştirme Süreçlerinde ve Deneme 
Yanılma Uygulamalarında olduğu gibi, Yöneticilerin Karar Alma (Karar 
Değiştirmelerinde) de görülür, yinelenir.  

Evcilleştirilmiş: ilk tarım bitkileri arpa ve çift sıralı buğday idi. Etnobiyolojik 
ve botanik bilgi birikimi ile Yakın Doğu çiftçi dip atalarımız: küçük olmayan tohumlu, 

uzun ömürlü olmayan=yıllık olan, yani evcilleştirilmeleri sırasında yavaş evrimleşmeyen
genetik ve morfolojik yapıdaki, filizlenmesini ve saçılmasını geciktirmeyen ve bol 

bulunan tohumları toplayıp seçmeyi, deneyerek-yanılarak, öğrenmiş/öğretmişlerdi. 

Evcilleştirmenin yolunu açacak deneyimlere açık insanlardı onlar. Bu bitki türlerinin 
bulunduğu yöreler birbirine yeterince yakın olduğundan: evcilleştirilen türler başkasına, 
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başka yerlerdekilere kolayca aktarıldı, yayıldı. Tarımın temel bitkileri: tahıl: çiftsıralı 

ve teksıralı buğday, arpa; baklagiller: mercimek, bezelye, nohut, acı burçak ve liflilerden 
keten bitkisidir. Bu temel sekiz bitkiden sadece keten bitkisi ile arpa Yakın Doğu ve 
Anadolu dışında yaban halde yaygın olarak bulunuyordu. Nohut yalnızca Güneydoğu 

Anadolu’da vardı. Mercimeğin bu gün de, Türkiye tüketiminin % 90’ından çoğunu 
Mardin Ovası üretiyor. Her Besici, mercimek samanının neden mercimeğin tanesinden 
daha bahalı olduğunu (kendisi: üreten de, alıcı: hayvanına mercimek sapı: mercimek 
samanı ile besleyen de) adı gibi bilir. Çiftsıralı buğday ise sadece Yakın Doğu’da. 
Yabanlarının bu merkezleri, birbirinden yalıtılmış bölgelerde değil, kolay geçit veren, 

yakın bölgelerde idi. (Coğrafî Bağlantılar’da uygunluğun belirleyiciliklerinden 
biriyle daha karşılaştık yine.)  

Yaban bitkilerden çiçek açan türlerin sayısı neredeyse sayılamayacak kadar 

çokken, yaban kara memeli hayvanlarının sayısı pek sınırlı: et-obur, ot-obur ve hem et-

obur hem de ot-obur yaban kara memelilerin evcilleştirilmeye aday olanları sadece 150 
kadardır. Üstelik bir memelinin evcilleştirilmeye elverişli olup olmadığını belirleyen 
etmen sayısı da sınırlı, az sayıdadır. Yaban bitkilerin büyük çoğunluğu evcilleştirilmeye, 
atılan taş ürkütülen kurbağa değmez: yenebilir meyveleri olmayanı, odunsuları; yaprak 
ve/veya kökleri yenmeyenleri ezici çoğunluktadır. Yenebilir yaban bitki türleri 
yüzbinlerle değil, ancak birkaç binle sayılır. Yenebilir bitkilerin de ancak bir kaç yüzü 

hemen evcilleştirilmiştir. Üstelik bu birkaç yüz tarım ürününün çoğu, beslenmemizde 
önemli bir katkısı olamayanlarıdır. Tahıllardan buğday, mısır, pirinç, arpa, süpürge darısı; 
baklagillerden soya fasulyesi; kök veya yumrulardan patates, manyok, tatlı patates; şeker 
kaynağı olarak şekerkamışı ve şekerpancarı; meyvelerden muz: çağdaş dünyadaki tüm 
tarım ürünlerinin yıllık üretim hacminin % 80’ini oluşturur. Tüketilen kalorinin (: 
enerjinin) yarıdan fazlasını da tahıllar sağlar. Günümüzde yeni tek bir temel yiyecek 
bitkisi bile evcilleştiremedik. Demek atalarımız, yaban bitkilerden insana yararlı ne 
varsa, evcilleştirilmeye değer tümünü evcilleştirmişler. Ancak bu evcilleştirmeler, ne 
eşzamanlıdır ne de eş mekânlı. (Matbaa’nın: hareketli-dayanıklı harflerle metin 
çoğaltma tekniğinde ayırd edici özellik olarak sürekli vurguladığım, sürekli altını 
çizdiğim şu idi: “hareketli yer değiştirir dayanıklı metal Harflerle ucuz-hızlı Metin 
Basmak: tipolojik enformasyon ve komünikasyon teknolojisinin Eşzamanlı ve 
Çokmerkezli‘liği. Neden vurguluyordum bunu? Yazma İncil metinlerinin Elle 
çoğaltılmaları, matbaa öncesinde, Papa odaklı-merkezî kararla, merkezî denetimle 
gerçekleştirilmeliydi. Herkes, her istediğini, her yerde ve her zaman: istediği sayıda, 
hızlıca-ucuzca çoğaltamamalıydı. Matbaa bu süreci tersine çevirme tehdidiyle donanmış 
bir teknik idi.) Ortadoğu’lu Atalarımızdan kimileri şurada şu hayvanı, burada bu bitkiyi 
evcilleştirmişken, diğer atalarımız bu yolda başarısız kalmışlar. Yerel bitki örtüsünün 
evcilleştirmeye elverişli olup olmaması; bağımsız evcilleştirme merkezlerinin oluşumu 
ve yayılım süreçleri, yayılma hızları hakkında yeni bilgilere gereksinim duyarız: 
Coğrafya Üretici Gücü’nün İşleyişini yakından izlemek gereği demektir bu. Çin 
Birliği kurulduğundan beri, çok merkezli uygarlıklar yaratan Çin coğrafyasının 
(arkeolojik) sırlarını da son yarım yüzyıl içinde öğrenebilmiş durumdayız. Bu, Coğrafya 

Üretici Gücü‘nün İşleyişi’ne dikkati gerektirir. Bu dikkati, Coğrafya Üretici Gücü ile 
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İnsan Üretici Gücü‘nün Çin’deki işleyişini (daha uzun süreli ve daha yoğun) 
örneklemek gerekiyor.  

Üretici Güçler içinde Coğrafya üretici Gücü’nün İŞLEYİŞİ’ne ilgilerinizi 
çekmek isteyişimin nedeninin, öyle, sıradan, görmezden gelinebilir… olmadığının altını 
bir kez daha çizmeliyim. Coğrafi Bağlantıların iç engeller ve ek engeller 
yaratmayanları: Çin’de Başlangıçta olağanüstü üstünlük sağlayıcı olmuştur. Çin 
Birliği‘nin Kuruluşu İki Ayrı, Çelişik Çin’in (=Kuzey ve Güney Çin’in) kıyıları, iç 
bölgeleri, farklı tarım bitkileri, hayvan varlıkları, teknolojileri, kültürel özgünlük-

özellikleriyle bu Birliğe Katkılarda bulundular. Bitki ve Hayvan Evcilleştirilme 
Süreçlerinin ama özellikle ve öncelikle Teknolojilerin aşılmaz engellerle 
donatılmadıklarını bilmek gerekiyor. Kültürler hem sık-kolay-çabuk değişebiliyor; 
hem de neredeyse yavaş-zor-seyrek değişiyor ve/veya neredeyse hiç değişmiyor. 
Coğrafî Bağlantılar, iklim-bitki örtüsü-ırmaklar-sıra dağlar-toprak yapısı… gibi doğal 
olanlara eklenen hayvan-bitki (varlık) rezervleri ile kültürel özellik-özgünlük ve 
teknolojik kazanımların yol-güvenlik-ulaşım ve ulaşım araçları gibi Coğrafya Üretici 
Gücü’ne eklemlenen teknik üretici gücünün İşleyişi‘nin-Gidişi’nin-Gelişimi ve/veya 
Gerilemesi‘nin özgünlükleri kendisini dayatabilecek. Burada, şimdi, Çin Birliği’nin 
Oluşum Özellikleri/Özgünlükleri’ne yeni den yaklaşmaya çalışıyoruz: Kuzey Çin 
dediğimiz: Darı Ekiminin, Bronz Teknolojisinin, Yazının oluştuğu: ortaya çıktığı 
mekândır. Güney Çin deyince de asıl anlaşılması gerken: Pirinç Ekimi, Dökme Demir
Teknolojisidir. 

Başlangıçta Çin Birliğinin kuruluşunda ilerletici-ilerici-olumlu-çoğaltıcı-

sağaltıcı etkilerini gördüğümüz bu Coğrafî Bağlantılarının olumluluğu: olumsuzluklara-
sakıncalara dönüşüverdi. Çin İmperatorluk yönetiminde-yöneticilerinde görülen: 
rastlanan trajik devlet kararları, değişme-gelişmelerin hız farkı’na: FARKLI HIZI’na 
olağanüstü etkilerde bulunuyor. Son bin yılda, teknolojinin uzun dönemli gelişiminin hız 
farklarına baktığımızda Çin‘de yüksek, Avrupa’da orta, Hindistan’da düşük derecede 
gerçekleşmiş olmasına şaşırmamalıyız: Çin ve Hind’de, tek merkezli yönetici 
kararlarının başlangıçta yarattığı olumluluk tersine dönebilir yenilikleri 
engelleyebilirken; Avrupa’nın coğrafî parçalılığı (balkanlaşmışlığı) birbirleriyle sidik 
yarıştıran (sözgelimi Almanya’da Gutenberg’in babaocağı Mainz Çevresindeki 
derebeyliklerin her biri ayrı ayrı ve farklı Vergi [: Zoll] almakta yarışırdı, ve bu tüm 
Almanya Coğrafyası’nda yüzyıllardır geçerliydi), zamanla bu parçalanmışlık birbiriyle 
yenilik yaratmada yarışan yüzlerce küçük devletçik (derebeyliklerin) biri yeniliğe geçit-
izin vermezken, öteki izin veriyor; diğerlerine de benzer uygulamaya örnek ve/veya 
zorlayıcı olabiliyordu. (Bu: Hrıstiyan Mezhebler-arası mücadele ve mezheblerden birini 
benimseme Gidişi’nde de gözlemlenr.) Alman, İtalyan Birliklerinin Geç ve Güç 
gerçeklemesine rağmen, teknolojinin ve yeni düşüncelerin yayılmalarının 
durdurulmasını önleyemiyorlardı. Çin’deki gibi, yeni teknoloji öneri ve uygulama 
musluklarını kapatabilecek merkezîlik Hrıstiyan Avrupası’nda görülmüyordu. Öte 
yandan İç Asya Göçer-Çoban=Sürü ekonomili, At‘lı-Ok‘lu Orta Barbar Savaşçılarının 
sürekli tehditi, Çin’de, Bereketli Hilâl‘de ve Hrıstiyan Avrupa’sında aynı ölçekte 
yaşanmıyordu. Moğol-Türk Akınları, İran ve Irak Kadim Sulama Sistemlerini çökertti. 
Ama Macar ovalarının ötesinde, Hrıstiyan Avrupa Batısı’nı yurt edinmeyi 
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başaramadılar. Bereketli Hilâl, Çin’i-Hind’i Avrupa’ya bağlayan ticaret yollarının 
göbeğinde ve bu yollara egemen olabildikleri sürece öncü-ileriliklerini sürdürebildi. Çin 
ise, Avrasya’nın diğer Uygarlıklarından uzak yalıtılmış kaldığı sürece eski öncü-
ileriliklerini koruyup geliştiremedi.  

Demek: dünkü öncü-güçlü-üstünlük-ilerilik-zenginliklerin gelecekte de 
sürdürülebileceğinin garantisi yoktur.  

ENFORMASYON SİSTEMİ OLARAK TYPOGRAPHEUM. 

Yapı [Kurgu] ve Amaç ve Deney ve Teori ve Model Açıklama ve Yorum 
ve Terimler 

Kullanılan kaynaklar yetersiz olmadığı tersine mükemmel olduğu hâlde, 
araştırmamın Yapı [kurgu], Amaç, Deney, Teori, Model Açıklama; Yorum ve Terimler 
bakımlarından mükemmel olduğunu söylemek zordur. Bunu görmek için: çalışmamın 
okurları arasında “eksik arayıcılar”ın bulunması şart değil. Zaten kaç “mükemmel” 
çalışma sayabiliyoruz ki? Tanımlarında bile mükemmeli yakalamışını bulmak kolay 
değildir. “Mükemmel Dil” arayıcılığına da çıkmış değilim zaten. Bâbil Kulesi 
Ütopyası’nı aramıyorum. Karşılaştırmalı Lengüistik ve/veya Metalengüistik Teorisi 
alanında Dil Projeleri, Evrensel Dil Modeli geliştirmek, kâhince çözümlemelere 
girişmek, Gizli Dil’ler, Kuş Dilleri yaratmak... gibi niyetlerim yok. Türkçe ile 
yetiniyorum. Türkçe’yi Atilâ Türkçe: Atilâtürkçe yazmak yeter de artar. 

" ‘Presse‘ kültürel değişimin/kültürel devrimin katalizatörüdür" diyen E. L. 
Eisenstein, yoğun emeğinde, (daha önce pek çok örneğinde görüldüğü, daha sonra da 
pek çok örnekte görüleceği gibi), yüzlerce sayfa boyunca "Kitāb Baskısı"ndan ne 
anlamak gerektiğini söylemez. Kendisi de ayrı[ca] bir tanım vermez. Dahası: 
Gutenberg’cil Basmacılık ile bilimsel devrimin olanaklılaştığını ve Reformasyonu 
mobilize ettiğini iddia ederken dürbünü tersinden kullanmayı tüm çalışmalarında 
sürdürür.  
 
EISENSTEIN, Elizabeth L, 1978-1979: The Printing Press as an Agent of Change, Cambridge-
London-Melbourne, ÜY, 1. cilt. Communication and Cultural Transformation in Early-
Modern Europe, Cambridge-London, ÜY, 2. cilt.  
EISENSTEIN, Elizabeth L. 1983: The Printing Revolution in Early Modern Europe, 
Cambridge, Cambridge ÜY. (= EISENSTEIN 1979'un özetidir. Almancası: Die Druckerpresse. 
Kulturrevolution im frühen modernen Europa, FFM-New York, 1997, Campus. 
EISENSTEIN, Elizabeth L. 1992: Grub Street Abroad. Aspects of the French Cosmopolitan 
Press from the Age of Louis XIV to the French Revolution, Oxford, Clarendon. ÜY. Ayrıca 
bakınız:  
EISENSTEIN, E. L, 1966: "Clio and Chronos. An Essay on the Making and Breaking of History 
Book-Time", in: History and Theory, Ek 6, s. 36-64.  
EISENSTEIN, Elizabeth L. 1968: "Some Conjuctures about the Impact of Printing on Western 
Society and Thought: a Preliminary Report", in: The Journal of Modern History, 40, I, s.1-56.  
EISENSTEIN, E. L 1969: "The Advent of Printing and the Problem of the Renaissance", in: Past 
and Present, 45, s. 19-89.  
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EISENSTEIN, Elizabeth L 1974: "Advent of Printing and the Protestan Revolt", in: Robert M. 
Kingdon, (ed) Transition and Revolution. Problems and Issues of European Renaissance 
and Reformation History, Minneapolis, s. 235-270.  
EISENSTEIN, Elizabeth L, 1980: "The Emergence of Print Culture in the West", in: Journal of 
Communication, 30, s. 99-106. Mükemmel Dil Arayışları için:  
ECO, Umberto, 1993: La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, Rom-Bari, 
Literza’dan çeviren: Burkhart Kroeber: Die Suche nach der vollkommenen Sprache, 1995, 
München, C. H. Beck. Bibliyografyası da mükemmel.  
BORST, Arno, 1957-1963: Der Turmbau von Babel. Geschichte der Meinungen über 
Ursprung und Vielfalt der Sprachen und Völker, Stuttgart, Hiersemann, 6 cilt.  
İngilizce terminolojisi eksikliği [düzgün olmayışı]: ‘Tanklarımız, tanklarını [depolarını -A.T.] 
doldurmadan tek bir adım bile gidemezler‘ örneği: CROSBY, A.W. 2002: Throwing Fire, 
Projectile Technology Through History, Cambridge, ÜY, 5. bölüm  

Kıvılcımlı’nın Dili’nden, Üslûbu’ndan da etkilendiğim açık. Asıl 
terminolojisini: Üretici Güçler, Üretim İlişkileri, Üretim Biçimleri tipolojisini 
ödünçlerken (tıpkı Marx gibi, Hrıstiyan Avrupa’nın uygarlaştırıcılığına inansa da ve 
teknik hayranı da olsa) Marx’ın orijinal ve kimi yayınlanmadan kalmış, Sovyet Memur 
Bolşeviklerinin Sansürü’ne uğramış yazma ve çalışmalarıyla doğrulayarak, geliştirici 
biçimde kullanmaya çalıştım. Kıvılcımlı’nın Toplum Biçimleri’nin Gelişimi’nde 
Uygarlıkların, İmperatorlukların Yıkılış-Kuruluş, ama özellikle Geçiş Süreçleri, istisnâî 
durumlar, teknik hayranlığı, mekanik determinizm ve ilerlemecilik... gibi şaşılıklar 
üzerinde yoğunlaştım. Durkheim, pek çok bilim alanında, bilim otoritelerinin 
kaynaklarının bilinmediğine ve kimi bilginlerin ulaştığı sonuçlardan ürküntüye 
kapılındığına değiniyordu Sosyolojik Usûlün Kuralları’nda. “Doktor“a yaslanmakta, 
“doktorca“ yazmaktan kurtulmuş bir üslûba ulaştığımı sanıyorum. Özellikle Konuşur-
Anlatırken, meselâ derslerimde, Atilâ Türkçe (=Atilâtürkçe) kullanıyorum. 
Öğrencilerim, Türkçe dışındaki dil[ler]e âşinâ değiller ve soyut kavram-terim 
dağarcıkları pek yoksul. İç Kapak sonrasında da, babama, anneme ve kardeşime 
çalışmamı adarken; mükemmel dil arayıcısı olmadığıma değinirken de, Atilâ Türkçe 
(=Atilâtürkçe) deyivermişim. İnançlı Katolik de olsa, Papalığı zaman zaman kızdıran 
Walter Ong, benim kimi “sofu” ve “doktorcu“ları kızdırdığım gibi meselâ, 1971’de 
Georg Riemer ile bir söyleşisinde, üslûbunu şöyle savunuyordu: “I have been told, I 
teach and practice not English but Onglish.“ (ONG, W. J. [1982]) 

“ÖNCE KELÂM VARDI” 

“Önce kelâm vardı.“ Mûsevî gibi, Yesevî de, Muhemmedânî de, Allah’la, 
Kitāb’la, Oku emri ile başlıyor. Kelâm’ın meydana gelişi, yaşayışı ve gelişimi’nin 
[Büyük Ressam’ın=İlâhî, Tanrısal Olanın] sırlarını çözebilmek, eskiden beri, insanların 
baş uğraşlarından biri olmuştur. Türkler de bu Arayış Tecrübelerine katıldılar. Dil’in 
sırrına ermek demek, konuşma ve düşünme [resm etme] yeteneğinin nasıl gelişeceğinin 
tecrübe edilmek istenmesidir. Bu muazzam dil ve düşünce varlığının insan kudretini 
aşan, Allah’a bağlanan ile; Tanrı’nın, Yaradan’ın mesajını içeren tek bir Kitāb ve 
Yaradılış’ın harfiyyen ve doğru, sahîh, hakikî, gerçek Anlatısı’dır başlayan. Kadîm 
Yunan dilindeki Biblia [Kitāblar] ve İbranice Serafim kelimesinin çevirisi olarak, 
Latince ve Fransızca üzerinden İngilizce’ye Bible olarak giriyor. Giriş o Giriş. (Kitāb-ı 
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Mukaddes.] İsrailoğulları’nın kadim çağ metin derlemeleri, Kitāblar=Serafim, yazı dili 
sesli harf tanımayan İbranca’da Tanak tesmiye edilir: T[ora=Şeriat, Anayasa, bir tür 
Rehber], N[eviim=Nebi peygamber(ler)] ve K[etuvim=yazılar, Azizlerin hayat 
hikâyeleri] olmak üzere üç sessiz harften oluşan TaNaK kısaltmasıyla anılır. 
Yahudilerin bin yılda derledikleri Kitāblarının (Serafim) bir kısmını İsacı’lar Eski Ahit 
(Ahd-i Atik) olarak benimser. Oysa Serafim: efsâne, tarihçe, destan, şiir, anekdot, 
istatistik türü veri, dûa, yasa, kehânetlerden derleme (antolojik) metinlerdir. Tekvin ile 
diğer kitablar, kimi Aramca parça dışında, İbranca’dır. Yunanca konuşan Yahudilerin 
kullanabilmeleri için Septuaginta adıyla özel olarak, İ. S. 30’larda, Yunanca’ya; daha 
sonra da Latince’ye çevirilir. Latince çevirilerin 4. yüzyıl sonunda Aziz Hieronimus 
(342-420) tarafından derleme ve çeviri düzeltmeleri mecmuası gerçekleştirildi ki, bu 
dört farklı Yazma İncil versiyonuna Vulgata adı verilir. 4.-6. yüzyıllara arasında 
gerçekleştirilen Kadim İtalyanca’dan İncil çevirileri (Vulgataların) düzeltimiyle (Vetus 
Latina) Katolik Ruhânîler-Din bilginleri Meclisi, Tridentium’ca (Trient, 1545-63) 
otantikliği benimsenmiştir. (Kutsal) Kitāb Tarihi’nin Ruhu da Maddesi de, Yazma’dan 
Basma’ya geçerken, YASAK’larla iç içedir. Luther‘in, İncil’i Almancalaştırma 
Gecikmiş Girişimi gibi, 14. yüzyıldaki İngilizce’ye çeviri girişimi de güçlü direniş’lerle 
karşılaştı. Öte-Dünya (Dîn, Kilise) Derebeylerine göre, kendilerine hiçbir zaman Latince 
öğretilmemiş olan yoksul ve sıradan İngilizlerin İncil’i okuyup anlamasına izin 
verilmemeliydi. Sonradan adları Protestan’lığa çıkacak olanların öncülerinden İngiliz 
düşünürü John Wycliff (14. yüzyıl), manzum nesir ustası William Tyndale (1494-1536) 
Katolik Kilisesi’ni eleştirirken, İncil’in İngilizce’ye çevirilerini tamamladılar. Tyndale, 
çeviriye yeltendiği için, Brüksel yakınında Vilvorde’da, “İncil’in Tanrısı“ adına 
boğazlandıktan sonra bir kazığa bağlanarak yakıldı.  

Misyoner Kurumları, (sözgelimi Summer Institut of Linguistics) Dünyanın 
Hrıstiyanlaşmaları için gerçekleştirdikleri Girişimleri anlatırken, bu gibi 
kanedim=cinayetlere, hiç değinmez; emperyalizmin sözcüleri gibi, emperyalizm 
kelimesini hiç kullanmazlar.  

Septuaginta, Latince’de 70=yetmiş’ten gelir: Efsane’ye göre [: Eski Ahit, 
Zeichen, LXX] 72 âlim bu çeviriye emek vermiştir. Türkçe’deki “yetmiş-iki-buçuk“ 
Deme’si de, Avrupâî olmayan Yesevî kökenli olsa gerektir: Türkiye Türkleri, Yesevî, 
Hrıstiyan Komşularından öğrenmiş olmalıdırlar. (Kutsal Kitāb’ların Çevirilmeleri 
Sorunları’na çalışmamda ayrıca değiniyorum. W. Tyndale’e Hüzünç Alkışları’mı 
Alkış’ın Tarihi’ne Girişim’imde ayrıntılarıyla okuyacaksınız.)  

(Kefere Dillerinden Türkçe’ye) Çevirmenlerimizin Vulgata vd. vb. için düştüğü 
”çevirmen notları”, çoğunluğuyla, aceleye getirilmiş sözlük arama-tarama sınırlarını 
aş[a]mıyor. Bir Dil’in Mânevî Dünyası ile Maddî Dünyası bilinmeksizin öğrenilmiş 
olabileceğini sananlar pek derin yanılıyorlar.  

Kur’ân-ı Kerîm’in Wycliff’ler çağında Türkçe’ye çeviri girişimleri başladıysa 
da sonu ve devamı getirilemedi. Hiç değilse bu uğurda kanedim: cinayetler yaşanmadı, 
ama, Kur’ân-ı Kerîm’in dillerine hem Çevirilmesi hem de Basılması olağanüstü 
Geciktirildi. Çeviri gerçekleştirildiğinde ve/veya Basıldığında, Hrıstiyan Avrupa 
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Benmerkezci, Tekelci Anlayış önyargılarından-bönyargılarından kurtulamadıkları 
apaçık ortada.  

12. yüzyıl’la Türklükler’in ezici çoğunluğu Müslüman olmuş, Mânevî [dînî]
Türk[lük] Birliği sağlanmış sayılıyor. Farsça dışında Kurân çevirileri [Arapça aslının 
satır aralarına yazılan Türkçe çeviriler] 11. yüzyılın ilk yarısında gerçekleşiyor.  

“Hülâsa şimdiki malumatımıza göre hicrî IV. asrın sonunda veya V. Asrın 
mebadisinde Garbî-Türkistan’da yazılan bu eser (yani Kur’ân tercümesi) İslâmî Türk 
edebiyât-ı dîniyesinin bize kalan en eski mahsulüdür.“  

KÖPRÜLÜ, Fuad, 1926: Türk Edebiyâtı Tarihi, İstanbul, s. 192. A. Zeki Velidî Togan’ın, 
1914’te Buhara Emâreti’nin Karşı kentinde bulduğu satır-arası-çeviri dışında Türk ve İslâm 
Eserleri Müzesi’nde 73 sayı ile kayıtlı nüsha, 1333 yılında Şirazlı Muhammed bin el-Hacc 
Devletşah adlı biri tarafından yapılmış olan çeviridir. Üçüncü nüsha, İstanbul, Millet Kitaplığında 
Hekim Ali Paşa 951 numaralı ve 1363 tarihlidir. Nerelerde istinsah edildikleri bilinmiyor. 
Selçuklu Türkleri, çeviri işini önemsememiş, benimsememiş. Anadolu Beyliklerinde ve Osmanlı 
Türklerinde Oğuz Lehçesindeki diğer çeviriler, telif veya tercüme tefsirler, XIV.-XVI. 
yüzyıllarda gerçekleştirilmiştir: İNAN, Abdülkadir, 1961: Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe 
Tercümeleri Üzerine Bir İnceleme, Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı, TTK Basımevi. (İnan 
hoca yeterince kaynak gösteriyor.) Türklükler’in Müslümanlaşmalarının 17. yüzyılda bile 
tamamlanmış sayılamayacağı açık. Bu uzun sürmüşlük, yavaş yavaş-sindire sindire İslâm’a Geçiş 
Süreci, kimi olumluluklar taşır. Ancak bu sürecin ortalarına yaklaşırken, 11-15. yüzyıllarda çeviri 
ve tefsir işleri başlar başlamaz: duraksar, tavsar. Bu, Gecikmişliğin, Gutenbergcil Matbaa’nın 
Gecikmişliği’ni içeren, bir Neticesi-Gerekçesi olarak da anlaşılmalıdır. Türkiye Türklüğü’nün 
İslâm’ı ciddiye almaya başlaması II. Abdülhamid’cil Modernleşme-Kürt Sorunu ve Cumhuriyet 
Türkiyesi’nin Dünya Ekonomisi ile Bütünleşmesi-Kürt [ve Ermeni] Sorunları ve son dönemde 
de İran Devrimi ile yükselmiş, derinleşmiş-taçlanmış olmasıyla ilişkilendirilerek özetlenebilir. 
Çeviri, 11. yüzyılda başlayıp ağır aksak sürerken, 15. yüzyılda kesiliyor. 19. yüzyıla kadar kesinti 
sürüyor. Öne çıkarmak istediğim Osmanlı’nın Batısı’na kapalılığı: Çevirideki asıl defisit, Kefere 
dillerindedir. Sonrası: HACHTAMNN, Otto, 1918: Europäische Kultureinflüsse in der 
Türkei. Ein literärgeschcichtliche Versuch, Berlin’e bakılsadır.  
Ah! “Tarih Kötüdür“. Eğridir Gölü kıyısında “basılmamış şiirler yarışması”na tutuşanlardan 
Barış Pirhasan’ın, İsmet Özel’in kulakları çınlasındır. Tarih’in hazîn derinlikleri Bugündedir. (Bu 
duyumsayışı, dostum Doç. Dr. Recep Duran, kimi dizelerini ezbere bildiğim şâirlerden Sezai 
Karakoç’un bütün şiirlerini armağan ettiğinde okuyunca da, 2009 kış, ediniyorum. Karakoç’lara 
teşekkürler.) Eklemezsem olmayacak: Biz de kefereye bakışımızı düzeltmiş değiliz. Tek yanlı 
ilerlemiyor hiçbir şey: ne Doğru, ne de Yanlış, tek yanlı işlemiyor…  

Temel gıdalardan yemek ve içmek, sevişmek ve mûsikî hakkında yazılanlar 
arasında Kitāb ile ilgili olanları, özellikle kitāb, matbaa, kütübhane... ile meslekî uğraşlar 
hakkında yazılanlar devede kulak kalır. Okumak, doğuştan kazanılan bir yetenek değil. 
İnsan, kitābı hayat yoldaşı seçmiş görünse de, kitābın meslekî uğraşdaşları, kitābla ilgili 
sıfatların; kitāb, gündelik hayat ilişkilerinin... nominal akrabaları olan terimler, sıfatlar, 
aralarında akrabalık göstermiyorlar.  

İlk, en eski, dip Almanca’da Kitāb için: bokız, Got dilinde: Ostrogot, Vizigot 
ağzında: bokos, Kadim Yüksek Almanca’da ise: buoch (kayın ağacından yapılma levha) 
karşılıkları kullanılırdı. Kutsal Kurallara uygun Kutsal Kitāblara (Ahd-i Atik, İncil, 
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Kur’ân-ı Kerîm) ula şılınca, dokunulmazlıklar zırhına bürünüldü. Tanrı kullarına 
seslenirken, buyurgan bir yabancılaşmaya mı uğruyor, içtenliğini mi yitiriyordu? Soru 
sormaktan korkmamalı dedikçe: Anlamlı Sorular, Derin-Geniş ve Çapraz okumalarla 
bütünleşince, Aykırılıklara varmalı mıydı? Korku’nun Ecel’e Çâresi yok! Kitāb: 
Biblia’dan Kutsal Kitāb: Bibel’a geçerken, Kitāb Kutsallaşırken olduğu gibi; (Kutsal) 
Kitāb Tarihi’nin Ruhu da Maddesi de, Yazma’dan Yazma Çeviri’ye, Yazma’dan 
Basma’ya ve Basma Çeviri’ye geçerken, Kanedim= Cinayet’lerle iç içe: Kilise Tarihi 
bunun kanıtlarıyla doludur. (Kıvılcımlı, “Tanrı ilkin Kadındı“ der.)  

Kitāb’ın koruyucusu ile tahrib edicisi, severi ile korkağı, kitāb-hastası, kitāb-
tedâvisi... aynı kökün türevleri... arasında rastladıklarımızın bir listesini sunayım, 
çelişkilerin öğreticiliğinden yararlanayım istiyorum: Bibliothekar (=librarian: hâfız-ı 
kütüb=kitābları koruyan, bakıp, çekip çeviren), Biblioklast (=sahib olamadığı kitābın 
sayfalarını yırtarak zarar veren; US Amerika’da, Avrupa’da, Türkiye’de ve Kıbrıs’ta 
kütübhane kullanıcıları, öğrenciler meselâ), Bibliomane (=hastalık derecesinde kitāb 
koleksiyoncusu), Biblophage (=kitāb kurdu: hastalık derecesinde okuma tutkunu), 
Bibliophil (=güzel, pahalı ve nâdir kitāb düşkünü), Bibliophobe (=kitābtan korkan, 
bibliyofil’in zıddı), Biblioskop (=okumaksızın kitābın sayfalarını çeviren; bizde 
pesimistler böylesi bir zahmete bile katlanılmadığını söyler), Bibliotaph (=“kitāb 
mezarı“: biriktirdiği kitābları gizleyen, hiç ödünç vermeyen, kitāblar[ı] üzerine 
kuluçkaya yatan), Biblioverser (=amacına yabancılaşmış kitāb-düşkünü; sonradan 
olma, görgüsüzlerin oturma odalarındaki mefruşata: kitāblık ve raflarına uygun, 
ölçü=metre ile kitāb siparişçileri), Bibliolatrie (=kutsal kitāblara, özellikle İncil’e 
taparcasına düşkünlük), Bibliomantie (=İncil ve Kur’ân sayfalarını rastgele açıp fal 
bakmak), Bibliotherapie (=Eski ve/veya yoşuk, yıpranmış, hasar görmüş kitābları 
onarmak; belli=seçilmiş okuma parçaları, metinler üzerinden [: okuyarak] hastalığı 
tedaviye çalışma üfürükçülüğü), Bibliothekographie (=bir kütübhanenin tarihi ve kitāb 
varlığı üzerine yürütülen çalışma), Bibliotaph (=kitâb mezarı: kitablarını gizleyib ödünç 
vermeyen, kitâb kuluçkası), Biblophage (=kitab kurdu, okuma tutkunu), 
Bibliothekographie (=kütübhane tarihi ve envanteri bilgileri)… vb. vd.  

Koşullar, yapılar, kurumlar, mevsimler görenek-gelenekler ve inançlar 
durmaksızın değişiyordu. Demek, kimi Ge-çi-ci Son-uç’lar, Ka-lı-cı Son-uç’lar’a 
Aday‘dı. Beklenti, İnanç, Örgütlenme Farklılıkları, gösterilen tepkiler (başta hoşgörü), 
yenilikleri beslediği/besleyebileceği gibi, gelenek kurmuş güçlü devlet ve saraylarının 
trajik kararlarındaki çelişkiler, yenilikleri destekleyici-kışkırtıcı-kamçılayıcı ve 
hızlandırıcı olacağına boğabiliyordu.  

Hrıstiyanlığın, Museviliğin kimi mezheb ve tariykatlarının: kollarının 
teknolojiye, yeni olana gösterdikleri gösterecekleri benimseme-içselleştirme ve/veya 
redd kılıklı tepkiler ile İslâm’ın, Hinduizm’in, Brahmancı‘lığın kimi mezheb ve 
tariykatlarının, kollarının gösterdiği/göstereceği tepkiler arasında birer paralellik, 
özdeşlik… veya zıdlık/uyuşmazlık… bulunabileceği gibi bulunmayabileceğini de peşinen 
kabul etmeliyiz. Her durumu-konumu-sorunu kendi coğrafya üretici gücü’nün İşleyiş ve 
İç Bağlantıları ile ve Üretici Güçler ile insan beyninin gelişimi-toplum-çevre Bütünlüğü 
göz önünde tutularak irdelenmeleri gerekiyor.  



Coğrafya Üretici Gücü’nün İşleyişlerine Katki: Yazi Sistemleri 573 

Bütün bu “olasılıklar“, bizi zorunlu mekân ilişkileri determinizmine, 
coğrafya’ya zorunlu bir bağlılığa götürmüyor. Teknolojide belirleyici olabilecek: savaş, 
merkezî yönetim, iklim ve kaynak bolluğu tipinden etmenler, hep, her zaman, aynı 
yönde, aynı biçimde işlemeyebiliyor. Kimileyin teknolojiyi desteklerken, kimileyin 
köstekliyorlar. Demek: Tarihsel Öngörüler’de bulunmak gittikçe güçleşiyor.  

Demek, kimi Ge-çi-ci Son-uç’lar, Ka-lı-cı Son-uç’lar’a Aday‘dır. Ama hiç 
değilse buradan çıkarılabilecek iki güncel ortak ders’i anmış olayım. Üretici Güçler 
içinde Coğrafya Üretici Gücü Başlangıçlarda işlerliğinin özgünlüğü olarak İlerletici 
Faktörken, giderek geriletici faktör olmaya başlayabiliyor, bir. Geçmişte öncü-üstün-
ileri-güçlü-yenilikçi-değişen koşullara uyum sağlayabilen uygarlıklar kurabilmiş 
olmakla, gelecekte de bu öncü-üstün-ileri-yenilikçi-değişen koşullara uyum sağlayıcı 
olabileceklerinin teminatını-güvencesini garantilemiş olamayacaklar, iki.  

Şimdi Anlamlı Sorular’dan birine dönmenin zamanıdır. 

YAZI’YI, MATBAA’YI KULLANALIM MI? KULLANMAYALIM MI? 

Kültür Teknikleri’nin bu en yaratıcı ve en dönüştürücülerinden ikisi hakkında 
böylesi Sorular, pek çoğumuza saçma, aptalca, yersiz… gelecektir. Teknik Tarihi’nin, 
Bilim Tarihi’nin, Buluşlar ve Keşifler Tarihleri’nin, Yenilikler Tarihi ve Yenilikler 
İktisadı’nın hem Temel Soruları‘ndan hem de Anlamlı Sonuçları’ndan olabilecek bu tür 
soruların Başlangıcı (: ilk sorusu) Ateşin Sosyalleşmesi’nin Sonuçlarından olan: Ateş’in 
Fırlatılması, Ateşi Fırlatma’nın Öğrenilmesiyle ilgili olanıdır ve formulasyonu şöyle 
olurdu: “Ateşi Fırlatmaktan Vaz Geçseydik, Kullanamasaydık, bu Ateş Silâh’ını 

(=Ateşli Silâhları) Kullanmasaydık, Savaşmasaydık olmaz mıydı?“  

Bu çoğumuza aptalca, yersiz, saçma… gelebilecek anlamlı soruyu 
iredeleyebilmek için, pek gerilere gideceğiz. Gerilere gittikçe sabırlı olmamız gerekecek. 
Böylece: Bitkilerin ve Hayvanların Evcilleştirilmesini, Yiyecek Üretiminde
Eşitsizlikleri: Yazı Sistemleri başlığı altında Coğrafya Üretici Gücü’nün İşleyişini 
irdelemek gereğinin kaynağına inmiş olabilmek için, özetle irdelemeye çalıştığım bu 
Gidiş‘in buraya kadar değinmediğim yanlarına eğilmemiz gerektiği ortaya çıkacak.  

Batı Torosların kuzeyinden ince bir kuşakla Güneydoğu Anadolu’dan Lübnan’a 
sarkan ve Kuzey Suriye Kuzey Irak dolaylarını eşeleyen Bereketli Hilâl, Güneybatı 

Asya‘nın Yakındoğusunda başlayan yiyecek üretimi, bize bağımsız evcilleştirme 
merkezinin anavatanını gösterir: Bereketli Hilâl, aynı zamanda, karmaşık teknolojinin 
ve karmaşık siyasal örgütlenmenin de anavatanlarının başında gelir. Kentler, Yazı, 
İmperatorluk, Uygarlık gibi “ilk“lerin beşiğidir, bu sıradağları Hilâl çizen Bereketli 
topraklar.  

İlk(ler)-anavatan(lar) derken, başkalarından yardım almaksızın, tümden bağımsız ve özgün olarak 
evcilleştrmelerin ilk merkezi oluşta Çin’in üstünlüklerini yadsırmışım, Çin’i dışlarmışım izlenimi 
edindirdiğimin farkındayım. Çin’in Tarihöncesini ayrıntıları ile öğrenemedim. Oysa Bereketli 
Hilâl ve Komşuları hakkında tüm ayrıntılar biliniyor ve okumalarım tüketici mükemmellik 
düzeyinde olmasa da, yeterlidir: Bereketli Hilâl coğrafyasında evcilleştirilmiş olan bitkilerin 
çoğunun yaban atalarını, gen ve kromozomlarının yaban tarım ürünleriyle yakın ilişkisini, 
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coğrafî sınırlarını, evcilleştirilirken geçirdiği değişiklikleri, bu serüvenlerin arkeolojik 
kayıdlarını, evcilleştirmenin yerini ve tarihini... ayrıntılarıyla araştırılmış, saptanmış buluyoruz. 
Ne güzel! Bunları okuyabildim. Gel gör: Çince bilmiyorum. Ne yazık! İyi ama ne yapabilir[d]im?  
Bu son sorunun cevabına bir girişim sayılsın buraya kadar okuduklarınız. Eksiklerimi açıkça 
belirtiyorum. Bach’a rağmen Mozart olmak suç mu? Bereketli Hilâl‘ler, Doğu Türkistan’lar… 
bizimdir. Çin’i Uygur Türkü’ne armağan etmiş değilim; Biyocoğrafya’yı, Paleobotanik’i, 
Paleoethnobotanik’i, Epidemoloji’yi, Viroloji-İnterviroloji’yi, Paleoetnibotani’yi, Ölüm 
Vektörü’nü, Mikrobiyoloji’yi, Mikrobakteriyoloji’yi, Beslenme-Sağlık-Salgın Hastalıklar 
Sosyolojilerini, Kentleşme-Nüfus Artışı’nı, Toksikoloji’yi, Çevre Koşulları’nı, Evrimci 
Antropoloji’yi, ve/veya Deve ve/veya Tekerlek… yokluklarına… tek başlarına veya toptan 
Coğrafya Üretici Gücü’ne; Devlet Sistemini de yine tek başına Üretici Güçlerin İşleyiş 
Bütünlüğüne üstün getirmiş değilim. Zaten bu alanda disiplinlerarası bir oydaşma da henüz 
sağlanmış değil. Okurumdan Anlayış bekleyemez miyim? Hem sonra İkincil kaynakların 
güvenilmez olduğu gibi kesin, her durumda geçerli bir yasallık mı var? İkincil kaynak var, “ikincil 
kaynak“ var. Açıkça ve/veya Örtülü/Utangaçca Hrıstiyan Avrupa Merkezci olmayanlarını elimle 
koymuş gibi bulamamış; peşlerinde koşturmuş olsam da, en yeni ve en esaslılarından ikicil 
kaynaklarımı veriyorum:  
GOLDSTONE, Jack, 2002: “Eflorescence’s and economic growth in world history: rethinking 
the ’rise of the West’ and Industrial Revolution“, in: Journal of the World History, 13, s. 324-
389.  
POMERANZ, Kenneth, 2000: The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the 
Modern World Economy, Princeton, ÜY. Antitezi için de bakınız: LANG, Graeme, 1997: “State 
Systems and the origins of modern science: a comparison of Europe and China“, in: East-West 
Dialog, 2, s. 16-30. Ayrıca bakınız: BRONSON, Bennett, 1988: “The role of barbarians in the 
Fall of states”, in: The Collapse of Ancient States and Civilizations, Norman Yoffee & George 
Cowgill edisyonu, Tucson, Arizona ÜY, s. 196-218.  
 

Ömürleri bir yıllık bitkilerden: büyüyecekleri yerde enerjilerini tohum vermeye 
harcayan, erken ve çabuk filizlenen tahıl ve baklagiller, 12 temel tarım ürününün yarısını 
oluşturur. Akdeniz İklim kuşağındaki bitki örtüsünde zaten tarım bitkilerinin çoğunun 
yaban ataları bol bulunur ve çok verimlidirler. Geniş tarlaları kaplarlar. Kolay 

evcilleştirilen bu ilk tarım bitkilerinden buğday ve arpanın geçirdiği hızlı evrim ile 
üreme biyolojisi-mutasyon olgusu yüzünden tez melezleşip kalıtsal üstünlüğünü kayb 
etmeyen, kendi kendilerini tozlayan (dölleyen) erdişilerin tümü Bereketli Hilâl’de 
evcileştirilmişti ve bunlar ara sıra başkalarıyla da döllenerek yüksek oranlı yeni 
seçenekler sunuyordu. Aynı türün farklı tekilleri arasında değil, akraba türler arasında 

da cinslerarası döllenmeyle türlerarası melezlerin oluşumu (ekmeklik buğday gibi) 

insana uygun üreme biyolojisine sahib bitkilerin yoğun bulunuşu da saydığım olumlu 

önkoşullara eklenirse, bu en uzun, en geniş Akdeniz iklim kuşağının bol Tarımsal Fazla 
sağlamasına şaşılmaz. Yaban bitki ve hayvan türlerinin en zenginine sahib olan Bereketli 

Hilâl’in çiftçilere sunduğu olağanüstü büyük, zengin seçenek dağarı ve arazi yükseklik 
farkları ve farklı çevre koşullarına, dağ-ırmak-yumuşak düzlüklerle çok sayıda ovanın 
sulama tarımına elverişli çöllerin yanıbaşındalığını ekleyin. O zaman hasat mevsimi 
dönencelerindeki değişimin sunduğu toplayıcılık olanaklarını: dünyanın hiç bir yerinde 
henüz tek bir evcilleştirilmiş hayvan yok iken, ve çok erkenden dört büyük tür memeli 
hayvan (keçi, koyun, domuz, inek; her biri başka bir yerde olsa da) evcilleştirilmişken... 
evcilleştirilme merkezleri biribirine yeterince yakın (aralarında okyanuslar olmaksızın 
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ve evcilleştiricilerinin kuzey-güney ekseninde toplu hareketleri yerine 
evcilleştiricilerinin doğu-batı ekseninde toplu hareketlerine elverişli) mekânlarda olduğu 
için, bu evcil türün dördünün de bölgenin tümüne daha kolay yayılışını daha iyi 
anlayabiliriz.  

DIAMOND, Jared, 1997: Guns, Germs, and Steel – The Fates of Human Societies, Los 
Angeles, California ÜY. Ben Vintage 1998, Londra baskısına da baktım. 

Anlayabilecek olduklarımızın; Anlamak’ta çıkarımız olanların sayısını 
arttırmak ve kalitesini yükseltmek istemeliyiz.  

Yedi milyon yıl öncesine dönebilseydik, insanımsı-maymun atalarımızın 
farklılaştıklarını görebilecektik. Onbirbin-onüçbin yıl önce de, insanoğlunun-

insankızının örgütlü, planlı emeği ile: tarımın ve mikropların; mikroplarla savaşın ve 
tekniğin gölgesinde yiyecek üretiminin; deneme-yanılma ve belki daha çok tesâdüflerin 
yardımıyla sıçramalı gelişmelere uğradığına tanık olacak, süreci daha somutlukta 
görebilecek, anlayabilecektik: Tarihöncesinde Farklı Atalar, farklı zamanlarda ve farklı 
mekânlarda yiyecek üretimine geçerken, Bazı Atalar da yiyecek üretimine hiç 
geçemediler. Ama hepsi de Atalarımızdı. Ve Kıyametler Koptu (Tek Tanrı’lı dinler 
coğrafyasındaki merkezîleşmeyi izleyen süreç: Tevrat, Zebur, İncil, Ku’ân-ı Kerîm.) 
Kentler, Yazı, İmperatorluk, Uygarlık gibi “ilk“lerin beşiğidir bu sıradağları hilâl çizen 
topraklar. Ve kıyametler bu topraklarda koptu. Unutmamalı ki, asıl Kıyamet, Ateş’in 
sosyalleştirilmesiyle, doğadan ateşi çalarak, o, sosyalleştirilmeden önce dokunduğu 
herkesi ve her şeyi yakan ateşi, insanoğlu-insan kızı bizzat kendisi yakabilir, ateşi 
süreklilendirebilir duruma gelince başladı. En Büyük Kıyamet ise, Ateş’in fırlatılabilir 
olduğunu keşf edince koptu: savaşın ve çeliğin, tekniğin ve ateşli silâhların gölgesinde 

bitkilerin, hayvanların ve hemcinslerimiz üzerine ateşi fırlattığımızda en büyük 
ayrıcalığa sahib olununca koptu Kıyamet. Ateş’li Silâh[lar] ve Savaş[lar], böyle başladı. 
Ve asıl, asıl kıyametler böyle koptu. Bu kıyametler: Ateşcil Kıyametlerdi. Sık sık 
tekrarlansalar da, Tarih’ce, insankızı-insanoğlu’nun bilincinde-belleğinde çok gerilerde 
kalmışlar ve daha önemlisi: Allah Sistemi savaşsız kurulamazlaşmıştı. Fırat, Dicle gibi 
doğal akarsuların taşkınları: Seller değil, planlı-örgütlü-yığınsal İnsan Emekleriyle 
oluşturulan Sulama Kanalları’nın yıkımı ile oluşan Su-Kıyametleri’ni: İslâmî Temel 
Kaynaktan okuruz. (Kitâb.) 

Demek insanımsılar: vahşî hayvanlara karşı sahib oldukları ateşin 
koruyuculuğuna sığındı, mağaralarını aydınlık kıldı, soğuktan korundu. Aydınlık 
mağara çalışma süremizi arttırdı. Isıtılmış mağara: atalarımızı tüylerinden arındırdı. 
Azalan Karanlıkla artan çalışma-emek süresi, serbest zaman: dinlence-eğlence göreneği 
getirdi. Ocak ateşi, kadın egemenliği, güzellik: kılsızlığın keşfi ile aşk ateşi birleşti. 
(Gözlerimizi kapayalım: ocakbaşında hepimizin, kadın-erkek, iklime (soğuğa, kara…) 
karşı giyiniklik: kıl-kürklülük zorunluğundan kurtulunmadığını, kıllı kaldığımızı 
değişmediğimizi tasavvur edelim. Cinsel çekicilik cinsel içgüdünün önüne geçemez, 
seçicilik başlayamazdı.) Kılsız-Anahanlık. Pişmiş yemek, ağız-diş yapılarını değiştirdi. 
(Günümüzde artık yirmi yaş dişlerine gerek kalmadı: düdüklü, mikro dalga fırın.) Ocağın 
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Sönmemesi bilince kazındı. Ateş sosyalleşince: eskiden olduğu gibi ölülerimizi yırtıcı 
hayvanlara teslim etmez olduk: Memeli hayvanlar içinde insankızı-insanoğlu mezarı 
olan ilk ve tek yaratık oldu. Mezar, ziyaretçisi varsa anlamlı, bu: atalara saygı, Geçmiş: 
Tarih Bilinciyle ölümden sonra da yaşanıldığına inanç, Tanrı, Ötedünya gibi daha 
sofistike düşünce, mânevîyat dünyaları gündelik hayatın ayrılmaz parçaları arasına girdi. 
Ateş’in Sönmemesi, Ocağımızın tütmesi: istediğimiz zaman ve istediğimiz yerde ateş 
yakabilir olmamız, ateşin sos -yalleşmesi demekti. İster Ocak, ister Külhan, ister 
Meydan Ateşi, isterse kazan-altı/tencere-altı olsun. Sıcak kül serpili ateş teknesine kor 
yığmak, ateş[i] yakmak, harlandırmak, ateşi uyutmak, yeniden harlandırmak ateşi en 
yalın halinden en giyinik haline çeşitlendirmek gerektiğinde külhan-zamanı, hamam-
zamanı, mat bah (-mutfak)-zamanı, çorba-zamanı, pilav-zamanı, soğukluk-zamanı, ışık-
zamanı, kuşlukzamanı, sevi-zamanı, ibâdet-zamanı, tesbih-zamanı, konuşma-zamanı, 
susma-zamanı, kameriye- zamanı, süt-zamanı, emzirme-zamanı, ekim/dikim-hasat-
zamanı… günümüzü, gecemizi, gündüzümüzü: ömrümüzü işgal etmiştir.  

Ateşin Sosyalleşmesi ve Ateşin Fırlatılması aşamalarının Başlangıç Sürecinde 
Savaşların nedenleri ve sonuçları bilince kolaylıkla çıkarılamıyordu. Bu sonuç: 
atalarımızın “ilkel”liklerini göstermiyor, tersine “yanılsama”nın yabancılaşmanın erken 
biçimlerinin başlıcası olduğunu gösteriyordu. 1893 Chicago Dünya Fuarı‘nda, 
dokunduğu herkesi ve herşeyi yakan Ateş’in, Mutfak’tan birdenbire yok oluşunun 
sergilenişi, yine çoğu insanı şaşkına çevirecekti. Kir, is, dumandan geçilmeyen Ocak-
Başı’nın pabucu dama atılıvermişti, üstelik ne kıvılcım ne alev. Hominid’ler bir milyon 
dört yüz bin yıl önce Antilop etinin alevler içinde nasıl lezzetli yenebildiğinin ayırdına 
varmışlardı. Ateş, hayat söndüren değil de, hayat bahş eden kılındığından, istenildiği 
zaman ve istenildiği yerde: yani yer üzerinde, ıslak bile olsa, hatta karda ve buzda bile, 
ille kara “yerde”) yakılabilirleştirildiğinde: sosyalleştiğinde Ocak ve Ocak başı ile 
Mutfaklarda ateşin kullanıma girmesi, issiz, dumansız, karakirsiz değildi. Dumanı ve 
kaynatılan suyun buharını konutlar içinde uygun yalıtılmış yollar: duvar içi yollardan: 
borulardan geçirerek ısıyı mekân değiştirir, hamamlar kurabilir olmuştuk.  
 
Roma-Türk-Fin hamamlarını tanıyorduk. En son, Rus İşgalindeki Kars’ta Rus generali’nin 
konutunda da, günümüzde Edebiyat Fakültesi?, yaşamayı sürdürüyor olmalıydı?Antalya’ya ne 
zaman gitsem, Soba Müzesi‘ni kilitli ve kimsesiz veya inşaat içinde buluyor olmama 
sinirlenmem gerekmeyecekti, iki satır bir tanıtıcı “buruşur“ (cebe sokukabilir broşür bâri) 
bulabilseydim.  
  

Ocaklar yakılmak için mutlaka “yer” istediğinden, duvarda veya tavanda açılan 
delikle dumandan kurtulmak dışında bir çözüme ulaşılamadığından iki katlı evlerde 
ocaklar kuramıyorduk. Hrıstiyan Avrupa’da 10.-12. yüzyıları beklemek zorundaydı 
kentliler: saray, mükellef konutlar ve kiliselerde manastırlarda ilk Şömine (kamin, uzun, 
çok katlı bacalı ocaklar) görülmeye başladı. Yine de ateş, “yerde” yakılıyordu. Sonra 
ocak “ayaklandı”: dizboyu bacaklara tırmandırıldı. Giderek masa yüksekliğinde ocaklar 
kuruldu: fırın. Sonra bu kullanımların (ocak, şömine, taş-fırın, fırın) her biri kendi 
yolunda değişim-gelişim göstermeye başladı. Brugel’ler (yaşlısı ama özellikle genci) 
seyr eyle gözüm tablolarında her göreni gözistan kesildirdiğinde, ocak-mutfak-fırın… 
ların duman, is, kir-içindeliğini de gözümüze batırırdı… Soba: ateşin haps edildiği bir 
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düzenekti. Konstanz’lı yönetici Zwick, ısınmakta kullanılan sobaya bir kapak koymayı 
akıl ettiğinde odundan tasarufcu şömine’ye geçilmiş oldu: 1556. Artık güveci, 
tencereyi doğrudan yanar ateşin üzerine sürebilirdiniz. Açık ocaklar: gittikçe kıtlaşan 
yakıt odun, kuru dal… lar yüzünden yangınların nedenlerinin başında geliyordu. Bir 
kıvılcım, tüm sokağı, caddeyi, köyü, mahalleyi, kasabayı hatta kenti yangınlara 
boğabiliyordu. 1716’da Paul Marperger, yanar durumda açık ocağın sürekli gözetim-
denetimi’ne bir çâre düşündü: ateşin korlarını, közlerini, kızgın ve/veya ılık küllerini bir 
“teneke ile örtünüz” ki, kediler külleri eşelerken kıvılcımları: etrafta saçılmış otları, 
samanları tutuşturup yangın çık[ar]masın. Aydınlanmış 18.yüzyıl (aydınlanma çağı 
yani) sonunda Mutfağın islerini kirlerini aydınlattı. Mimar Cuvilliés ve Fizikçi Rumford, 
soba-fırın öncüleriydi. Fırında ateşi, tencerenin gerçek anlamda altına soktu: Castrol-
soba[sı] Cuvilliés adına peşkeş çekildi: bir kaç delikle pişirmeye yetecek ısı sağlıyordu. 
Odun yerine de taşkömürü kullanılabilecekti. Rumford Castrol-soba-ocağını daha da 
kullanılırlaştırdı. Başlangıçta sırf ve yalnız Saray Mutfakları ve Profesyonel-Kurum 
Mutfakları için demir-döküm-ocaklarında üretilen bu yeni tip/tür soba-ocak’ların seri 
üretimine 1800’lerde geçildi. Charles Dickens, bu tür sobalara “kızgın kızılcanavar” 
adını takmıştı. Artık yeni tip/yeni türden yemekler gözdeleşti: günlerce ocak-sobalar 
üzerinde kaynatılan çorbalar, sebze-türlüleri… yerine küçük porsiyonlarda parça-
etli/kıymalı yemekler pişiriliyordu. Önemli olan çabuk piş- mesiydi. (Türkiye’deki adı, 
Fransızca mutfak’tan bozma: “Kuzine” oldu.) Alman yazarı Theodor Fontane, 
“İrrungen und Wirrungen” eserinde bayan Nimptsch, çaydanlığın o “guzine” üzerinde 
mışıldamasından vaz geçemeyeceğini, çünkü kıvılcımı göremez, ateşi seyr edemez ve 
sesini duyamazsa yaşadığını hiss edemeyeceğini söylemekte haklı: her yeniliğin 
mutluluk getirmediğini/getirmeyeceğini hayattan öğrenmişti. Enerji kıtlığı 
yaygınlaşmasına yaygınlaşıyordu ama insan mutluluğunu yaygınlaştırmaya 
yaramıyordu… Gaz-Ocak-Fırınları önce İngiltere’de, 1830, uygulamaya girdi. Almanya 
yine geç kalmıştı: gaz hatları sistemi kurulup yaygınlaşınca evlerde gaz-ocak-fırınları 
ancak 1900’lerde gündelik hayatın parçası olabildi…  

Oysa, Mutfak: Çin mutfağı idi. Pişirme Teknolojisi binlerce yıl Çinli kalmıştı. 
Hind, İslâm Uygarlıkları’nın Katkıları, etnosentrik, egosentrik, geosentrik Hrıstiyan 
Avrpa’cıl önyargı-bönyargılarla delik deşik edilmiş Kefere Tarih Anlayışı’na haps 
edilmeseydi, yukarıda anlattıklarım temelden değişecekti. Hrıstiyan Avrupa “eski” 
geriliklerinin acısını çıkarmaya başlayalı, çok kıyametler koptu. Buraya kadar 
andıklarım Hrıstiyan-Avrupa-Merkezci’dir. Çin’de, Doğu’da… benzer gelişmelerin 
yüzyıllarca önce en mükemmel tiplerine ulaştığını bilen biliyor. Ama biliyoruz: 
unutmuyoruz ki, dünkü öncü-üstünlük-ilerilikler, gelecekte de sürdürülebileceğinin 
garantisi yoktur. Bu her iki taraf için de geçerlileşti.  

Ayrıntılar için bakınız: TÜRK, Atilâ, 1982-2002: Karşılaştırmalı Mutfak Tarihi, FFM-Eğridir-
Lefkoşa, MSS. 7 kitâb; burada özellikle 4. Kitab.  
TÜRK, Atilâ, 2003-2004: Karşılaştırmalı Kültür Tarihi Ders Notları, Lefkoşa, Yakın Doğu 
Ünivers. İletişim Fakültesi, MSS.  
RÖHRING, Anja, 1997: “ “…kein Leben und kein Funke mehr” Wie das Feuer aus der Küche 
verschwand”, in: Damals, nr. 9.  
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KEFERE İLE HESABLAŞMAK 

Kopan kıyametler, kimileyin zincirleme kıyametler kılığında kapıları 
çalmaktadır. Biz yine düne dönüp, evcilleştirme başlangıçlarına bakmayı sürdürelim.  

Başkalarından yardım almaksızın, tümden bağımsız ve özgün olarak 
Evcilleştirmelerin İlk Merkezi Çin’in üstünlükleri de Kıyametler Kopardı. Kıyametlere 
kıyametler eklendi.  

Kopan Kıyametler: farklı anakaralardaki halkların Çiftçiliğe ve Hayvancılığa 

geçişleri / geçemeyişlerinin hikâyeleri, Coğrafya Üretici Gücü’nün İşleyiş Farkları’dır.  

Kopan Kıyametler: Bereketli Hilâl ve Kuzey Çin Irmak Boyları’nda, Sulama 
kanallarında sel felâketlerinin kaoslarını değil, asıl, farklı tarih anlayışlarının işleyişini 
özetler. Özellikle Kefere’nin Hrıstiyan Avrupa (ve Kuzey Amerika) Benmerkezci-bencil 

Tarih Anlayışlarının Öncel’i, İzdüşümü’dür. Son 13.000 yılda, yeryuvarlağının kimi 
coğrafyalarında metal araç-gereç-âlet’li, okuma-yazmalı, sanayili Hrıstiyan Avrupalı 
toplumları, geri kalan (=diğer) coğrafyaların çiftçi-göçebe-avcı-yaban yiyecek toplayıcı, 
okumasız-yazmasız toplumlarına üstünlük kurabildiler. Sibirya’nın, Orta Amerika’nın, 
Meksika’nın, Peru’nun, Yeni Kaledonya’nın, Endonezya’nın Hawaii’nin, 
Avustralya’nın, USA ve Kanada’nın, Brezilya’nın, Arjantin ve Şili’nin (kimi 
bölgelerinde) Yerli nüfusun neredeyse çoğunluğu: soykırımlar, hastalıklar yüzünden 
sayıca eksilip yok olmuşlar, Hrıstiyan Avrupa’lı istilâcıların torunlarının sayısı yerlilerin 
sayısını kat kat aşmıştır. Ne bir İç Savaşa kalkışabilir, ne de dillerini meselâ, tamamiyle 
koruyabilir durumdadırlar. Sosyal sınıfsal, dinî ve asıl tarihsel ve coğrafya temelli bu 
eşitsizlik: büyük farklılıklar içinde yaşayan bir toplumsal kayıp/kazanç sonucuyla bizi 
karşı karşıya getirdi. Tarihin bu en temel olgularından farklı coğrafyalarda farklı 
teknoloji ve farklı siyasal örgütlenmenin; eşitsizliğin nedenlerini araştırmak, gündemin 
hep birinci maddesi olmasa da, gündemin başında, önünde, yukarısında kaldı.  
 
DIAMOND, Jared, 1997. TÜRK, Atilâ, 1982-2002. TÜRK, Atilâ, 2003-2004. Tartışma 
oydaşılmış-sonuçlandırılabilmiş değil.  
 

Çalışmamda sık kullandığım Kefere ile yüzleşmek, hesablaşmak is-te-me-yen-

ler çoğunlukta görünüyor. Güney Afrika’nın, Yeni Dünya’da Kuzey, Orta ve Güney 

Amerika’nın, Avustralya’nın yerli halkları çoktandır kendi ülkelerinin, kendi 
topraklarının efendisi değiller; Kefere: Hrıstiyan Avrupa’lı sömürgeciler tarafından 
boyunduruk altına alındılar, katl edildiler, kimi durumlarda tamamen yok edildiler. 
Kökleri kazındı. Her türlü zenginlikleri ellerinden, topraklarından, toprak altlarından… 

alınıp Hrıstiyan Avrupa’ya taşındı. İstanbul’un Fethi’nden, Gutenberg’cil 
Matbaa’dan sonra, 1500’lerden itibaren Dünyadaki eşitsizliklerin niteliği 
değişmeye başladı. Demek, Hrıstiyan Avrupa Üstünlüğü, her zaman, hep üstünlük 
olmaktan uzaktır. Ne Çin, ne İslâm İmperatorlukları, ne Osmanlı İmperatorluğu 
karşısında Hrıstiyan Avrupa İsa’dan sonraki bin beş yüz yıl içinde bırakınız üstünlüğü, 
hesaba katılabilir bir Odak, bir Güç bile değildi. Anlatı’yı Bereketli Hilâl’de sosyal 

sınıfların, Alfabe’li Yazı’nın, Devlet’in… ortaya çıkışından sonraya, 1500’lerden 
onbinlerce, binlece yıl geriye giderek sürdürebilmeyi göze almalıyız. (Hazır mıyız?)  
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Akdeniz İklim kuşağında Tarımsal Fazla’nın bu bolluğu: tüketilecek kalori 
miktarı fazlalığı demek. Bu enerji fazlası, fazla nüfus’tan başka birşey değil. Tarımsal 
Fazla, yaban olmayan (evcilleştirilmiş) ve toplanmamış (yetiştirilmiş-seçilmiş-ekilip 

biçilmiş: evcilleştirilmiş) bitki demektir. Çünkü yaban bitkiler içinde pek azı insanlarca 

yenebilir niteliktedir. Sindirilmesi zordur, zehirlidir çoğu. Yaban Bitkilerin pek azı 
toplanmaya değerdir. Ayıklanması, toplanması zordur. Tarımsal Fazla, yaban olmayan 

(ağıllarda beslenmiş, çoğaltılmış: evcilleştirilmiş) hayvan demektir. Çünkü Yaban 
Hayvan türleri arasında pek azı insanlar için yenebilir niteliktedir. Yaban Hayvan
türlerinin pek azı avlanmaya değerdir: çoğu tehlikelidir. Doğadaki biyokütlenin çoğunu 
sindiremeyiz. Yaban bitki ve hayvanlarla geçinen insanlar, çiftçi ve hayvan 
yetiştiricisi yiyecek üretebilen insanlar karşısında kalıcı başarılar sağlayamıyor, 
kalıcı üstünlükler kuramıyor. Bu başarı, üstünlüklerde ne Hrıstiyanlık Öncesi ne 
Sonrası Avrupa’nın yeri, rolü söz konusu değil. 

Evcil hayvan sahibi insan topluluklarında çiftlik hayvanları: et, süt, et ve süt 
ürünleri (tereyağı, peynir, yoğurt) ve gübre sağlayarak, enerji üreterek (gübreleri 

yakılarak, kendileri sabana koşularak, yük taşıtılarak) daha fazla insanın karnını doyurur: 
Evcil büyük baş memeli hayvanlar, evcil bitkileri üzerinde ürün (verim) arttırıcı etkisini: 
gübreleri, sabana koşulmaları, yük taşıtılmaları, koşum araçları takılarak binilmeleri 
aracılığıyla kanıtlar. Bu Gelişim, önce Nüfus Artışı olarak sonuçlanır. [“Nüfus artışı 
Önce gelir“]. Yiyecek üretiminde fazlalık, yerleşmeye başlamak, işgücü çeşitlenmesi, 
toplumsal örgütlenmenin karmaşıklaşması, teknolojik gelişme, tarımsal verimlilik, 
yerleşiklik/göçebelik çelişkisi, toplumsal kargaşa... bunlar, hep Sonra Gelir. Ne var ki, 
Evcil Bitki ve Hayvan sahibliği yüzünden 1500’ler öncesinde belirleyici Fark yaratacak 
bir Avrupa ile hiç karşılaşmıyoruz. (Avrupacı’larımız bana kızıyor, yüzleri kızarıyor 
mu?) 

Bitki ve Hayvanları Evcilleştirmek; Yiyecek Üretmek, Tarımsal Fazla Yaratmak, 

Yerleşik Hayata Geçmek demektir. Çekirdek gibi kız anayı, ana kızı doğurmuş: yiyecek 
üretimi, yerleşik hayata geçmeyi zorunlu kılmış, Tarımsal Fazla, Nüfusun ve
Yoğunluğunun artışını kışkırtmıştır. Pembe goncam bir tebessümdür; açılmışım bin
kahkaha. Yaban hayvan ve bitkilerle geçinen toplumlar, beslenmek için yiyecek aramak 
zoruyla sıkça yer değiştirmek zorunda oldukları halde; çiftçiler, toprağa yerleşip ziraat 

ve hayvancılık yapan toplumlar, tarlalarının, meyve bahçelerinin, ağıllarının yakınında 

bulunmak zorundadır. Yerleşiklik, Doğum Araları’nın kısalmasını sağladığı için, nüfus 
yoğunluğunu arttırır. Yaban hayvan ve bitkilerle geçinen toplayıcı- avcı toplumda 
anneler, beraberinde bir kaç pılı pırtısı yanında ancak bir çocuğu kucağında taşıyabilir, 
sırtında taşıması bile pılı pırtısı yüzünden güçleşir, ama asıl karnında bebeğiyle 
kesinlikle göç’emez. Demek ki, Göç’e engel olmayacak kadar hızlı ve uzun yürümeye 
dayanabilecek yaşa gelmeden ikinci çocuğa gebe kalmayı, doğurmayı göze alamaz.
Pratikte bu dört yıl demektir: Dört yaşını bitirmiş çocuk, anasının yanında yürüyerek göçe 
katılabilecektir. Demek yaban hayvan ve bitkilerle geçinen toplumlarda, lohusa annenin 
süt üretimi, âdetten kesilme, cinsel ilişkiden kaçınma, çocuk düşürme ve/veya çocuk 
öldürme -sözgelimi kız çocuklarını öldürme- gibi uygulamalar yerleşir ki, bu: 
doğumlararasının dört yıla çıkarılması demektir. Yerleşik toplumların benzer sorunları 
yoktur: besleyebilecekleri kadar çocuk yapıp büyütebilirler. Nüfus artışını: Kürtler 
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tavşan gibi çoğalıyor bönyargısına teslim edemeyiz. Göçebe gelenek görenekleri 
Tarihten Öc Alıyor, dünkü zorunluğa baş kaldırıyor Göçer Nüfus: Yörük de, Kürt de. 
Yaşar Kemal bir romanında söyletir. Göçebeliği bırakmış olan Kürt Beyi, göçebe 
Türkmen Beyi‘ne: “Kürtlüğü biz bıraktık siz sürdürüyorsunuz“. Kürt Beyi’nin gözünde 
Kürtlük Göçebelik demektir. Kır’da yaşama şartları aileyi çok çocukluluğa mecbur 
etmiştir: belenmesi ekmek-bulgur; gelecek güvenliği, emeklilik-sosyal sigorta, işsizlik 
sigortası, topraksızlık, hepsi: aile ile, çok çocuklulukla, boğaz değil, işgücü=çocuk sayısı 
fazlasıyla özdeştir. Oysa Yerleşiklik=Çiftçilik‘te doğum arası süre, avcı, yiyecek 
toplayıcı göçebe toplumlardaki doğum arası sürenin yarısıdır: iki yıl’a dört yıl. Yiyecek 
üreten yerleşik çiftçi-hayvan yetiştirici toplumlarda artan doğum oranı: dönüm başına 

doyurabildikleri insan sayısının artışı-yükselişiyle birleşince: avcı yiyecek toplayıcı 
göçebe toplumlara göre daha yüksek nüfus yoğunluğuna ulaşmalarına şaşılmaz. 
Şaşılmaz, çünkü Tarımsal Fazla derken, yiyecek olarak tarım ürünlerinin ve 
hayvanların, doğrudan ve dolaylı yararlarına başka değerleri de bu sürece katmak 

istemiştim. Sözgelimi, insan bedenini ısıtmak, ek malzemeler sağlamak: bitkisel (keten, 
kenevir, pamuk, su kabağı) ve hayvansal (ipek böceği, inek, koyun, keçi, deve, lama, 
alpaka) postlarından deri; liflerden giyecek kumaş, ipekli yünlüler, örtünecek (yorgan, 
battaniye), urgan, balık ağı, kaplar, hayvan kemiklerinden elde yapma ürünler (tarak, 
sap) gibi bu çok amaçlı kullanılabilirlik değerlerine, evcil büyükbaş memeli hayvanlar, 
karada temel taşıt aracımız olarak, 19. yüzyılda demiryolu gerçekleştirilinceye kadar 
ulaşım teknolojisinde devrim yaratmışlardı. Hayvanlar evcilleştirilmeden bu devrim 
olanaksızdı: insan, yükü ve insanı (diyelim çocuğunu, hastasını, yaşlısını) kendi sırtında 
taşımak zorundaydı. Ulaşım teknolojisindeki bu devrimci gelişmeyi evcilleştirme 
getirdi: Sırtına binilebilir, koşumlanabilir, eyerlenebilir hayvanlar: at, eşek, yak, 
rengeyiği, köpek, inek; tek hörgüçlü-çift hörgüçlü ve hörgüçsüz deve: lama‘lar: binek ve 
sabana-arabaya koşum hayvanı olarak, insanları ve ağır yükleri uzaklara taşımakta 
kullanıldılar. Üs -telik, jip ve tank sahibi oluncaya kadar; eyer ve üzengi kullanıma 
girince, otlak, kale ve ülke fetih savaşlarında Avrasya Atları olağanüstü altüst edici 
sonuçlar doğurdu. [At, Avrat, Silâh.] Eyer, üzengi gibi koşum olanaklarıyla ata binmek 
ve “ıslık çalan ok”lar, fırlatılmış ateşler (savaş), gündelik hayatın ayrılmaz parçası oldu. 
Taşıyıcı Fillerin savaşta kullanımı, sonuç alıcı olamadıdığı gibi, geçicilik sınırını da 
aşamadı.  

Buraya kadarki anlatıklarımda, hem üretici güçlerin hem de üretici güçlerden 
Coğrafya Üretici Gücü’nün İşleyişini: temelde barışcıl gelişim yanına ağırlık vererek 
sundum. Doğa’dan (yıldırımlar ile yanardağ püskürtümlerinin yol açtığı yangınlardan) 
insanın ÇALDIĞI Ateş’in, Sosyalleşince/Sosyalleştirilince, bizi nasıl muazzam 
kazançlara ulaştırdığı vurgulanır hep. Ateş’in Sosyalleşme Sürecinde Hayata 
Kaynanalık edecek Sorular pek gündeme gelmez. Ateş’in Fırlatılabilir olduğunun 
ayırdına varan, bunu deneyenler; hayata kaynanalık edecekleri kışkırtmış oluverdi. 
Bizim, Doğa’da (Bitkiler ve Hayvanlar Âlemi) ve Toplumda (Hemcinslerimiz üzerinde) 
böylesine kolay ve hemen YIKICI-KIYICI ÜSTÜNLÜK KURMA hakkımız var mıydı? 
Ateş’i Fırlatmak, Ateşli Silâh’a sahib olmak, onu kullanmak (=sosyalleştirmek de 
değildi bu, azınlık tekeline sokulmuş Ateşli Silâh: Savaş gibi sonuçlarına katlanmak) 
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kaçınılmazca kaynakların eşitsiz kullanımı, haksız kullanımı, vicdansız kullanımı… 
demektir.  

Şimdi ne yapacağız? Denetimi, Güvencesi olmayan bu Gidiş’in sorumluluğu 
paylaşılabilir, katlanabilir, benimsenebilir mi?  

Günümüzde genetiği değiştirilmiş organizmaların biyoteknik elinde sınırsız-
denetimsiz kullanım- uygulama olanaklarına karşı düşünüp davranmak gereğini kim 
görmezden gelebilir? (Kodaman Tekeller dışında?) 

Genlerin Anahtarı okunabilirleşince, “klonlama, insanı tekniğin olanaklarıyla 
yeniden yaratma” türünden olanak/olasılıklar belirdiğinde bu gediş’in güvencesi, 
önlemi… devletleri, uluslarararası kuruluş kurumları, tekelleri ve bilgini, aydını, 
sanatçısı, sıradan insanı ile tümümüzü-topumuzu düşünmeye, davranmaya zorlayarak, 
yasal düzenlemelere… yönelik çağrılar çıkarmış olmadı mı?  

Toplumsal Bilim ve Teknik doğa üzerindeki egemenlik savaşında son 

tahlilde, bir insanlık ahlâkının doğuşuna hizmette bulunmayacaksa nasıl bir 
GELECEK bizi bekleyecekti? (Ümit Hassan.) 

Tek Kutuplulaştırılmış/Tek Kutuplulaşmış Dünyamızda: düşünceye, 
davranışa… kilit mi vurulacak? Savaşın ve çeliğin, tekniğin ve ateşli silâhların; Coğrafya 
Üretici Gücü’nün İşleyişlerini Etkileri üzerine bildiklerimiz ile Bilmediklerimiz 
arasındaki Farklar ne denli belirleyici? Silâh, Ateşli Silâhlarla Savaş ve Ordulaşma, 
Düzenli ve Kalıcı Ordulaşma Gidiş’ine KARŞI düşünce, tavır, kolektif aksiyon, Zor 
kullanma biçimleri hakkında bildiklerimizin Sınırı? Bu sınır’ın Belirleyiciliği?  

Başlangıç Sorumuzu, Anlamlı Sorumuzu tekrarlayabiliriz: 

Yazı’yı, Matbaa’yı kullanalım mı? Kullanmayalım mı? Ateşi Fırlatmaktan 
Vaz Geçseydik, Kullanamasaydık, bu Ateş Silâh’ını (=Ateşli Silâhları) 
Kullanmasaydık, Savaşmasaydık olmaz mıydı?

Matbaa‘nın sosyalleşmesi [yerleşip yaygınlaşması, Doğuş Süreci belirleyici 
olduğu için] sırf ve yalnız olumlu sonuçlarıyla ele alınamazdı. Matbaanın Soyalleşmesi 
ile Ateşin Sosyalleşip Fırlatılması arasında ne türden paralellikler kurulabilir? Böylesi 
parallikler kurmak, hayata kaynanalıklar etmek; neden Bereketli Hilâl’den, Türkiye’den-
Atilâtürkçe’den-Atilâ Türk’ten gelmesin? Tekrarda yarar var.  

Matbaanın sosyalleşmesi: Hrıstiyan ve Avrupalı olmayana karşı Haçlı Zihniyeti 
ile İçeride ve Dışarıda ‘başka‘=ÖTEKİ’ne karşı Önyargı-Bönyargı, Ötekileme ve 
Etiketleme ile gücünü tâzeledi. (TÜRKEN-KALENDER.) Yazı ve Resim 
basabilmek/çoğaltabilmek, Önyargı ve Bönyargı‘ların yerleşmesi için ge rekli ne varsa 
tümüne verimli zeminler hazırladı. Bönyargıların yayılması, hızlanması, 
derinleşmesinde Savaş-Silâh-Örgüt-Para [Aşırı Fâiz ve Aşırı Kâr], Matbaa ile el ele 
verdi. Matbaa ilkin Propaganda aracı/silâhı olarak görevlendirilmişti. Hem ‘Bu-
Dünya‘, hem Öte-Dünya için Savaş, propaganda edildi durdu. Yüzyıllarca süren bu 
Gidiş İnanç Körlükleri, İnanç zincir: Bukağıları olarak, yığınları kavradığı: maddî bir 
Güç oluşturduğu için, kuşaklar-boyu, kuşaklar-arası düşünce ve davranışları belirlemeyi 
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sürdürdü. Ne var ki, Sosyal Pataloji, Sosyal Sapkınlık ve ‘labelling‘=etiketleme teorileri; 
kriminoloji, toplumsal problemler araştırmaları: elimizdeki yığınla kaynak-alan ve usûl 
genişlemelerine rağmen, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yoğunlaşıp, sınırlanıp kaldı. 
Başlangıç Çizileri’ni unuttu: Tipografik Enformasyon ve Komünikasyon teknolojisinin 
Sosyalleşmesinin yan etki-belirtileri, Matbaa‘nın oynadığı olumsuz rol üzerinde pek 
durulmadı. Bu Olumsuz Gidiş‘e eklenmesi gereken: Şifâhî Kültür‘den Yazılı Kültür‘e 
(geri dönülmezce) Geçiş‘te Matbaa‘nın oynadığı (görece) belirleyici Rol‘dür. Bu 
Gidiş’te Ateşli Silâh (=Çelik) tüm olumsuzlukları derinleştirdi. Yaydı. Evimizle sınırlı 
kalamayan bu İşgal, Hayatlarımızın İşgali kılığında süreklileşti. Osmanlı Türkü’ne 
Matbaanın Girişi’nin Geciktirilmesi’ni de Anlamak: normalleşebilir: Bu matbaayı 
beğenmemek, bu gizli sanatı takdir etmemek ötesinde anlaşılabilir. Bir Kültür 
Tekniği’nin Boykotu’nun “ötesi”ni okuya -bilir olmak “suçu”nu işlemeyi göze alabiliriz? 
Kefere’de neden bir Matbaa Misyonerliği’nin olmayışını sorgulama “suçu”nu 
işlemeyi de göze alabiliriz. Tembellliğe Medhiye: Övgü “suçu”nu işlemeyi 
sürdürebiliriz…  
 
Umarım, okurlarım, “Yazı’yı, Matbaa’yı kullanalım mı? Kullanmayalım mı? Ateşi Fırlatmaktan 
Vaz Geçseydik, bu Ateş Silâh’ını (ateşli silâhları) Kullanmasaydık, Savaşmasaydık olmaz 
mıydı?“ sorgulamasını ısrarla yinelediğim için, beni gericilikle damgalayıp cehennem ateşlerine 
atmaz. Tembellik Hakkı üzerinde derin, ısrarlı yeniden düşünmeye dâvetimi başından redd 
etmez. Yirmi yılı aşan Almanya Yılları’mda, “haftada otuzbeş saat çalışırız” (zırnık: bir saniye 
fazla çalışmayız) diye diye yıllarca uğraştık. Tam işgünü yerine, gönüllü olarak yarım işgünü 
çalışmayı da istiyorduk: İŞKÖLELERİ olmak yerine, çalışma esnekliği gibi hakklarımızı, 
işverene de sendikaya da, söke söke kabul ettirdik. Düşünce ve Çalışma ufkumuza engel-
zincirlere izin vermeyecektik. Biz de buralarda da, izin vermeyelim. Siz de siz olun, izin 
vermeyin. Düşünmek Güzeldir. Davranmak Güzeldir.  
 

Şimdi yeniden Yazı Sistemleri ve Matbaa Ağları Çağına ilişkin Sivil Gidiş’e 
dönüp, kefere ile hesablaşmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.  

Akdeniz İklim kuşağında yerleşiklerce gerçekleştirilen Tarımsal Fazla 

bolluğunun neden olduğu tüketilecek (evcilleştirilmiş bitkiler) ve kullanılacak 
(uygulanacak: sözgelimi binek ve koşum hayvanları) kalori enerji miktarı fazlası = iyi 
beslenme = fazla nüfus [= :] eşitlikleri: sosyal, yönetsel, siyasal, ekonomik, askerî, teknik, 
uzmanlık... sonuçlarına bağlanan eğitim, sağlık sorunsallarına... bakmaya sıra gelmesi 
demek: Yazı Sistemleri’yle de ilgilenmeye başlamak demektir.  

 Yiyecek üreten yerleşik toplumlarda ulaşılan Tarımsal Fazla, Depolar 
gerektirdiği ve yerleşik hayata geçiş, depoladığı yerde yiyeceğine yakın olmak, deposunu 
korumak ve geliştirmek olanağı da sunduğu için, göçebe avcı-toplayıcı toplumlarda 
görülmeyen, (gerekmeyen), yiyecek üretiminden kopuk, yiyecek üretmek için çalışmak 
zorunda olmayan, ayrıcalıklı, tam zamanlı bir profesyonel uzmanlar “ordusu“ beslemeye 
elveriyordu.  

Bu tür yeni tip (çıkarları ve konumları bambaşka: yiyecek üretmek için çalışmak 
zorunda olmayan, ayrıcalıklı, tam zamanlı profesyonel uzmanlardan bir üst, güdücü, 
yöneten, karar ve emir veren) bir zümre, tabaka, sınıf oluştu. Göçebe-avcı, toplayıcı 
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toplumlar (gücü kuvveti, yeteneği ne denli gelişmiş olursa olsun, şansları ne denli yâver 
giderse gitsin, tesâdüfler ne denli yardım ederse etsin) kısa sürede tüketebileceklerinden 
fazla yiyeceğe arasıra ulaşabildiklerinden, bu gelgeç fazlayı, ara sıra, omuzlarında, 

sırtlarında taşıdıkları torbalarına atar, Depolama nedir bilemezlerdi. İşgünlerini aşan 

zamanlarının çoğunu yiyecek bulabilmek için harcamak zorundaydılar. Yerleşik 
toplumlara göre daha eşitlikçi düşünce ve davranışlı olurlardı. (“Barbarların Medenîlere 
üstünlüğü“: Kıvılcımlı.) Tarımsal Fazla’nın Denetimi’ni tekellerine geçiren o tam 
zamanlı profesyonel uzmanlar ordusu, dinî, siyasî, askerî, idârî seçkinler sınıfı: üretilen 

yiyeceğin, tarımsal fazlanın, depoların ve toplanan vergilerin, savaşta kullanılmak üzere 
askere alınanların... vb. vd. kaydını tutucu... lar (yazı sistemlerini tekellerinde tutanlar, 
kilise babaları, kâtibler…) gibi pek çok (aslında azınlığın azınlığı) bilgi tekelcisi hazır 
yiyici, karmaşık ve güçlü ve (sürekli ordu gibi) daha uzun ömürlü siyasal (dinî, askerî, 

ekonomik, idârî) birimler, toplumsal yapı (şeflikleri aşan, merkezî kırallık, 

imperatorluklar) ve daha ileri teknikler (metal işleme, silâh ve dahasını) oluşturmayı, 
olgunlaştırmayı başardılar. Hayvanların evcilleştirilmesi, yiyecek üretiminin ve 

yerleşikliğin başlaması önce nüfus artışı olarak sonuçlanır saptamasında "önce“nin bir 
de “sonrası“ var: Hayvan varlığı ve tarım bitkileri, evcilleştirilirken insanları mikroplarla, 

salgın hastalıklarla içli-dışlı olmaya zorladı. Tarih, insanların savaşlarda ölenlerin sayısını 
çok aşan oranlarda hayvanlardan geçen hastalıklar yüzünden öldüğünü bildiriyor. 
Çalışmam ilerledikçe, Zamanlar üzerine (İbadet Zamanı, Çalışma Zamanı, Ölüm 

Zamanı, Hastalık Zamanı, Sağlık Zamanı…) eğildiğimi göreceksiniz. Savaşlarda 
üstünlüğü, zaferleri sağlayan: ordu komutanları, askerî strateji ve taktik değil, 

düşmanlarına bulaştırmaya yeterli mikrop taşıyan düşman askerleri idi. Kolombgil’i Yeni 

Dünya Fâtihi kılan, Hrıstiyan Avrupalı’nın Amerika’ya taşıdığı mikrop değiş 
tokuşundaki eşitsizlik idi. (Çalışmalarımın kılıç artıklarından, yan ürünlerinden biri: 
SİZ HİÇ ÖLDÜNÜZ MÜ? KIBRIS’TA ÖLMEK adını verdiğim kitâb olacak.) 

İster beğenin-beğenmeyin, ister inanın-inanmayın: Darwin ve Teorisi-Tezleri 
hayatımızı hepten kuşatmıştır. İnsanoğlu, insankızı nasıl doğal seleksiyon’un ürünü ise, 
mikroplar da doğal seçilim’in ürünüdür. Mikroplar, ne denli hızlı ve çok yayılırlarsa, 
bulaşıcılıklarında ne kadar başarılı olurlarsa, doğal seleksiyonu o denli kendi lehlerine 
çevirebilmişlerdir. Kimileyin buna da gerek duymaz mikroplar: kendilerini karşılıksız 
olarak böcek, pire, sineklerle uzaklara, başka organizmalara taşıttırırlar. Grip, 
Boğmaca’da olduğu gibi, kurbanını hapşırtarak, öksürterek veya kuduz virüsünün 
diyelim köpeği saldırgan-ısırganlaştırarak gönüllü-gönülsüz-bedava mikrop 
püskürtücü/taşıyıcı yapıveririrler. Mikroplar bu özelliklerini hinoğlu hince evrimsel 
stratejileriyle kazanır. Koleraya yakalanmış bir insan, su kaybından ölse de, kolera 
bakterileri su kaynaklarına karışma olanağına sahib olmayı, kolera salgınının sürmesine 
neden olmayı sürdürür. Bereket versin, bu akıllı, evrimler geçirmiş, geçimlerini de 
vücudumuzdan sağlayan sayısız mikrobun tümü, insan bağışıklık sisteminin savunma 
araçları antikor’ların içine yuvalanamıyor. Hayat bir yolunu bulup galib geliyor. 
Müthiş direniyor. Olağanüstü usta güreşçi ve olağanüstü usta tamirci. Mikropların 
geliştirdikleri hileleri in - sanlar da geliştirdiler. Bu alanda ikisi de amansız bir yarış 
içinde. Bu Yarışın birinci-baş-hakemi ise, hâlâ: doğal seleksiyon.  
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Darwinizm’e ve Darwinizm’in düzeltilip geliştirilmiş açılımlarına borcumuz sonsuzdur. Darwin 
Doğa’da, Marx Hrıstiyan Avrupa Toplumu’nda, Freud ise [Bilinçaltı ve Ruh] Birey’de gelişim 
ve değişimlerin Hrıstiyan Avrupa Toplumu’ndaki Yasaları’nı, 19. yüzyıl ikinci yarısında, birbiri 
peşisıra buldukları için, İbn Haldun gibi öncülleri ve düzeltip geliştirenleriyle birlikte, 
Alkışlarımızı hakk ederler. Çalışmamın birincil kaynaklarından olmasalar da, hep yolumuz 
üzerindedirler. İletişim Fakültesi müfredatına eklemeyi başardığım Sağlık Kurumları Tarihi 
Dersleri de böyle doğdu.  
 

Tekil hastalıklar dışında, bulaşıcı salgın hastalıkların kimi ortak özellikleri fark 
ediliyor: Bulaşıcı salgın hastalıkların yol açıcısı Mikroplar, toprakta ve hayvanlarda 
yaşamıyor. Daha çok insanlarda görülüyor. Hızla yayılıyor. Akut’turlar: ya ölürsünüz, 
ya iyileşirsiniz. Şanslılar, hayatta kalanlar: antikorlar üretmişlerdir, belki de ömürleri 
boyunca tutuldukları bu hastalığa karşı bağışıklık kazanırlar. Mikrobun kökü kazınmış 
gibidir. Ta ki, Kızamık’ta meselâ, yarım milyondan fazla nüfuslu topluluklarda salgın 
hastalık başlamış olsun. (Kentlerin, Kalabalık Hastalıkları’nın yaşayabilmesi, yeterli 
kalabalık ve yeterli yoğun nüfuslu topluluklarda olanaklıdır. Az nüfuslu topluluklarda 
öldürücü olmayan bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık geliştiremez insan. Cüzzam gibi 
hastalıklar en eski hastalıklardandır. (Osmanlı’da Cüzzam‘dan hemen hiç söz edilmez. 
Sanki hiç Cüzzam olmamış, yaşanmamıştır. Osmanlı Nüfus Yapısı, toprağımız, ülkemiz 
gibi İnsanımızın BEREKETİ üzerinde durulmaz. Cumhuriyet’in Verem’i yenmesi bir 
Destandır. Bunun da üzerinde gereğince, yeterince durulmamıştır. Siz hiç yangılar 
tarihi, depremler tarihi gibi dersler okudunuz mu?) Cüzzam gibi en eski hastalıklar, 
Gen’lerin değişmeleri için gereken zaman gibi, uzun ömürlü olurlar. Tâ ki, bir süre sonra 
o mekâna başkaları gelip (eski ve/veya yeni) mikrop taşısın. Mikroplar görevlerini 
yapabilmek, bulaştırıcılığı yükseltebilmek için, yerleşik, yiyecek üreten, tarımsal fazla 
yaratan, nüfusu artan toplulukların oluşmasını beklemek zorundaydı. Böylece sulamalı 
tarım, balık çiftlikleri, depolar... la yanyana, içiçe yaşayan kalabalık yerleşim 

birimlerindeki insanlar: kendi dışkıları ve depolarına dadanmış hastalık yayıcı 
kemirgenlerden tutun, Eski Dünya’nın “globalleştirici“ ticaret yollarındaki gelişmelere 

kadar, muazzam boyutlarda yoğunlaşmış ve yayılımı hızlanlanmış mikrop üreme 
çiftlikleri kurulmuş, nüfus yeterince artıp yoğunlaşınca yalnız insan türüne özgü 
kalabalık hastalıklarının evrimleştirme ve yaşatma aşamasına ulaşılmış olur. Ev 
hayvanlarımız ve evcilleştirdiğimiz hayvanlardan pek çok hastalık kapmaya hazırızdır 
artık. Önce hayvanlarda görülen bulaşıcı hastalık mikrobu, evrimleşerek insandan insana 
geçer hâle gelir. Bunların kimileri insana yerleşti mi, yok olmayan türden hastalık 
doğmuş demektir. Demek hastalıklar uzun süren evrim geçiriyorlar ve mikroplar doğal 
seleksiyon yoluyla yeni ev sahibine ve yeni taşıyıcılara uyum sağlıyor: bu yeni yaşama 

ortamında yeni üreme tarzları geliştiriyor. Frengi Hrıstiyan Avrupa’da ilk fark 
edildiğinde (1495), kısa sürede öldürücüyken, 1546’da kurbanlarının ömrü uzamıştı. 
Çiçek hastalığını (ki, Aşısı’nı 16. yüzyılda Osmanlı Türkü bulmuş, uygulamıştı) Yeni 
Dünya’ya taşıyan Hrıstiyan Avrupa’lı, 1526’da İnka’ların ezici çoğunluğunun ölümüne 
neden olmuştu. (İki yüzyıl içinde tüm yerli nüfusta azalma oranı tahminen % 95’tir 
iddiasını aşırı bulurum: doğa’yı, toplumun-insanın alçaklıklarının müsebbibi 
göstermeye yaradığı için.) Yeni Dünya yerlilerinin İspanyollara bulaştıracak hastalıkları 
olamamış: nüfusları yeterli büyüklüğe ulaşmış toplumlar ve kalabalık nüfuslu kentler 
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kurmakta gecikmişler (Kolomb Öncesi nüfusun 20 milyon dolayında olduğu tahmin 
ediliyor) ve en kalabalık nüfuslu Andlar, Mezoamerika ve Missisipi Vâdisi gibi üç büyük 
merkez arasında oluşması beklenebilecek düzeyde: düzenli, hızlı ticaret yoluyla yeterli 

büyüklükte mikrop üreme çiftliği yaratmakta da gecikmişler. Yeni Dünya Amerika 
yerlileri Eski Dünya’nın mikroplarıyla daha önce hiç karşılaşmamış, Aztek-İnka 
Uygarlıklarından hiç bir kimse, Hrıstiyan Avrupa’ya gidememişti. Bitki ve hayvan 
evcilleştirmekte de geç ve geri kalmışlar; yani evcilleştirmede, yiyecek üretimine geç ve 
güç geçmekle mikrop üreme çiftlikleri kurmakta da geç ve geri kalmışlardı. Eski 
Dünya’nın çiçek, kızamık, grip, tifus; difteri, sıtma, kabakulak, boğmaca, veba, verem... 
gibi öldürücü mikroplarına karşı hem genetik dirençleri, hem de bağışıkları yoktu. Soluk 
Benizliler ÖLÜM TÜCCARI idiler. Ölüm Getirmişlerdi. Merkezi Kırallık kurmuş 
Hrıstiyan Avrupa’lı, At ve Ateşli Silâh gibi teknik üstünlükleri ile de öldürücülükte bile 
yarışı kazanmaya mahkûm idiler. 

Ve Kıyametler bu mekânlarda Koptu... 

Coğrafya Üretici Gücü’nün İşleyişinde sanki Malthus’cü bir anlayışa, 

Hindistan’da yoksulluğa çâre bulma girişimlerinin başarısız kalmaya mahkûm olduğunu, 

Britanya’da da 1834 Yoksullar Yasası Reformları’nın acımasızlığını haklı göstermeye
yarayan varsayıma, nüfusun tarihsel-toplumsal eşitsizliklerin kabahatini doğaya 
yükleyiveren çözümlere ulaştığım sanılmasın. Kapitalizm öncesi toplumların, kapitalist 
toplumlarla karşılaştığında eşitsizlikleri doğuranın: ekonomik ve toplumsal (kapitalist 

üretim ilişkilerinin, kapitalist toplumsal örgütlenmenin biricik belirleyici) olduğunu 
söylüyorum sanılmasın.  

Nüfus İlkesi (nüfuslar, kaynaklardan daha çabuk ve hızlı büyümeye yöneliktir: nüfuslar 
geometrik dizi artışlı iken, kaynaklar aritmetik dizi ar-tışlı olduğundan fiili nüfus artışına karşı 
hastalık ve açlık bir yandan, cinsel mahrumiyet ve/veya evliliğin ertelenmesi; öte yandan, pozif 
ve ön-leyici denetimler kaçınılmazdır iddiaları) için bakınız: MALTHUS, Thomas Robert, [1798] 
1938: Essay on Population, London-New York.  

Hem Malthus’cu, hem de vulger Marxcı açıklamalara kapalı olmaya çalıştım. 
Neden? 

“Mikropların sırf ve yalnız Hrıstiyan Avrupalı’nın ve böylece kapitalist üretim 
ilişkilerinin lehine çalışmış oldukları“nı söylemek doğru olmaz da ondan. Gerçi Amerika
Yerlilerinin Hrıstiyan Avrupalılara bulaştıra - cak yerli salgın hastalıkları, yerli mikropları 
yoktu, ama Afrika’da, Tropik Asya’da, Endonezya’da, Yeni Gine’de (sıtma, kolera, sarı 
humma’nın âlâsı) vardı. (Hâlâ var.) Bu yüzden Hrıstiyan Avrupa’lı bu coğrafyaları 
sömürgeleştirmekte zorlandı. Zorlandı kefere zorlanmasına ama Kıyametler Kopmaya 
devam etti...  

Ama tüm zorlamaların başında sayılması gereken: benim, kendi zorlandığım 
Soru’dur: İster «Cermenik», ister «Türkik» olsun, Göçebe Toplumlarda, Hrıstiyan 
Avrupa Coğrafyası sınırlarını aşan Nüfus Gelişmeleri uzun zaman dizileri bakımından, 
bir; Çin (bu Yukarı Barbar konağındaki yığınlar) için hazırlanmış uzun zaman dizileri 
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bakımından Nüfus Gelişmeleri, ayrıntılı, sınanmış ve karşılaştırılabilir gerçeklikler 
olarak bilginlerin önünde hazır durmuyor.  
 
Son-uç’lar’da: Tarihsel Dargörüşlülük Çağları ile En Uzun Yüzyıllar, en uzun binyıllar yavaşlığı 
ve coğrafya üretici gücü’nün işleyişinin dildin-nüfus-bitki-hayvan-mikrop-teknoloji 
yayılımlarının hız’ında birleşme-çatışma-gecikmelerin öncelikle Tarihöncesi’nin Uzunluğu ile 
bütünleşmesi. Besin türleri, Beslenme Biçimleri, Beslenme Teknolojilerini ve Tarihlerini Enerji 
(yakıt) ve Zaman ilişki-çelişkisinde irdelediğim, Karşılaştırmalı Mutfak Tarihi: Mutfağın 
Romanı: Domuzuna Yiyoruz, Önce Adını Sonra Tadını Unuttuk: Şifâhî Kültürümüzde 
Mutfak... gibi çalışmalarımda ayrıntılı irdelemeler ve yeterli/gerekli künyeler bulacaksınız.  
 

YAZI SİSTEMLERİ 
Eğitimde tekrarlar pek yararlıdır. Sıkça baş vurulur. (Ama kaynak göstermekten 

olabildiğince çekindim.) Bitkilerin ve Hayvanların Evcilleştirilmesinde, Yiyecek 

Üretiminde gördüğümüz Eşitsizlikler: Yazı Sistemleri’nde de geçerli. Tarihsel 
Eşitsizlikler ve dünya tarihinin bu en temel olgularından birinin nedenlerini 
çözümlemede kullacağımız biricik, tekil şablonlarımız yok. Yiyecek üretimi, Din, Kültür 

Teknikleri, Teknoloji gibi Tekerlek ve Yazı’nın, Yazı Sistemleri’nin Doğuşu (öne çıkan 
senaryolar: Bağımsız İcat, Ödünçleme, Taklid, Uyarlama, Esinlenme; Coğrafya 
bakımından pek sınırlı-dar-küçük kalma, gelişkin toplumsal yapıya: merkezîleşmeye 
ulaşamama), Gelişimi (hangi koşullar altında, ne için kullanılmak üzere geliştirim 
senaryoları) ve Yayılışları (ilk kez bulunduğu merkezden mi, yayılış yönelimimi-hızı…), 
bizi kimi Temel Yasallıklara götürse de, bu yasallıklarda Tekil, Mutlak, Cihânşümûl 
Geçerlilikler söz konusu olmuyor...  

Hrıstiyan Avrupalı, kendilerine her türden zenginlik getirecek seyahat, savaş ve 
merak seferberlikleri (özetle: seyahat, haçlı seferleri, yeni dünya’yı keşifleri, 
sömürgecilik ve emperyalizm getirileri) ile, dünyaları büyüdükçe, başkaları hakkında 
bilgileri arttıkça, yazıyı bilmeyen yeni dünya karşısında örneğin, “barbar”, “vahşi” 
dediklerine karşı Hrıstiyan Avrupacıl bir Üstünlük şişinme gelenekleri kurdular. Yazı, 
farklı mekân (uzak, yakın; Eski Dünya, Yeni Dünya), farklı zaman (kadim, orta, yeni 
çağlar) hakkında biriken bilgilerimizi (doğru, haklı, âdil olup olmadıklarına 
bakmaksızın) daha güvenlikli, daha koruncalı (kayb olmalarını, unutulmalarını, yok 
olmalarını önleyerek), bu bilgilerin ne kadar (az, çok, karmaşık) olduklarına 
bakmaksızın; karşılaştırma olanağı da sağlayarak (mekân-zaman ayırdlanış yadlanışını 
önleyerek); olduğu gibi, değişmeden/değiştirilmeden aktarılmalarını, çabuk 
iletilmelerini mümkün kıldı. Ama tüm kadim impera -torluklar, Barbar Akınlarınca 
yıkılmaktan kurtulamadılar.  

“Söz uçar, yazı kalır” üstünlüğü, son duruşmada, Hrıstiyan Avrupa üstünlüğü 
demek oldu. Yazı[lı Kültür], fâtihlere, fetihlere avcı köpekliği etti. Şiddet’in 
dayancalarından biriydi. Sümerlerden, yazının bulunuşundan beri, egemenler, varsıllar, 
üsttekiler (durumları, konumları, çıkarları gereği) çoğunluğa: “aman yazmayı öğrenin, 
şiirler yazın, bana/bize karşı okumasız-yazmasız çoğunluğu uyarıp-uyandırın” 
dememiştir. Yazı, kadim çağlarda hep ötekileri köleleştirmeyi kolaylaştırmak için 
kullanılmıştır. Konuşulan Dil’in nasıl Yazıya geçirileceği, saptanacağı üzerine önümüze 
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çıkan iki olanak (iki strateji) vardır denir: Yazı Sistemleri’nin iki olanağından söz edilir. 
Ya İçerik öne çıkarılacaktır (=Logography), veya Ses (=Phonography).  

JANZIN, M. & J. GÜNTHER, 1995: Das Buch vom Buch: 5000 Jahre Buchgeschichte, 
Hannover, Schülerche.  

İçerik ve/veya Ses dayancalı Yazı Sistemlerinde Yazı’yı Rakam-Sayıların 
izlemesi neredeyse bir zorunluktur. Fonografik Yazı Sistemi: Hece Yazısı (İm=Hece) 
veya Alfabe Yazısı (İm=Ses) olarak iki alt ayırımda özetlenebilir. Logografik Yazı 
Sistemi (=Logogram): Kelimeye tekâbül eder. Fonografi’nin Logografi’ye göre temel 
üstünlüğü: sayıca az yazı imleri ile sınırsız sayıda kelime bileşimlerine olanak 
sağlamasıdır. Logografi ise, her Anlam’ı bir özgün İm’e gönderme yaparak pratikte 
sınırsız İm’i içerir. Logografi, prensip olarak (tarihsel) daha eski bir konsepttir. Çin, 
Japonya, Kore gibi Uzak Doğu Asya coğrafyasıyla sınırlı kalmış, hemen hemen ana 
çizileriyle bir değişim geçirmeden, günümüze gelmiştir.  

STEIN, P. 2006: Schriftkultur. Eine Geschichte des Schreibens und Lesens, Darmstadt, 
Wisenschaftliche Buchgesellschaft, s. 47-48. JANZIN, M. & J. GÜNTHER, 1995: Das Buch 
vom Buch: 5000 Jahre Buchgeschichte, s. 14.  

Yazı Sistemi deyince anlaşılması gereken, her dilde grafik semboller sisteminin 
(metinde anlam ayırd edici olmayan en küçük birim çizim işâretinin) oluşturduğu 
sistemdir. Her Yazı Dili: belirli bir yazı Tipi’ne ve belirli bir yazı Biçimi’ne uyar. 
Sözgelimi günümüz Türkiye Türkçesi gibi, Almanca’nın yazı Tipi Alfabetik, yazı Biçimi 
ise Latince’dir. (=Her iki dil de Latin Harfleri’ni kullanır.) Dillerin Alfabesi, İmlâsı 
değişikliklere uğrar. Yazı sistemlerinin üzerine oturduğu sacayağı, üçlü bir strateji 
vardır. Bir dilin özgün Form’u ve Fonksiyon’u, Grafosistem’i, Grafotaktik’i ve Yazı 
Yapı’sı: Yazı Sistem’i ile oluşur. Ortografisi de saptanmıştır.  

Form, Fonksiyon, Yapı ve Grafo Sistem ile Grafotaktik bütünlüğünde: Yazı Sistemi yerine, 
Strateji kavramını kullanabiliriz.  

Dil Sistemi deyince de, dilbilimsel açıdan: Dil Sistemi’nin değişimlerini, iç ve 
dış değiştirici etmenleri, Alt Sistemleri... anlamak gerekir. Ses Sistemi, Kelime Sistemi, 
isim-sıfat-zamir çekimlerininin oluşturduğu sistemlerden söz edilir. Lisanın sistematik 
bir Yapı, Organizma olarak anlaşılması istenir. Dil Teorileri’nin kuruluşunu burada 
özetlenmiş buluruz.  

GLÜCK, Helmut, 1993: “Schriftsystem“, in: Metzler Lexicon Sprache, kendi edisyonu, 
Stuttgart, J. B. Metzler, s. 535-536. (Özetlemesi de, Kaynakçası da yeterli değil.) TÜMMEL, 
Wolf, 1993: “Sprachsystem“, aynı yerde, s. 586-587. (Kaynakçası da pek zayıf.)  
GEIER, Manfred, 1985: Die Schrift und die Tradition, Hannover.  
KOULOUGHLI, Djamel [Cemal Kuloğlu ?] & G. BOHAS & J.-P. GUILLAUME, 1990: The 
Arabic Linguistic Tradition, Paris, ÜY.  
HAMANN, J. G. (ed) 1967: Schriften zur Sprache, Bonn, ÜY.  
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SIMON, Josef, 1989: Philosophie des Zeichens, Bonn, ÜY. Almanya’da “Yetişkinler Eğitim 
Merkezi“ (Volkshochschule, değişik kentlerde) “Okuma Cemiyeti“ (Lesegesellschaft, Mainz) 
Çalışanı olarak: Yetişkin Türklere okuma-yazma öğretirken; ailelerinin yanına geç getirilmiş 
Almanca öğrenme güçlükleri olan okul çağı Türk çocuk ve gençleri arasında çalışırken sunduğum 
Rapor hazırlıklarından derlediğim kaynaklar: 
AHRENS, A. 1891: Untersuchungen über die Bewegung der Augen beim Schreiben, Rostok.  
MATTINGLY, I. G. (ed) 1972: Language by ear and by eye, Cambridge, ÜY, The MIT Press.  
CATTEL, J. M. 1885: “Über die Zeit der Erkennung und Benennung von Schriftzeichen, Bildern 
und Farben“, in: Philosophische Studien, 2, s. 635-650.  
CHOMSKY, Noam, 1970: “Reading, writing and phonology“, in: Harvard Educational 
Review, 40, s. 287-309.  
BACH, E. & R. T. HARMAS (eds) 1968: Universals in linguistic theory, New York, Holt, 
Rinehart & Wilson.  
FLESCH, R. 1949: The art of readable writing, New York, Harper.  
HANNA, P. R. & J. S. HANNA & R. E. HODGES & E. H. RUDORF Jr. 1966: Phoneme-
grapheme correspondes as cues spelling improvement, Washington, D.C. U.S. Government 
Printing Office.  
LAVİNE, L.O. 1972: The development of perception of writing in pre-reading children: A 
crosscultural study, Cornell Üniversitesi, yayınlanmamış doktora tezi. Bu teze ilgimi çeken ve 
kullanmamı sağlayan “doktora babam” Prof. Dr. Andreas Buro’ya minnettârım.  
MEHLER, J. & T. G. BEVER & P. CAREY, 1967: “What we look at when we read“, in: 
Perception and Psychophysics, 2, s. 213-218.  
READ, C. 1971: “Pre-school children’s knowledge of English phonology”, in: Harvard 
Educational Review, 41, s. 1-34.  
 

Yazı Sistemleri’nin tek bir yazılı işâretin gösterdiği söz biriminin uzunluğuna 
göre değişebilir ve doğurgan üç temel stratejileri vardır. Bu Yazı Sistemlerinin 
(=stratejilerin) özeti şu.  

Söz birimi tek bir temel ses ise, Alfabe kullanılmaktadır. Alfabe sistemine göre, 

dilin her bir temel sesi (ses birim) için prensip olarak bir Harf = Gösterge vardır. Aslında 
alfabelerin çoğunda belirli sayıda (20-30) harf varken, dillerin çoğunda alfabelerindeki 
harflerinden daha fazla sayıda sesbirim vardır. O yüzden Alfabeyle yazılan dillerin 
çoğunda çeşitli farklı sesbirimlerini aynı harfle yazmak, kimi sesbirimlerini de birden 
fazla harf bileşimiyle göstermek zorunluğu vardır. (Almanca’da “ş“ için “sch“, “ç“ için 
“tsch“; İngilizce’de “ş“ için: “sh“, “s“: şeker yazarken meselâ, ve “ç“ için: “ch“ gibi.) 
Alfabeli Yazı Sistemi, sırf ve yalnız Alfabe’ye dayanmaz. (+), (%), (⅓), (Ω), (£), (@), 
($) gibi pek çok [gecikmiş, sonradan yaratılmış] logogram kullanılır. Bunlar gittikçe 
artan oranlarda gündelik dilimizde ve Yazılı Kültürümüzde çoğalıyor, yaygınlaşıyor, 
kaçınılmazlaşıyorlar. Uluslararası çapta kabul görmüşlerdir.  

Sözbirimi tam bir hece ise, Logogram denilen işâret kelimeler kullanılıyor 
demektir: her yazılı gösterge, bir kelimenin yerini tutar. Çin yazısında, yaygın Japon yazı 
sisteminde (Kanji) pek çok gösterge böyle işler. Yine de Çin Yazısı saf bir işâret kelimeli 
yazısı: Logogram değildir. Nasıl Alfabeli Yazı Sistemi, sırf ve yalnız Alfabe’ye 
dayanmazsa; Çin, Japon, Kore yazı sistemleri de, saf bir işâret kelimeli yazıya 
(Logogram’a) dayanmazlar. Alfabeli Yazı Sistemi yaygınlaşmadan önce logogramlı 
sistemler (Mısır Hiyeroglifi, Maya Yazısı, Sümer Çiviyazısı) daha yaygındı. Logogramlı 
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Mısır Hiyeroglifi’nde her bir ünsüz için ayrı ayrı harflerden oluşan gerçek bir alfabe’nin 
yanısıra, pek çok hece göstergesi de vardı. 

ÇİNCE YAZMAK 

Harf-Yazısı değil de Kelime-Anlam Yazısı olarak Çince, İ.Ö. 2000’lerden beri 
varlığını sürdüren bir logo grafik yazı sistemidir. Benzeri olmayan “Çinli“ göstergeleri, 
benzersiz ilkeleri ile, bağımsız olarak yaratılmıştır. (=Ödünçlemesiz, başkalarının 
düşüncelerinden esinlenerek değil; ilk Çinli yazıcılara esin kaynaklığı etmiş olabilecek 
başka bir/birkaç yazı sisteminin varlığına dair bir kanıtımız bulunmuyor, en yakın İndus 
Vâdisi ile Çin Arasında daha öncesine ait bildiğimiz [Ganjatik] bir yazı sistemi de 
yoktur.) Bildiğimiz tüm Yazı Sistemlerinden hiç biri “saf-tekil bütünlük“ göstermez. Bu 
anlamda Çin Yazısı da sırf ve yalnız logo gramlardan oluşmaz.  

BOLTZ, William, 1994: The Origin and Early Development of the Chinese Writing System, 
New Haven, American Oreintal Society.  
BOLTZ, William, 1986: “Early Chinese Writing”, in: World Archeology, 17, s. 420-436.  
AYLMER, Charles, 1981: Origins of the Chinese script: an introduction to Sinopalaegraphy, 
New York. Yararlı bir broşür.  
BİLLETER, J.-P.1990: The Chinese Art of Writing, Hong Kong-Sydney-Toronto. 
DeFRANCİS, John, 1985: 'China's literary renaissance: a reassessment' in: Bulletin of 
Concerned Asian Scholars, 17, 4. 
DeFRANCİS, John, 1984: The Chinese Language: Fact and Fantasy, New York, NY. 
DeFRANCİS, John, 1993: How efficent is the Chinese writing system?, yayınlanmamış 
çalışma; kopyasından yararlanmamı sağlayan feylesof dostum Prof. Dr. Alessandro Mazzone'ye 
[Siena Üniversitesi] minnettârım. 
DeFRANCİS, John & Marshall UNGER, 1994: 'Rejoinder to Geoffrey Sampson,"Chinese script 
and the diversity of writing system" ', in: Linguistics, 32. 
KEİGHTLEY, David N. 1978: Sources of Shang History, London-New York, ABC. 
SAMPSON, Geoffrey, 1994: 'Chinese script and the diversity of writing system', in: Linguistics, 
32.  
YANG, R.F.-M. 1974: Chinese Linguistics: A Selected and Classified Bibliography, Hong 
Kong. Bu muazzam, metodolojisi sağlam çalışmayı, “Çince-Japonca-Rusça… bilmiyorsanız 
kullanmak gerekmez” diyemezsiniz.  

Çin Yazı Sitemi’nde tanık olduğumuz Değişme, sırf ve yalnız Fonotik İm’lerin 
eklemlenmesi sınırında kalmış ve bildiğimiz diğer tüm yazıların tersine fonotik Hece 
Yazısı doğrultusundan hiç bir değişime izin vermemiştir.  

Haarmann bu duruma: “logografik başatlıkta logografik-fonografik kombinasyon“ etiketi 
yapıştırıyor: HAARMANN, H. 2002: Geschichte der Schrift, München, C. H. Beck, s. 44. Çin 
yazı sisteminde değişim öneren Mao bile bunu başaramayacaktır. Bu noktaya ayrıca değineceğim 

İsveçli bilgin Bernhard Karlgren, 1923 yılında, Çinlilerin Yazısı ve Dili adlı 
eserinde, Çin yazı sisteminin hakiki bir göz esperantosu oluşturduğunu belitirken Çin 
yazısının pek çok karakterini özetlemekteydi.  
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KARLGREN, B. [1923] 1962: [Sound and Symbol in Chinese], Schrift und Sprache der 
Chinesen, [Oxford, Clarendon, ÜY] Hong Kong, ÜY. İngilizcesinden çeviren Ulrich Klodt, 
1975, birinci düzeltilmiş baskısı: 1986, ikinci düzeltilmiş baskısı da 1989’da yayınlandı: Benim 
kullandığım 2001 baskısıdır: Berlin-Heidelberg-New York-Barcelona-Hong Kong-Kondon-
Mailand-Paris-Singapur-Tokio, Springer Verlag. (Aslı dâhil, bütün baskılarına baktım, ancak 
karşılaştırmalarımda ayrıntlara inemedim.)  
 

Gerçekleyin pek çok yerel lehçe ile parçalanmış olan Çince’de, yüzyıllar boyu 
hiç bir temelli değişiklik geçirmemiş olduğu halde, farklı bölgelerde yaşayanlar, 
sözgelimi Mandarince, Kantonca gibi Lehçelerde yazı karakterleri farklı biçimlerde 
tekâffuz edildiği için, her okumuş Çinli, kendi lehçesinde farklı söylenen kelimeyi yazar 
yazmaz başka lehçeyi konuşan(lar) tarafından hiç bir güçlük çekmeksizin ne demek 
istediği hemen anlaşılacaktır.  

Zedler, “Çince, geri kalan dünya dillerinin aksine, fonetik hece yazısı 
doğrultusunda gelişmemiştir. Bu, dil ile yazının iç-organik bağlantısını kanıtlar“ 
diyordu.  
 
ZEDLER, G. 1928: “Die Erfindung Gutenbergs und der chinesische Bücherdruck“, in: Gutenberg-
Jahrbuch, Jahrgang: 3, s. 50.  
 

Çin Yazısının basitleştirilmesi uğruna defalarca girişilmiş olan reformlara 
rağmen, bir literat’ın herhangi bir Çince gazeteyi okuyabilmesi için, yaklaşık 5.000 İm’i 
[kullana-] bilmesi gerekir. Çin Dili’nde Standart Küçük bir Sözlük: 8.000 – 11.000 İm 
içerirken; Büyük bir Standart Sözlük: 60.000 İm içerir.  
 
KUCKENBURG, M. 1989: Die Entstehung von Sprache und Schrift. Ein kulturgeschichtlicher 
Überblick, Köln, DuMont,  
STEIN, P. 2006: Schriftkultur. Eine Geschichte des Schreibens und Lesens, s. 47-51.  
 

Çin yazı sistemini değiştirme düşüncesinin en yenisi, kültür devrimi sırasında 
Mao’nun gerçekleştiremedi - ği bir projedir; parti ve ordu kodamanları buna izin 
vermemişlerdir.  
 
Bu dönemde Kefere bir Sinoloji disiplini kurup geliştirirken baş gösteren transliterasyon ve 
traskripsiyon alfabeleri ile Çince metinlerin Çin Halk Cumhuriyeti’nde 1958’den beri resmî 
olarak kullanılan ve PİN YİN Dizgesi denilen, sırf ve yalnız keferenin kendilerine yardımcı 
olmak üzere değil, okul çocuklarına dil ve alfabe öğrenmelerine yardımcı olma çabalarına, 
çalışma boyunca yeri geldikçe ayrı ayrı değindim.  
IFRAH, Georg, [1994] 1996, 20039: Rakamların Evrensel Tarihi / Sayılarla ve Hesapla İnsan 
Zekâsı, Kurtuluş Dinçer çevirisi, c. IV: Uzak Doğu’dan Maya Ülkesine Bir, İki, Üç…, Ankara, 
Tübitak, s. 5 ile karşılaştırabilirsiniz.  
Bu Yolda Türkiye’deki çalışma örneklerinden birine bakınız:  
ANONİM, Türk Alfabesiyle Çince Heceler Transkripsyonu. Almanca – İngilizce – 
Fransızcaleriyle Birlikte, 22 sayfa; basım yılı-basıldığı yer ve yayınevi yok. (Enver Paşa, en 
azından Ordu’da Latin Alfabesi’ne Geçiş’i dayatmak istemiş, ancak kurmay subayı İsmet (Paşa), 
“savaş kaybına sebeb olur“ gerekçesiyle direnmişti.) Mao’nun yazı sistemi’ni değiştirme önerinin 
öncüsü-kaynağı Mustafa Kemal olsadır.  
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JAPONCA YAZMAK 

Japon Yazısı, her biri özel fonksiyonları yerine getiren ve metinlere 
uygulanabilen üç ayrı yazı sisteminden oluşuyor. 1- İ. S: 4. yüzyılda Japonya’ya giren 
Kanji kökenli Logogram Çin Yazısı, aslında Japon Dili’ne pratikte pek uymaz. 
(Müslümanlığın benimsenmesiyle üstlenilen Arap Elifba’sının Türkçe’ye uygun 
olmamasına benzetebiliriz bu durumu.)  

HAARMANN, H. 1990: Universalgeschichte der Schrift, FFM-New York, Campus, s. 395. 
Haarmann, yukarıda parantez içindeki benzetmeyi, Türkiye Türkçesi kültür dili olmadığı, olması 
gerekmediği için, kullanmış değildir.  

Bu uygunsuzluğun ayırdına Ortaçağ’ın erken döneminde (diyelim İran’dan pek 
önce) varılmış ve her biri yaklaşık elli İm ile iki Hece Yazısı geliştirilmiştir: a- Hiragana, 
b- Katakana. Kanji kökenli Çin Logogramı: kelime kökü’ne uygulanırken, Hiragana 
birincil olarak gramatik elementlere; Katakana ise, Çince olmayan ödünç kelimelere ve 
İsimlere hizmet eder. Dünya ölçeğinde böyle üç ayrı yazı sisteminin en karma-şığına 
başka hiç bir dilde rastlanmaz.  

ROBINSON, A. 1996: Die Geschichte der Schrift. Von Keilschriften, Hieorogliphen, 
Alphabeten und anderen Schriftformen, Bern Stuttgart-Wien, Paul Haupt, s. 13. Japon 
Yazısı’ndaki reformist çabalar için: HAARMANN, H. 1990: Universalgeschichte der Schrift, 
s. 394-404.

Bu duruma Sampson ve Haarmann, “karma sistem“ etiketi takıyorlar. 
SAMPSON, Geoffrey 1987’den aktaran: HAARMANN, H. 1990, Universalgeschichte der 
Schrift, s. 402. Japon Yazıları üzerine genel okumalar: COULMAS, F. 1992: “Linguistic Etiqutte 
in Japanese Society“, in: Politeness in Language, R. J. Watts edisyonu, Berlin-New York, s. 
299-324. SAİNT-JACQUES, Bernard, 1987:'The Roman alphabet in the Japanese writing 
system', in:Visible Language, Winter. SEELEY, Christopher, 1991: A History of Writing in 
Japan, New York-London, RDC. SMİTH, Richard & Trevor Hughes PARRY, 1991: Japanese: 
Language and People, Osaka. UNGER, J.Marshall, 1987: The Fifth Generation Fallacy: Why 
Japan is Betting its Future on Artificial Intelligence, Sydney-Osaka. UNGER, J. Marshall, 
1990: 'The veri idea: the notion of ideogram in China and Japan', in: Monumenta Nipponica, 
Tokio. UNGER, J. Marshall, 1992: 'Literacy East-West: data from linguistic and 
psycholinguistics', in: Senri. Ethnological Studies, 34. BBC’de dizi hazırlamış olan bilginlerin 
CD’leri piyasada bulunmadığı için, bu genel okuma listesine almadım. Bu dönemde ve kefere 
Japonoloji disiplini kurup geliştirirken baş gösteren transliterasyon ve traskripsiyon alfabeleri ile 
Japonca metinleri keferelerce okunur kılınması çaba -larına, elbette bu bütün bilim dünyası için 
bir kazanımdır, Japonlar da Japonoloji’de göz doldurur, çalışmam boyunca yeri geldikçe 
değindim.  

KORECE YAZMAK 

İ. S. ilk yüzyıldan beri, Kore’de, Hanja adı verilen Çin Yazısı kullanılırdı. Ne 
var ki, Hanja Kore Dili’ne uygun bir yazı sistemi olmadığı gibi, öğrenilmesini de oldukça 



592 Atila TÜRK 
 

 
güçleştiriyordu. Bu gerçekliğin ayırdına varan Kıral Sejong, 1446 yılında, tümüyle Çin 
yazı sisteminden bağımsız bir Kore Alfabesi yaratılmasını başardı: Hangul. Alfabe 
Refeormu Amacını açıkça, ayıkça şu sözlerle ilân ediyordu. “Sıradan insanlara sempatim 
var; yirmisekiz harf ile öğrenmesi ve kullanması kolay bir alfabe (kurmak – A.T.) 
istiyorum.“  
 
KOGAF, 2005: Koreas alte Druckkunst. Begegnungen – Koreanischer Buchdruck vor 
Gutenberg. Katalog zur Ausstellung des Cheongju Printing Museums anlässlich der 
Buchmesse 2005, Seul, Cheongji Early Printing Museum, s. 72.  
 

Kore’de Okuma Gelenekleri kurulmuş olmalıydı ki, Yazı Sistemi’nde 
değişiklik gereğinin ayırdına varılabildi. Bu Girişim’in Kişi Kalitesi ile de ilgisi 
kurulmalı. Kendisi de bir şâir olduğu halde, okumak-yazmaktan çok, meşveret-kurultay 
geleneği, muhteşem hocalara-danışman ve Çandarlı’ya rağmen komutanlara sahib II. 
Mehmed Fâtih, Göçebe Türk‘ün Şifâhî Gelenek Bağları yüzünden, Osmanlı 
Türkçesi’nde, bağlandığımız Arap Elifbası’ndan “kurtulma“/vaz geçme gereğini 
duy[a]mamış olmalıdır. Gutenbergcil Matbaa gündeme girdiğinde Kore Kıralı 
Sejong’un andığım (Çin Yazı Sistemi’nden bağımsızlaşma) Girişim’i, “determinist 
tesâdüfîlik“le açıklanabilir mi?  

Kore kıralı Sejong, Çin yazısının bloklardan oluşan genel biçiminden ve Moğol 
yada Tibet Budhist yazısının alfabe ilkelerinden esinlenerek, Hangul Harf biçimlerini 
öğrenilmesi ve uygulanmasını kolaylaştıracağını öngördüğü yeni biçimler ekledi. 
Hangul Alfabesinin kendine özgü özelliklerini, harfleri heceler yoluyla kare bloklarda 
gruplandırmayı, birbiriyle ilişkili ünlü yada ünsüz sesleri göstermeye yarayacak harf 
biçimleri kullanmayı, bir ünsüzü telaffuz ederken dudakların ve dilin alacağı biçimi 
gösteren ünsüz harf biçimlerini… bizzat kendisi icat etmişti. “Aşk olsun“du Sejong’a… 
Hangul alfabesinin Kıral Sejong‘un tek başına bağımsız icadı olmadığı açık: düşünceden 
(Zeitgeist) esinlenerek geliştirilmiştir.  

Ne var ki, 19. yüzyıl sonuna kadar Kore toplumsal seçkinlerince değersiz sayılan 
Hangul, Çin yazı sistemi kültürünün egemenliği gölgesinde kalmaya devam etti. Ancak 
20. yüzyıl boyunca Hangul genel kullanıma girebilme şansına kavuştu. Çin yazı 
sisteminden alınma Hanja, 1949 yılında Kuzey Kore yönetimi tarafından tümden 
kaldırıldı. Güney Kore’de ise, yirminci yüzyılın son on yılında, Karma Yazı Sistemi 
Hangu lehine giderek kullanılmaz oldu. Artık Hanja kullanımı, isimlerde ve bilimsel 
kavramlarla sınırlı kaldı.  
 
HAARMANN, H. 1990: Universalgeschichte der Schrift, s. 255-360 ve s. 394-396.  
KOGAF, 2005: Koreas alte Druckkunst. Begegnungen – Koreanischer Buchdruck vor 
Gutenberg …, s. 72.  
DERRA, M. 2006: “Jikji, das älteste mit beweglichen Lettern aus Metall gedruckte Buch“, in: 
Graphische Kunst, I, s. 11.  
 

Alfabeli ve Logogramlı yazı sistemleri dışında bir başka yazı sistemi’nden 
(=üçüncü strateji’den) de söz etmek gerekiyor: Heceli Yazı Sistemi: (Girit’te Kadim 
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Yunan, İ.Ö. 1400 dolayında, Minos Uygarlığına özgü, Linear A=Çizgisel A yazı 
sisteminden uyarlanan) Linear B=Çizgisel B, Miken uygarlığı döneminde en parlak, en 
yaygınlık kazanmış olanıydı. Bu Hece Yazı Sistemi, bir ünsüzle bir ünlüden oluşan 
heceler için kullanılan, 91 hece işâretli ve 150 İdeogram-Logogram’lı göstergelerden 
oluştuğu için daha yalın, daha basit: telgırafımsı, acemi, kapalı: yani anlaşılması zor saray 
hesablarıyla sınırlı bu yazıları; Knosos ve Pylos sarayla – rında: sırasıyla 75 ve 40 
ayrıcalıklı aylak kâtipten oluşan dar çevre dışında, tabletlere yazılan bu yazıyı kullanan 
ve anlayan pek az kimse vardı. Bu Yazı Sistemiyle Edebî metinler yaratılmamıştı. Şifâhî 
Kültürlü bir iklimde, okuryazar olmayan ozanlarca söylenmiş, okuryazar olmayan
dinleyiciler tarafından kulaktan kulağa aktarılmıştı: İlyada ve Odysseia. İ.Ö. 1200’lerde 
Miken çökünce, Çizgisel B de, kayb oldu. Böylece Kadim Yunanistan, İ.Ö. 8. yüzyılda, 

Fenike ünsüzler alfabesi üstlenilerek geliştirilmiş Alfabeli Yazı’ya yeniden kavuşuncaya 
kadar, 400 yıl boyunca, okuryazarlık öncesi bir çağa geri dönülmüş oldu. Şiir ve Mizah‘ın 
yazıya girebilmesi: Alfabeli Yunan Yazısı iledir. Miken Dönemi Çizgisel B Yazısı, kadim 
çağlarda yaygındı.  

Bir ünsüzü izleyen bir ünlüden oluşan her hece için olduğu gibi, heceleri başka 
türlü olanları için de ayrı bir harf kullanılan yazı sisteminin bir kaç örneği daha var: 
Günümüzde kullanılan örnekleri ise: Japon telgırafları, banka hesab raporları, âmâ 
(görmeyen: körler için) yazılan metinlerde kullanılan kana vb.  

Dip Atalarımız, dip halklardan bazıları Yazı’yı başkalarından önce ve 
bağımsız olarak geliştirebildi. Bazıları da geliştiremedi. Neden?  

Dünyamızda Anakara Eksenlerinin yönünde, yöneliminde esaslı farklar var. Bu 
Farklar tarımsal bitki ve hayvan topluluklarının yayılma hızlarını belirlediği gibi, ateş, 

tekerlek, yazı vb. icatların (teknik ve teknolojinin) yaratılmalarını ve yayılma hızlarını 
da etkiledi. Doğada, toplumda ve bireyde görülen bu yayılma hızı farkları tarihsel 
eşitsizliklerin anasıdır. Çünkü artık yaban bitki ve hayvanları yemek, tüketmek yerine; 
evcilleştirilmiş bitki ve hayvan topluluklarına sahib olarak; evcilleştirilmiş bitki ve 
hayvanları üretmek: yiyecek üretmek amaçlı girişimler, (eşzamanlı, eşmekânlı ve 
eşmerkezli olmaksızın), başlamıştır.  

Daha Başlangıçta bu farkların nedenine ve sonucuna değinmiştim. Karşılaştırmak için: HUEY, 
E.B. 1908: The Psychology and Pedagogy of Reading, New York, Windsor. LECOURS, André 
Roch, 1993: ‘The Origins and Evolution of Writing‘, in: Origins of Human Brain, Cambridge, 
ÜY. TRUSTEES OF THE BRITISH MUSEUM (ed) 1990: Reading the Past: Ancient Writing 
from Cuneiform to the Alphabet, London, Paul Kegan. Ve: World Archeology, Februar 1986, 
İlk Yazı Sistemleri üzerine özel sayı. HINÜBER, Otto von, 1989: Der Beginn der Schrift und 
frühe schriftlichkeit in Indien, Mainz, ÜY. MASICA, C. P. 1991: The Indo-Aryan 
Languages, Cambridge, ÜY. BONFANTE, G. & L. 1983: The Etruscan Language. An 
Introduction, Manchester, ÜY. TORELLI, M. 1988: Die Etrusker. Geschichte, Kultur, 
Gesellschaft, FFM-New York, Campus. Kaynak künyelerini göstermekte cimriliği seçtim. Bu 
Alt Ayırım’a çalışırken: uzmanlık kütübhanelerinden: Berlin Hür Üniversitesi-Berlin 
Staatsbibliothek; Frankfurt Üniversite; Belediye; Berlin İbero-Amerikan Enstitüsü 
Kütübhanesi’ni kullandım.  
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Yeryüzünün Anakara Eksenlerinin yönünde, yöneliminde var olan esaslı farklar 

yüzünden oluşan Sonuçları değerlendirmeyi sürdürüyorum. Çünkü bu Beklenmedik 
Rastlantı son derece Belirleyici sonuçlar demek.  

Yiyecek üretimi, Din, Kültür Teknikleri, Teknoloji gibi Tekerleğin, Yazı’nın, Yazı 
Sistemleri’nin Doğuşunda öne çıkan senaryolar’a : Bağımsız İcat, Ödünçleme, Taklid, 
Uyarlama, Esinlenme’ye yukarıda değinmiştim. Yazı Sistemleri Farklı oranlarda 

fonetik ve semantik semboller içerir. Cryptographic Code, Saf Logographic'tir. Daha 
doğrusu Gizli Yazı, Fonetik sembol oranı en düşük, Semantik sembol oranı en yüksek 
olan yazıdır. Sonra Çince, Japonca, Korece gelir. Phonetic Notation ise, saf 

phonographic Yazıdır. Semantik sembol oranı yüksek, fonetik sembol oranı en düşük 

Yazılı dillerin başında Fince gelir. Onu Hrıstiyan Avrupa Dilleri izler. 
 

Isparta Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesi Arı Dil Kolu‘nda, başlangıçta benim de kapıldığım 
Öztürkçe Akıntısı‘na karşı, edebiyat öğretmeni Erol Tekin beni uyardı: arkadaş ve 
öğretmenlerimi bu dil-çıkmazına karşı nasıl durabilirim, dilin ve düşüncenin kırık plaklaşmasını 
nasıl önleyebilirim diye didindim. Başarılı olamadım. Arı Dilciler gibi, karşı gurup (çoğu Alfabe 
Reformu’na da şaşıydılar) tutumlarında ve düşüncelerinde ısrarcı oldular. Türkçe Sözlükler 
içinde Öztürkçe Sözlük de var! Alman Dili Sözlük ve Ansiklopedilerini didik didik ettikçe, 
Türkçe Sözlüklere de bakmak isteyince, sözlüklerin kullanılmak için yapılmadıklarına 
inandım. Yeni Kuşak Sözlükçülere pek güvenim kalmadı.  

 
Çince, Japonca öğrenenler, Latin alfabeli dilleri: Fince, Fransızca, İngilizce, 

Almanca öğrenenlerden birkaç yıl daha geç okumaya başlar. Mao, Latin Alfabesi'ne 
geçilirse, Çin daha çok, daha kolay ve daha hızlı okur yazara kavuşur inancını hayata 
geçiremedi: Parti'nin gelenekçi kanadı ağır bastı. Kültür Devrimi sırasında Kızıl 
Muhafızlar, Latin Alfabeli yazıları yok etti. Türkiye bu Kültür Tekniği Yükü'nden 
yarım yüzyıl önce kurtulmuştu. Avrupa ve Amerika'da her okur-yazar, 52 dolayında 
alfabetik im ayırd ederken, Japonya'da sıradan biri 2000 logogram (Resim-yazı'da sözel 
işaret) sembolü, yüksek tahsilli biri ise 5000'den fazla logogram sembolü ayırd 
edebilmelidir. Yine de Japonya'da okur yazar oranı, Batı: Hrıstiyan Avrupa ve Kuzey 
Amerika‘dan daha yüksek, ama Çin'de durum hâlâ tersinedir! Yazıyı öğrenmeyi 
kolaylaştırmak yetmiyor: İktisâdî, siyasî, sosyal, kültürel koşulların ayrı ayrı, birlikte, 
sürekli etkiledikleri bir süreç var.  

Uygur Türkleri (Çin-Hind İnanç Sistemlerini üstlenmiş oldukları halde) Çin-
Kore-Japon Yazı-Sisteminin dışında kaldılar. Uygur Türklerinin Doğu Türkistan 
Matbaalarında Hareketli Harflerle Baskı‘yı gerçekleştire-bilmiş olmaları, Çin‘den 
öğrendikleri Blok Baskı, Ağaç (oyma) Baskı tekniklerini geliştirebilmeleri, bizi, Yazı 
Sistemlerinin Harf temelinde Yazma-Basma tekniğine olanak tanımış olması sonucuna 
götürür mü?  

Diğer Türklükler, Müslümanlaşırken, Arap Elifba‘sını da üstlenmişlerdi. Arap 
Alfabesinin Matbaa‘yı geciktirecek bir rolü olduğuna hiç ihtimâl vermiyorum. 
Söylenmemiş ve Basılmamış Kelâm‘la Edebiyât olmaz ama, Sinema, Tiyatro, 
Pandomima, Bale olur. Sinemaya sesin girişi sinemada bir devrimdi. Yazı'ya fonografi 
boyutunun girişi de, proto-yazı'yı mükemmelleştirerek, bütünselleştirerek, Yazıyı 
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gittikçe konuşmaya yakınlaştırıyor. Alfabe, üstünlük garantisini yitiriyor. Matbaa‘nın 
(önce) Hrıstiyan Avrupa‘da sosyalleşmesi ile, Hrıstiyanlık-Ortak-Din-Dili Latince‘nin 
egemenliği kırıldı. Ulusal Dillerin gelişmesine (=ulusal dillerin yeniden 
yapılandırılmasına) kapı açılmış oldu. Ama Kapitalist (Ortak) Pazar oluşumuna engel 
olmadı Matbaa. Tam tersine kışkırttı. Yazı-Sistemi‘nin Hareketli Harfli Basımevi‘ne 
ulaşmakta bir engel olamayacağının kanıtını, 15. yüzyıl Kore‘sinde buluyoruz.  

Gutenberg Matbaasından hemen önce, Kore‘de Reformcu Kıral Sejong 
[yönetimi: 1419-1450/51], pek çok seçkin bilginle birlikte, var olan başka hiç bir yazı 
sistemine benzemeyen fonetik yazıya yakın ve başlıbaşına yeni bir yazı sistemi=yeni bir 
dil: lisân geliştirdiler. Halefi Taejong ve oğlunun Fermanlarına göre, ilkin 28 “harf“li 
Hangul-Yazısı ile hem okuma-yazmayı kolaylaştırıcılık bekleniyor, hem de Taejong‘un 
tercih ettiği matbaa-harfi-karakterli-cümle temelinde metinlere dayalı Baskılar 
gerçekleştiriliyordu.  

Albert Kapr’ın 1450 öncesinde, hareketli bronz “harf“li Hangul-Tipi Baskı hiç gerçekleştirilmedi 
iddiası geçersizdir: KAPR, Albert, [1986] 1987: Johannes Gutenberg. Persönlichkeit und 
Leistung, [Leipzig] München, s. 112. Hangul-Tipi Baskı örneğinin bir kopyasının bulunduğu 
yer: Kore Millî Kütübhanesi. Karşılaştırmak için: SOHN, Pow-Key [ed] 1983: Frühe 
coreanische Druccunst, Korea-Overseas Information Service, s. 40. [Kore Tercüme Servisleri 
ortografiye önem vermemiş, dikkat etmemişler demek=“Druccunst“ (sic!) yazarken.]  

1446‘da Çin kültürüyle içli dışlı Kore Aydınlarının Hangul Yazısı’na 
gösterdikleri protestolar bir işe yaramadı: bu Girişim ne haber tekniği sisteminde ne 
yeniden yapılanmaya yol açtı, ne de modernizasyon için yararlı bir başlangıç, çıkış 
noktası olabildi. 19. yüzyıl sonuna kadar Hangul-tipi-baskı, sarayın siparişleriyle sınırlı 
kaldığı gibi, Baskı işleri de egemen zümrenin tekelinde idi. 

Kore‘de Kum-döküm tekniği‘nde üretilen Hareketli Harfli Baskı‘ya 13. yüzyılda 

geçilmişti. Giesecke, bu tür basımevinin (kırala enformasyon, komünikasyon ve kontrol 
ve sansür tekeli kurmak olanağı sağladığı için) saray içinde ve biricik basımevi olduğunu 
tahmin ediyor.  

GIESECKE, Michael, [1991] 1998: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische 
Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien, 
Frankfurt, Suhrkamp, s. 129.  

Kıral, neyin, ne zaman ve kaç nüsha basılacağına ve hangi kurumlara 

dağıtılacağına kendisi karar veriyordur. Özel matbaalarda baskı, basılı kitâb satışı 
(serbest kitāb ticareti) yasaktır.  

SOHN, Pow-Key, 1972: “Early Corean Printing“, in: Der gegenwärtige Stand der Gutenberg-
Forschung, Hans Widmann edisyonu, Biblio- 
  thek des Buchwesens, Stuttgart, c. 1, s. 223. Sohn, bunu, moderleşmenin engellenişi sayıyor.  
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Bana kalırsa, Devlet İrâdesi/Tekeli, Kitāb Ticareti Yasağı gibi “Doğu’ya Özgü“ 

kolaycılığıyla etiketlenebilecek bu Gidiş, somut olaylardan çok, Hrıstiyan Avrupa [Ben] 
Merkezci Anlayış gölgesinde “Yorum“lardan kaynaklanıyor. Uzak Doğu’lu olmak, 
Keferecil, Hrıstiyan Avrupa Üstünlüğü kabullerine teslim olmaya engel olamıyor. Pow-
Key Sohn, bu yorumunda pek yalnız sayılmaz.  
 
SOHN, Pow-Key, 1972 ile karşılatırınız: PAN, J. 1998: “A Comparative Research of Early 
Movable Metal type Technique in China, Korea, and Europe“, in: Gutenberg-Jahrbuch, 
Jahrgang: 73, s. 36-41.  
 

Ama aksini iddia edenler yok değil. Çünkü Basmacılık son bulmuş değildir ve 
geliştirilmesi de devam etmektedir.  
 
WALRAVENS, H. 2007: Buch- und Druckwesen in kaiserlichen China sowie in 
Zentralasien, Korea und Japan. Eine annotierte Bibliographie, Stuttgart, Anton Hiersemann.  
 

Kore‘de hareketli harflerin metalleşmesine 12.-13. yüzyıllarda rastlanıyor. 
Yasalar, Mahkeme sayısı kadar (çok düşük), kağıd para ve tek yaprak baskılar ise 
olağanüstü yüksek sayıda basılmaktadır. Mahkemelere verilen baskılar yok 
olmayacağından az sayıda basılmaktadır.  
 
HONG, Hi-Ji, 1963: “Der Druck mit Metall-Lettern in Korea“, in: Jahrbuch Buchkunst, c. 4, s. 
193. 
KAPR, Albert, [1986] b1987: Johannes Gutenberg – Persönlichkeit und Leistung, [Leipzig] 
München, s. 110. 
 

Demek, tarihsel-sosyal-sınıfsal ve dinî nedenler (devlet tekeli-özel girişime izin 
verilmemesi, Budhizm-Hrıs-tiyanlık çelişkisi gibi nedenler), Hareketli-Harfli-Matbaa‘ya 

ulaşılmasına engel teşkil etmemektedir. Rah-metli Reşid Rahmati ARAT, İkinciTürk Dili 

Kurultayına kendi Tarih Tezi‘ni sundu: Uygur Türkleri kültür gelişmine en önemli 

katkılarını altın çağlarında, 8.-10. ncu yüzyıllarda, gerçekleştirdiler. Doğu Türkistan 
uygarlık çiçeklenmesine, politik geleceğine damgasını vurdular. Burada yapılan 
hafriyatta [arkeolojik kazılarda] bulunan, ele geçirilen Uygur Medeniyet eserleri, Türk 

milletinin üstlendiği tarihsel misyonu nasıl ciddiyetle başarmış olduğunu kanıtlarken 
Arat, din ve edebiyat dışından verdiği örnekler arasında: Astronomi “(Heyet ilmi), 
Takvimcilik, Astroloji, hurufat içtimaî hayatın nasıl cereyan ettiğini gösterecek kadar 
metinler var“ diyordu. 
 
ARAT, R. R. 1934: ‘Dr. R.R. Arat‘ın Tezi: Uygur Türkçesinin Türk Dili Tarihindeki Yeri’, in: 
İkinci Türk Tarihi Kurultayı, İstanbul, s. 83-88, burada: s. 84. Hurufat’ın altını ben çizdim.  
 

Demek bu metinlerin hareketli harflerle basılmış olduğunu 
belirtiyordu:“Ağaçtan ayrı ayrı yapılmış uygur harfleriyle kitap tabetmek yolu da 
tecrübe edilmiştir. Hafriyat [kazı –A.T.] esnasında bulunan uygurca harfler bunu 
göstermektedir.“ 
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ARAT, 1934, aynı yerde. İkinci kez basılışı: ARAT, R. R. 1987: Makaleler, cilt: 1, yayına 
hazırlayan: Osman Fikri Sertkaya, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 65; seri: IV, 
sayı: A. 20, s. 399. İmlâyı olduğu gibi muhafaza ettim. Altları çizili vurgular benim.  

Şunu diyemeyiz: “Uygur Türkleri‘nde, Çin‘de, Kore‘de, Osmanlı‘da Merkezî 
devlet sermayesi (yönetimi, denetimi, teknisyenleri-uzmanları) Tekelciliği, özel 
şahıslara (âile, sülâlelere) matbaa sahibi olmayı ve basılı ürünlerin dolaşımını 
yasaklayarak, teknik buluş için fantazilerin-yaratıcılığın gelişmesine izin vermiyor,
olanak tanımıyor.“ Böylesi bir tez, ileri sürülemez.  

Haydi Osmanlı‘yı bir yana bırakalım. 

Çin ve Kore, hareketli harfli Matbaa kuruculuğunda ÖNCÜ olduğunu 
ispatlamıştır. Ancak buralarda matbaa sosyalleşemiyor. Erken Devlet’in Erken
müdahalesi, matbaayı kısa ömürlüleştiriyor. Basımevlerinin ve kazanımlarının ömrü 
uzun olamıyor. Veya Sosyalleşme’yi Geciktiriyor. Basımevleri-Ağı oluşmuş bile olsa, 
dağıtım-ağları kurulamamışsa, bir basılı kitab piyasası-basılı kitâb pazarı oluşamamış ve 
güçlü okuma geleneği kurulamamışsa; Basılı Kitâb, uzun dönemde hâfıza-ağlarına 

gereksinimi yok‘a, en az‘a indiriyorsa da, basan-dizen-düzelten… için de, devlet için de, 
enformasyon ve komünikasyon teknolojisinin skriptografik teknikle mi yoksa tipografik 
teknikle mi gerçekleştirileceği önemsizleşiyor.  

Ancak şunu belirtmek zorundayım: Tipografik enformasyon ve komünikasyon 
teknolojisinin sosyallaşmesi hakkında genel bir teori kurmakta acele etmek gerekmediği 
gibi; bu yolda yaklaşımları tek’e indirmek de gerekmiyor. Dili tek heceli Çin‘de 
Hareketli Harflerle Baskı‘ya ulaşılmasıyla dili tek heceli ve yazısı resimli (=logogram‘lı, 
piktogramlı) olmayan Doğu Türkistan‘da Uygur Türklerinin hareketli harflerle Baskı‘ya 
geçebilmesi üzerinde durulmuyor. Lisân Yapısı‘nı Tipografik Bilgi-işlem‘in önkoşulu 
sayılabileceği hipotezi ve Latin Alfabeli Dillerin Okuma-Yazma sorununu (Matbaa‘nın 
sosyalleşmesi ile) çok önceden çözmüş olmaları üzerinde duruluyor ama.  

GOUGH, Kathleen, [1968] 1986: “Implikationen der Literalität in traditionellen China und 
Indien“, in: Entstehung und Folgen der Schriftkultur, Jack Goody, J. Watt ve K. Gough 
edisyonu, [Cambridge, ÜY.] Frankfurt, s. 123-145.  

1970'lerde Meksika'ya giden, başkent metro sisteminde Piktogram'ın, her metro 
istasyonunu "süsle"diğini görüp şaşırılabilirdi. Alfabesiz taşralı-yoksulların (indigenas) 
akın ettiği başkentte, resimler, harflerin yerini almış; okumasız-yazmasız'ların 
(ellerinden değil) GÖZLERİNDEN TUTUYOR'du. 1990'larda? Metro siste-minde 
Piktogramlar kaybolmuş; yerlerini YAZI'ya bırakmıştı; artık her istasyonda levhalar 
yazılı idi: Mek-sika Alfabe Seferberliğini kazanmıştı çünkü. Osmanlı'da da Kur'ân 

Alfabesi, Piktogram olarak yol gösterici idi. Türküler yalan söylemez. Cumhuriyet 

Türkiyesinde ünlendi o türkü: Hem okudum hem yazdım yalan dünya senden bezdim 
oy! Osmanlı'da, müslümanlar içinde Türkler, bilmedikleri bir dilin alfabesiyle okumayı 
çocukken öğrendiklerinde, Türkçe bir cümle yazamazlardı. Okumakla yazmak arasına 
kara kedi girmiş; Yazmak, Okumak'tan boş düşmüştü! Cumhuriyet'le Okur-Yazar 
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olduklarında da, Okur'la Yazar arasına kara kedi girdi: Yazar, Okuru olmayan yazar'laştı: 

kendin yaz; kendin oku! (Yalçın Küçük kendi yazdığını okumamayı mârifet sanıyor: 
“yalçın küçüktür/miğde bulandırır” – Can Yücel.) Okuru okuma -yan, suskunlar toplumu, 
bulaşıcı (salgın hastalık) idi: Yazar da, kendi (ve/veya ahbap-çavuşunun) yazdığından 
başkasını okumuyordu. Giderek Yazar, kişiliksiz, Anonimleşti, lâ-edrî'leşti: düşüncesini 

açıklamak: yazmak, bahalı (kelleyi koltuğa aldırıcı), kâğıt bahalı (=pahalı), kitâb bahalı 
(=pahalı)! Okuru da, Yazarı da olan suskunlar toplumu. O yüzden, Türkçe'de OKUR-

YAZAR, her anlama gelir de, kendi anlamlarına gelmez! BİZ BİZE BENZERİZ! (Biz 

bize benzer miyiz?) Çin[ce] de Çin[ce]ye benziyor[du]! Çince bilenler, logogramlarının 
Latin Alfabesiyle değiştirilemezliğinde ısrarcıdır. Latin Harfleri Çin‘e Kolay ve Tez 

OKURYAZAR armağan edemez iddiasındadırlar. Yazıyı, Yazmasını öğrenmek 

KOLAYLAŞINCA ortaya çıkacak sorunlar, yerleşik olanın sürdürümünden daha beter 
olacaktır sayılıyor! Tüketim maddeleri-etiket-havaalanı otoyol-levha, harita ve trafik 

işaretlerinde kullanılan resim temelinde yazı (modern hiyeroğlif'in) güncelliği: filozof, 
matematikçi Leibniz'in 17. yüz yıl, mûsikî ve matematiğin evrensel dili'ne dönüldüğünü 
mü kanıtlıyor? Bunca konuşan insan ve konuşulan dillere rağmen, göz lisânlı: dilsiz-

sessiz'ler dünyasına mı koşuluyor? Şifâhîlik'ten Yazılılık'a Geçiş'in Son'u, bu mu?  
 
Sırf ve yalnız 1970'ler Meksika metrosunda değil, hemen her yerde; Piktogram, kullanma 
talimatı, şehir trafiği, tiren-vagonlar, hava alanları, hastahane, hava durumunu bildirir levhalarda, 
semboller, işaretler, im'ler, diyagramlar, formuller, matematik, fizik, kimya; müzik notaları, 
Dans'ta Choreography gelenek kurmak üzere. Uluslarararası bir dil bilmek gereksiz: İcon[a]'lar 
yeter? Comics, İcons, World Wide Web... ler?  
 

1970'ler ortasında, uluslararası/anakaralararası seyahatin sürekli artışı üzerine, 
American İnstitute of Graphic Arts ile US Amerikan Ulaştırma Bakanlığı; uluslararası dil 
(Amerikanca/İngilizce) kullanmaksızın anlaşılma (iletişimi) sağlamak üzere, 
havaalanları vb. mekânlar için, semboller dizayn edilmesini planladı. Sonuçta, 
birbirleriyle görsel anlamlı ilişkiler içinde alfabetik mesaj ve sembol bütünlüğünde 34 özel 

sembol üretildi: telefon, posta [mektub], döviz, ilk yardım, kayıb/bulunmuş, kilitli depo, 
asansör, erkekler tuvaleti, kadınlar tuvaleti, tuvaletler, enformasyon, otel enformasyonu, 
taksi durağı, otobüs durağı, kara yolu ulaşım araçları, demiryolu ulaşımı, hava yolu 
ulaşımı, helikopter, deniz yolu ulaşımı, kiralık oto, lokanta, kahvehane, bar, 
dükkân/mağaza [alışveriş], bilet satışı, bagaj verilir, bagaj alınır, gümrük, emigrasyon 
[yabancılar işlemleri], sigara içilmez, sigara içilebilir, park yapılmaz, park yeri, girilmez. 

 
AMERİCAN İNSTİTUTE OF GRAPHİC ARTS (ed) 1975: "The development of 
passenger/pedestrian oriented signals for use in transportation related facilities", in: Visible 
Language, Spring. 

 
Söylenmemiş ve basılmamış Kelâm: Edebiyat değil, Sinema, Tiyatro, 

Pandomima, Bale? Sinemaya sesin girişi sinemada bir devrimdi. Yazı'ya fonografi 
boyutunun girişi de, proto-yazı'yı mükemmelleştirecek, bütünselleştirecek. Yazı 
gittikçe konuşmaya yakınlaşıyor. Alfabe, üstünlük garantisini yitiriyor. Kadim Mısır, 24 
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harfli alfabeyi 5000 yıl önce bulmuştu ama kullanmamayı seçti. Sonuç? Logografik 
Ütopya? Hiyeroğlif'in Mirası'na geri dönüş? 

Sorguladıklarımla ilgili açılımları, aşağıdaki kısa okuma listesinde bulabilirsiniz. De FRANCİS, 
John, 1989: Visible Speach:The Diverse Oneness of Writing Systems, New York, American. 
BOONE, Elizabeth Hill & Walter, D. MİNGOLO (eds) 1994: Writing without Words: 
Alternative Literacies in Mesoamerica and the Andes, New York, Praeger. HOLLİS, Richard, 
1994: Graphic Design:A Concise History, London, Lawrence. MEAD, Margeret & Rudolf 
MODLEY, 1968: "Communication among all people, everywhere", in: Natural History, 77, 7. 
OLSON, David R.1994: The World on Paper: The Conceptual and Cognitive İmplications 
of Writing and Reading, Chicago, ÜY. TAYLOR, İnsup & David R. OLSON (eds) 1995: 
Scripts and Literacy: Reading and Learning to Read Alphabets, Syllabaries and 
Characters, New York, Basic. SAGAN, Carl, 1972: The Cosmic Connection, New York, 
American. CHADWICK, H. 1981: Boethius. The Consolation of Musik, Logic, Theology and 
Philosophy, Oxford, Clarendon, ÜY.  

Soruların, cavabları hazır olsun olmasın, (üzerinde oydaşılmamış / oydaşılmış: 
derin araştırma ve irdelemelerle kanıtlanmış... olsun olmasın); soruların cevablardan çok 
olması aslında pek sık rastlanan bir durumdur. Bundan kötümserliğe kapılmak, 
inkârcılıklara sapmak gerekmez. Sayısal Simgeler Sistemi’ni yeniden devreye sokmak 
üzere: Georges Ifrah’ın muhteşem çalışmasını kullanacağım. Uygarlık Çevreleri’ne göre 
bir sınıflamadan yana G. İfrah. Çin, Hind, Aztek ve İslâm Uygarlıklarının sayısal 

simgeler sistemlerini ele alışının usûl’e ilişkin mükemmelliğini de alkışlıyorum: 
Hrıstiyan Avrupa Merkezci şaşılıktan kurtulmuş.  

IFRAH, Georg, [1994] 1996, 20039: Rakamların Evrensel Tarihi / Sayılarla ve Hesapla İnsan 
Zekâsı, Kurtuluş Dinçer çevirisi, c. IV: Uzak Doğu’dan Maya Ülkesine Bir, İki, Üç…, Ankara, 
Tübitak. Hrıstiyan Avrupa [ben-] Merkezci Anlayıştan gerçekten kurtulabilmiş olmasının en 
belirgin kanıtı, özellikle beşinci ciltte yer alan Sıfırın Gücü başlıklı 24. bölümdür.  
Çeviride dipnot ve kaynakların bütününün gösterilmemesi anlayamıyorum. Aslı ikibin sayfa 
olduğu için, okurun satınalma gücü de hesaba katılarak eser, dokuz cilde parçalanmış. Fransızca 
aslı iki cilt olarak yayınlanmıştı. Türkçesini “biner sayfalık iki cilt halinde yayınlamamız 
olanaksızdı. Çünkü, ilkin, iki bin sayfası iki küçük cilt oluşturacak kâğıt Türkiye’de 
üretilmiyordu.” (c. IV, yayıncının notu, sayfa numarası yok.) Bu yayıncı notunun Türkçesi’ni 
de, Türkiye’nin milyonlarca basan günlük gazetelerine, yüzbinlerle basan dergilerine yeterli 
kâğıdı üretip, TÜBİTAK’ın çevirilerine kâğıd yetiştirememesini anlayabilmiş değilim. SEKA 
ÖZELLEŞTİRİLİNCE mi bu duruma düşüldü diye sormadan edemiyorum… Dokuz cildin her 
birinde en az sekiz nâfile sayfanın toplamı 72 sayfa eder. Masrafa iki cildin kapağı yerine dokuz 
cildin kapağı ve 72 nâfile sayfa, Bilimsel emeğe yakışan kaynak gösteriminde kullanılsaydı, 
kıyamet mi kopardı? 6. cildi: Hint Uygarlığının Sayısal Simgeler Sözlüğü’ne ayırmışlar. (s. 13-
216). Sözlük maddelerinde bibliyografya üç türlü gösterilmiş: Kaynak, Kaynaklar: Sanskritçe 
olduğu için kullanılan kısaltmalar, Türkçe okuyanlara fazla gelir diye düşünülmüş olmasını 
anlayışla karşılayabilirim, ama “AL BÎRÛNÎ” maddesinde bile Arapça kaynakların tam künyeleri 
ile verilmemiş olmasını, hatta ikincil kaynakların atlanmış olmasını anlayamam. George İfrah, 
takvimlerine “bizim” deme hakkına sâhib. Türkçesinde en azından “bizim” yerine “milâdî” 
diyerek bu takvimin Hrıtiyanlığını belirtmek gerekmez miydi? (Özellikle Hicrî maddesi, s. 67-
68.) Ref[eranslar]da, yazar, eser adları, yayın yeri ve yılları ile süreli yayınlar için kullanılan 
kısaltmalar için bir tek Açıklama YOK. El İnsâf! Türkiye okurlarını, Türkçe okuyanları böyle 
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hafife almak TÜBİTAK’ın işi olabilir mi? Uzun yılların emeği ile kazanılmış saygınlığı, elli 
kuruşun hesabını yaparak çarçur etmek kimin hakkı? Gönül umduğu yere küsermiş. 
TÜBİTAK’tan bunu beklemezdim doğrusu. Yazık! Dokuz cildin her birinin farklı baskı 
sayılarından anlaşıldığı gibi, okur kimi ciltleri almıyor. Okurun bu yaklaşımı elbette yanlış. Bu 
muhteşem eserin bütünlüğünden yararlanma olanağını elinin tersiyle itmiş olduğunun farkına 
nasıl vardırabiliriz diye TÜBİTAK düşünmeli. Veya almak istiyor da, tükendiği için alamamış 
oluyor. Çünkü çeviri uzun süreye yayılmış. Bunun da önüne geçmenin yolu, dilberim eseri sümük 
mendili gibi parçalamak olmamalıydı. En azından artık bütünü çevirilmiş olduğuna göre, eserin 
sahibinden Türkçe çeviri için (gecikmiş) bir Önsöz istenmeli; hatta Türkiye’ye dâvet edilerek 
eserinin nasıl çok okunanlar arasına girdiğini görmesine ve eseri hakkında sorulara yanıtlar 
vermesine, bu vesile ile tartışılmasına olanak tanınmalı; kaynakları ile, açıklamaları ile, büyük 
boy, aslı gibi iki ciltlik bir yeni baskı gerçekleştirilmeli. Türk okuruna güvenmek gerekiyor. 
Gençlerimize güvenmek gerekiyor. Üniversitelerimizde Benelüks ülkelerinin tamamının asker 
sayısından daha fazla master öğrencisi var: yetmiş bine çok yakın. Öğretmen Ordumuz 
milyonlarca. Subaylarımız da artık okuyor: Askerî Akademiler dışında master, doktora yapanları 
çok. Başarılılar da. Günlük gazetelerimiz yayınlarınızı tanıtmakta sınıfta kalıyor: biliyoruz. Ama 
tüm Kamu eğitim kurum-kütübhanelerimiz yayın-kataloglarınızı gönüllü dağıtmayı neden 
üstlenmezler? TRT yayınlarınızı tanıtmayı ciddiye alabilir. Yarışmalarda armağan ettiklerini 
TÜBİTAK yayınlarından seçebilir. Kamu kurumları arasında eşgüdümden önce DAYANIŞMA 
örneğini göremeyecek miyiz? İtalyan EUNADI yayınevinin yayın katalogları yıllardır müzayede 
salonlarının gözdesidir. TÜBİTAK Yayınları ellinci, yetmiş beşinci, yüzüncü yılında 
kataloglarıyla böylesi bir Başarıya neden imza atamasın?  
 

Yazı Sistemlerinin daha iyi anlaşılabilmesine yardımcı olmak üzere Sayısal 
Simgeler Sistemi ile de bilgilenmeyi devreye sokmak yararlı bir girişim olacak. Çünkü 
Georg İfrah’ın bu eserinin kaynakları da mükemmel. Metedolojisi de.  

“Çinliler, sayıları dile getirmek için, genellikle, dokuz birime [1’den 9’a A. T. ] 
ve 10’un ilk dört kuvvetine (10, 100, 1000, 10000) bağlanmış onüç temel im içeren onlu 
bir dizge kullanırlar. (…) Bu yazılı sayılama, Sâmi dünyasının dizgelerinden çok daha 
fazla, “melez” ilkeye dayalı bir sayılama tipine karşılık gelir; çünkü onlar, yüzler, binler 
ve on binler çarpma ilkesine göre dile getirilir. (…) Bu rakamlar gerçekte Çin yazısının 
tamamen günlük karakterleridir. [Sözlü Çin Sayılaması] Dolayısıyla bu yazının öteki 
imleriyle aynı kurallara uyarlar. (…) Böyle bir sayılama dizgesinde sıfır hiç gerekli 
değildir. (=Klasik, basılı yapıtlarda görülen biçim.] M.S. IV. yüzyıldan beri bu haliyle 
kullanılmıştır. Baskı üslûbu ile elyazması üslûbundaki karakter değişmesi kaligrafik 
değişkelerin sayıca bol olup, kullanıldığı yere göre de değişmesinden kaynaklanır. (…) 
Resim-Yazı Kökenli Çin Yazısı M.Ö. XIV.-XI. yüzyıllar arasında kâhin-rahiplece 
kullanılmıştır. Hayli eskiye dayanan soyutlama, görece düşünsel bir kavrayışı kanıtlar. 
Eski Yunan kenti Karystos sâkinleri, Giritliler, Hititler ve Fenikeliler aynı türden iki im’i 
aynı değerler için kullanmışlardır. Yüz, Çin yazısında J. Needham’ın “çam kozlağı” 
adını verdiği birçizge biçimiyle, bin ise aynı yazıdaki “insan” imiyle görülür biçimde 
akraba olan özel bir karakterle gösterilir. 2, 3 ve 4 sayıları ise iki, üç, dört yatay çizgiyle 
betimlenir ama birimlerin bu eskidüşün-yazımsal betimlemesi, 5’ten itibaren kayb olur. 
Gerçekte, böyle bir sayısal gösterim kullanmış olan bütün halklar gibi, Çinliler de 5’te 
durmuştur; yan yana dört öğeden daha fazla öğeli bir diziyi bir bakışta (ve saymadan) 
tanıma yeteneği olan insan azdır. Bununla birlikte Çinliler (örneğin Mısırlılar gibi 
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ikikatlama yolunu yada Babilliler ile Finikeliler gibi üçlü bir ritmi izleyerek) bu ilkel 
betimlemeyi sürdürmek yerine, sonraki beş birim için, görünüşte her türlü duyu 
algısından yoksun olan beş özel im getriemeyi yeğlemişlerdir. Böylece 5 sayısını altı ve 
üstü kapalı bir çeşit X ile, 6 sayısını bir tür ters V ile yada tapınak biçimli bir resimle, 7 
sayısını bir haçla, 8 sayısını sırt sırta duran iki küçük daire yayıyla, 9 sayısını da biraz 
olta iğnesine benzeyen bir imle betimlemişlerdir. Bu sayısal imler, daha önceki bir 
dönemde aynı imlerin öbeklemelerinden oluşmuş belli sayıda modelden yola çıkan salt 
çizgisel bir evrimin son noktası mıdır? Yoksa özgün bir yaratı ürünü mü söz konusu? 
Çin yazısının tarihi bu konuda birbiriyle bağdaşmaz olmayan, akla yakın iki varayım 
ortaya koymamıza izin veriyor.  

Gerçekten bu sayılamanın, söz konusu sayıların kimi için az çok kendisinin içten 
içe bağlı olduğu yazı gibi – “sescil aktarımlar” denen şeye başvurmuş olduğu, karşılık 
gelen imlerin, özgün anlamlarından bağımsız olarak, seslerinden ötürü kullanıldığı 
varsayılabilir. Örneğin 1000 sayısının betimlenmesinin niye “insan”ın betimlemesiyle 
aynı olduğu, kuşkusuz bununla açıklanabilir – ikisinin de adı arkaik dönemdeki Çincede 
ola ki aynı şekilde söyleniyordu. Bunun büyüsel yada dinsel başka nedeni de olmuş 
olabilir. Bu neden belki de imlerin seçiminde egemen olmuştur. (…) Kuşkusuz M.Ö. 
VII. yüzyıla kadar, yazının asıl işlevi, kâhinlikte ve dinsel uygulamalarda tanrılar ve
ruhlar dünyasıyla bir çeşit iletişim sağlamaktı. Büyük bir olasılıkla yazıya korkunç bir 
güç atf ediliyor, yazı uzmanları kuşkuyla karışık bir saygı uyandırıyordu. Yazının bu 
gücü, eylemlerinde ve düşünme biçiminde ayin usûllerine mahkûm olan bir toplumda, 
din dışı kullanımları elbet uzun süre engellemiştir.” [J. Gernet.] Bu durumda, arkaik Çin 
sayılamasının kimi imlerinin özü bakımından büyüsel ve dinsel bir kökeni bulunması, 
eski Çin sayı gizemciliğiyle doğrudan ilişkili olması olanaksız değil. Çünkü her sayı imi, 
çizgesiyle, ilgili sayının “gerçeklerini” betimlemektedir. (…) Kısacası, Çin sayı 
dizgesinin yapısı, imlerinin düzenlenişinde birkaç küçük değişiklik olmasına karşın, 
uzun tarihi boyunca ilkesi bakımından tamamen aynı kalacaktır.  

Çin karakterlerinin yapısı, yüzyıllar boyunca hiçbir temel değişikliğe 
uğramamıştır. (…) “Birbirleriyle söz -lü iletişim kuramayan insanların, kendi dillerini 
Çin karakterleriyle yazdıklarında kolayca anlaşması, bu çizgisel dizgenin en dikkat 
çekici özelliklerinden biri olarak görülmüştür her zaman.” (V. Alleton.) (…) Japonlar da 
Çin yazısını almışlardır. Ama bu yazı “Japoncanın, tanımı gereği tek bir düşün-yazı 
imiyle dile getirilemeyen çok sayıda dilbilgisel ekine uymuyordu. Bunun için Japonlar 
erkenden, IX. Yüzyıla doğru, karışık bir yazı dizgesini benimsediler. Bu düşüncenin 
ilkesi şudur: “Bir düşünceye karşılık gelen şey kanji denen bir çin düşün-yazı imiyle 
gösterilir… [Yalınlaşma kaygısıyla bugün artık yalnızca 1945 resmî kanji vardır (kişi 
adları için de ayrıca 166 tane.) Bunların asıl olan 996’sı ilkokul diploması düzeyine 
karşılık gelir.] Geçerliliği kalmamış olan karmaşık düşün-yazı imlerinin yerine hiragana 
konmuştur. “Hiragana bir hece cetvelidir, yani sayısı 51 olan imler, bizim alfabemizdeki 
gibi harf değeri değil, hece değeri taşır. Bu dizge bütün dilbilgisel çekim eklerini, daha 
da genel olarak, düşün-yazı imgeleriyle yazılamayan herşeyi yazar. Hiragana ile birlikte 
kullanılan hece cetveli katakana yabancı kökenli yeni sözcükler, coğrafî adlar ve yabancı 
özel adlar… için kullanılır. Son olarak rômaji, yani bizim alfabemiz, öteki dizgelerin 
çok karmaşık olduğu kimi özel durumlarda kullanılır. Örneğin, bir sözlük oluşturmak 
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için Japonca sözcükleri Latin harfleriyle yazılmış alfabetik sıraya sokmak son derece 
daha kolaydır. Dünyadaki en karmaşık dizge olan bu yazı dizgesi, onu bırakıp hiçbir 
güçlük taşımayan, büyük bir sakıncası da bulunmayan rômaji’yi benimserlerse, 
kültürlerinin köklerini koparmış olacaklarını düşünen Japonlarca dokunulmaz sayılır.” 
(M. Malherbe.) “Arap rakamlarının gittikçe daha fazla önem kazanmasına karşın 
kullanılmaya devam eden geleneksel Japon rakamları, çok çeşitli biçimleriyle (klasik, 
işlek, ticarî… biçimleriyle) Çin rakamlarından başka bir şey değildir. Ama elbette Çince 
gibi okunmazlar. (…) Japoncada bugün yan yana yaşayan, birbirinden tamamen farklı 
iki sayı adları dizisi vardır.” (…) Çinli, Japon, Koreli matematikçilerin eskiden çeşitli 
çalışmalarında kullandığı yazılı sayılama dizgesi, Uzak Doğu’daki düşünsel gelişimin 
yüksekliğinin bir başka tanığıdır.” 

 
IFRAH, Georg, [1994] 1996, 20039: Rakamların Evrensel Tarihi / Sayılarla ve Hesapla İnsan 
Zekâsı, Kurtuluş Dinçer çevirisi, c. IV:  
  Uzak Doğu’dan Maya Ülkesine Bir, İki, Üç…, Ankara, Tübitak, s. 1- 34.  
 

BİR: ÇİNCE YAZMAK’TAN ÇİNCE BASMACILIĞA –  

İKİ: JAPONCA YAZMAK’TAN JAPONCA BASMACILIĞA –  

ÜÇ: KORECE YAZMAK’TAN KORECE BASMACILIĞA 

Uzakdoğu’da Gutenberg’ten Önce Basmacılık Hazırlıkları  

Klasik Basmacılık diyebileceğimiz iki türlü basım tekniğinden söz edilir: 
Ağaçbaskı: Blockdruck (= Plattendruck, Tafeldruck) ve Tipografik baskı: 
Typendruck.  

Ağaçbaskı, yüzeyi düzleştirilerek sayfa olarak kullanılabilecek boyutta Tahta 
parçası üzerine harfleri, yazı im’lerini, logoları oyacağımız yazı yüzeyi hazırlığı 
yapılmıştır. Tipografik Baskı’da ise, yer değiştiren, hareketli harfler kullanılmaktadır.  

Her iki tip Baskı’nın, Basmacılık’ın da Anavatanı, Uzak Doğu, Çin, Kore, 
Japonya ve Doğu Türkistan’dır. Şimdi özet ayrıntılarıyla Çin’de, Japonya’da ve Kore’de 
Basmacılık girişimlerinin gelişmesine değineyim. Çalışmamın bütünlüğünde olduğu 

gibi, bu ’armağan makalem’de de, Türkçe’de şimdiye değin kullanılmamış kaynaklardan 

Uzakdoğu Basmacılık Hareketlerine bakacağım: böylece Gutenbergcil 

Basmacılık’tan ne denli üstün bir teknikle karşı karşıya olduğumuzu da görmüş olalım 
istiyorum.  

Bu öncülükler, bu özgünlükler, keferenin görmek ve göstermek istemedikleridir. 
Hrıstiyan Avrupacıl Önyargı ve Bönyargılar, Bencillikleridir. Sırf ve yalnız eski 
dünya’nın Uzakdoğusuyla ilişkili olanlarına değil. Yeni Dünya’nın Orta Amerikasına (: 
Mezoamerika) da, sözgelimi Maya Astronomlarının Eski Dünya’dan bağımsız olarak, 
başka-farklı mekân-kişilerden hiç yardım almaksızın buldukları son derece mükemmel 
aritmetik karşısında Maya’ların ve/veya komşularının duyduğu hayranlık, Hrıstiyan 
Avrupalının (üstelik yok saydıkları-gözlerini kapadıkları başlangıçta ağırlıklı olarak 
Hrıstiyan Avrupa Dışı Katkıların da yer aldığı yüzyıllarca sürmüş bilgi-deneyim-
düşünce birikimlerinin bir sonucu olan pek çoğu gibi) DNA Sarmalındaki Kalıtım 
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Kodu’nun çözümüne gösterdikleri hayranlıktan neden daha aşağı, daha değersiz olsun? 
Yukarı’da Korece Yazmak alt ayırımında olduğu gibi, R. R. Arat hocanın değerli 
değinilerini aktararak başladığım Doğu Türkistan Uygur Türkleri’nin Matbaaları ve 
Basmacılığının Ürünlerini ayrıca ele alacağım için burada değinmeyeceğim. Yavaş 
yavaş, sindire sindire din değiştirmiştik. Arapça’dan çok Farsça: İran üzerinden İslâm’ı 
öğrenmiştik. Zaman ve mekân bütünlüklerini, kronoloji ve konu izlencelerini aşırıya 
vardırmaktan sakındım. Evren dediğimiz olağanüstü, kavranması güç büyüklükler ile 
İnsanoğlu-İnsankızı gibi kavranması olağanüstü güç küçücüklükler’in bir ortak 
eğilimidir bu Yasallık:  

İnsan Tembelliklere, evren ise kaos’a, düzensizliklere ve tesâdüflere 
eğilimli.  

Kıyâmet öngörüsü, evren’in, bilinen hayat’ın Son’lu olduğunu dillendirmiş. 
İnsan ömrü gibi bir de evren ömrü var. Şu gelimli gidimli dünya’da İnsan 
tembelliği’nin asıl büyük destekçisi ZİHİN. Demek, zihnin bu tembelliğinin tadına 
varmak gerekiyor. (Tembelliğe Alkış’ımın binbir-suratlılığı’nın yüzlerinden biridir bu.) 
Kitâb ve Okur’u gibi Zihin, durup düşünmek istiyor: göller gibi. Çarşaf çarşaf açılmak, 
serilmek; açık yeşilden koyu maviye rengârenk-renkâhenk değişmek istiyor Eğridir 
Gölü. Zihnin sayfaları, beynin kıvrımları: çevir-çevir, kıvır-kıvır ileriye gidecek, geriye 
gidecek. Dönecek: Rûmî, düşecek: Yunusî. Dikkatini topladıklarında, ayrıntılarına 
düştüklerinde her bir tadı ayrı be ayrı: Kitāb Kültürünün Sınırları’nı, Matbaanın Gizli 
Tarihi’ni, Matbaa Arkeolojileri’ni, bir çırpıda birer hapmış gibi yutturmaktansa; 

açıklama, özetlemelerimi içtenlikli, özel, kişicil çabalarla: ağır ağır, yavaş yavaş, sindire 
sindire, tadını çıkara çıkara dolaşabileyim, dolaşabilirim istedim. Bu Suç’umun, 
okurlarımca gönüllü bağışlara uğratılacağını ummak isterim. Ama istemediğim bir şey 
var. “Emrinize âmâde olan Zamanı kullanmak, içini doldurmak istediğinizde Çalışma:İş, 
lastik gibi uzar” diye ilk satırında özetli (İdârî İlimler’de:) Parkinson Yasaları’nın 
birincisi, ilk maddesi akla gelsin, ona gönderme yapılsın istemem.  
Bürokrat olduğum için değil. Korkmuyorum da. Zaten ömrümde hiç bürokrat olmadım.Bürokrat 
olmadığım’dan, korkmadığım’dan söz etmek gereğini duymazdım aslında, ama Parkinson 
Yasaları’nın o neşeli yazarı bilgin, eserini bu adla yayınlayınca, bürokrasi katlarında bir 
korkudur alıp yürümüştü. Dokundurmalarımın nedeni bu. Parkinson, 1909 doğumlu olduğuna 
göre 100 yaşını aştı çoktan: “Parkinsonlar ölmez. ”Londra Deniz Müzesi asistanlığından, 
Dortmounth Denizcilik Okulu Tarih doçentliğinden sonra İngiliz Bürokrasisinin Büyümesi 
alanında çalışmak üzere Singapur Üniversitesi Tarih profesörlüğüne geçen, özel ilgisiyle 
uzmanlığı: Deniz Yolları/Yolculukları/Savaşları Tarihi olan (:War in the Eastern Seas: Hind 
Okyanusu Savaşları: 1793-1815), arada Malaya Üniversitesi Tarih Fakültesi dekanlığı da yapan 
Parkinson, Amsterdam’da kendi adını taşıyan enstitü’nün başkanı idi. Yüzlerce makale, 19 kitabı 
içinde kendisini dünya çapında ün kazandıranı yüz küsür sayfalık bu eseridir:  
PARKINSON, C. Northcote, 1957: Parkinson’s Law, Boston, The Riverside Press Cambridge. 
Ben Richard Kaufmann çevirisini kullandım: “-I- Parkinsons Gesetz o. die wachsende Pyramide“, 
in: Parkinsons Gesetz und andere Untersuchungen über die Verwaltung, Stuttgart, 1958’den 
60.000. baskı, 1966, Rowohlt, s. 13. Hocam Kurthan Fişek (delifişek doçentliğinde) Amme 
İdâresi Dergisi (SBF Dergisi’nde ?), Parkinson’un ince İngiliz Humoru’nu mükemmel yansıtmış 
enfes bir çeviri sunmuştu bize. Elimin altında olmadığı için, Kurthan Hoca’nın (artık o da 
rahmetli) çevirisini veremiyorum: yukarıda kendi çevirimi kullandım.  
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Basmacılık Anavatanları’ndan, başta Çin ve Kore olmak ve Japonya’yı ihmal 
etmeden bu teknik alandaki gelişme-değişmelere bir kuşbakışı bir özet yararlı olacak. 

ÇİN’DE BASMACILIK TEKNİKLERİ 

Önce iki “kabul“ümü belirtmeliyim: İlki, İbrahim Müteferrika ile Osmanlı’da 
başlayan tipografik enformasyon ve komünikasyon teknolojisine o dönemden beri 
verilen adın Basma/Basmacı/Basmacılık olması, bu kullanımın 
yerleşmesini/unutulmamasını istediğim için, bu ayırımda bu terimi bolca kullandım. 
İkincisi, belki daha “teknik“, daha önemli: Uzakdoğu Basmacılık tekniğini kolay 
anlaşılabilir olması için yer değiştirir, hareketli “harflerle” baskı yerine (harfler, im’ler, 
logogram yerine, onları temsilen) “kelimeler” demeyi tercih edeceğim, kullanacağım. 
Çünkü Uzakdoğu Dilleri: Alfabeli, Harf kullanan dillerden değil.  

Kâğıd üretilememiş olsaydı, Basmacılığa ulaşılamazdı. Pusulasız [denizleraşırı] 
Keşifler Olabilemezdi. (Bu benim bir keşfim değil. İşinin uzmanı kefere bilginler, 
sözgelimi Henri-Jean Martin, sorunu bu temelde ele alır.) Ben de Kâğıd’ın üretilebilir 
olmasından başlayacağım. Kâğıd’ın, Çin’in Batısında, en geç İ. Ö. 2. yüzyıl ile en erken 
İ. S. 1. yüzyıl arasında bulunduğunu biliyoruz.  
 
Kâğıd üretimiyle sonuçlanan bu Buluş’a değinen pek çok kaynak var. Baskı ve Yayın İşleri’yle 
kâğıd üretimini ilişkilendiren kaynaklardan birini seçmek bana daha kullanışlı ve daha doğru 
göründüğü için, bu tür kaynaklardan yakın tarihlisini kullanmayı tercih ettim:  
TWITCHETT, D. 1994: Druckkunst und Verlagswesen im mitteralterlichen China, 
Wiesbaden, Harrossowitz, s. 6.  
Kâğıd ve Mürekkeb kullanımlarının ayrıntılarını ele alırken, yerli kaynakları çoğaltacağım. 
Yerli kaynaklar: birincil kaynaklardır demek istemiyorum; ancak kefere kaynaklarını kullanmaya 
yüzümüzün olabilmesi için yerli kaynakların öncelikle “tüketilmiş“ olması gerekiyor, bir. Et-rafta 
çeviri düşünce-çeviri usûl, çeviri-üslûb… lardan geçilmediği için, iki…  
 

Basmacılığın temelini, Taşbaskı (=Steindruck) dediğimiz, muhtemelen İ. S. 2. 
yüzyıl sonuna doğru uygulamaya sokulmuş olan, Konfüçyüs’çü Klasiklerin (baskı 
yoluyla) çoğaltıldığı dönemde hayata geçirilen tekniktir: tokmaklama işleminden adını 
alan (tak tak diye tıbbiyeli hekim’in, veteriner de kimileyin benzerini yapar, ön ve arka 
gövdede kaburgalar üzerine bir elinin orta ve işâret parmağını diğer elinin orta ve işâret 
parmağını vurur gibi), ağaç tokmakla taş üzerine kazınmış metnin mürekkeblenmiş 
yüzeyine serilen kâğıda ve/veya kâğıdın üzerine konan düz tahtaya vurulduğunda eşit 
basıncın/eşit ağırlığın yayılmasıyla: basınç “baskı“ sağlanarak) yapılan Çoğaltma 
(=Basma) işlemleridir.  

Elimizdeki en eski Taşbasma örneği 7. yüzyıl ilk yarısından kalmadır.  
 
YUI, Ch. H. 1952: “Eine Studie zur Geschichte der chinesischen Druckkunst“, Gutenberg-
Jahrbuch, 27, s. 34-43, burada s. 34-37.  
 

Aynı dönemin Ağaçbaskı ilk örneğine de sahibiz. 6. yüzyılın ikinci yarısından 
kalma Ağaçbaskı tekniği, “Basmacılığın Anası“ sayılıyor. 
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BHATTACHARJEE, E. 2001: Bi Sheng und Gutenberg und die beweglichen Lettern. Bedeutung 
und neue Berufe der ersten Medienrevolution Vergleich China-Europa“, in: Wissenschaft und 
Praxis, 52/I, s. 37-40. burada s. 37. TWITCHETT, D. 1994: Druckkunst und Verlagswesenim 
mitteralterlichen China, aynı yerde (s. 6.)PAN, J. 1998: “A Comparative Research of Early 
Movable Metal-type Techniquein China, Korea, and Europe“, in: Gutenberg-Jahrbuch, 73, s. 
36-41, burada s. 36.  

Mühürler, uzun süre kullanılmışlık, uygulanmışlıklarıyla, her halde bu tekniğin 
gelişiminde ilk basamağı oluşturmuş olmalıdırlar. Günümüze ulaşabilmiş en eski Basılı 
Dürüm: Rulo örneğinin, baskı yılını da kesinlikle belirleyebiliyoruz: 751.  

Basılı en eski kitāb da Diamant Sūtra’dır ve basım tarihi de kesinlikle bellidir: 
868. 

GERHARDT, C. W. 1983: “Gedanken zur Erfindung des koreanischen “Typendrucks”, in: 
Buchhandelsgeschichte, 3, s. B 109-B 114, burada  
B 109. CARRINGTON GOODRICH, L. 1972: “Two new Discoveries of Early Block Prints”, 
in: Der gegenwärtige Stand der Gutenberg Forschung, H. Widmann edisyonu, Stuttgart, 
Anton Hiersemann, s. 214-216, burada s. 214. WIDMANN, H. 1974: “Der Koreanische 
Buchdruck und Gutenberg Erfindung”, in: Gutenberg-Jahrbuch, 49, s. 32-34, burada s. 32. 
RAO, L. 2000: “Die Erfindung des Buchdrucks aus chinesischer Sicht. Ein Beitrag zum 
Gutenberg-Jubiläum“, in: Marginalien 2, s. 44-56, burada s. 45. CARTER, Th. F. 1928: 
“Chinesische background of the European invention of printing”, in: Gutenberg-Jahrbuch, 3, s. 
9-14, burada s. 10. 
Diamant Sūtra’yı ve Gutenberg’in İnciller dışında bastığı TÜRKENKALENDER’i (pek önemli 
oldukları halde) bu makalemden çıkarmak zorunda kaldığımı üzülerek bildirmeliyim..  

Basmacılık Tekniği, 9. yüzyılda hayli gelişkin olduğu halde; asıl: (Budhist 
metinler, Taoist dinî yazılar vb. vd. de olsalar) küçük, değersiz ve ucuz şeyler basılmıştır. 
10. yüzyılda bu durum değişir: Basmacı Müteşebbislerin Basılı Eser ürünlerinin, her
türden ölçüte göre devâsa, muhteşem boyutlara, ve kaliteli güzel albenili sonuçlara 
ulaştığını görüyoruz.  

TWITCHETT, D. 1994: Druckkunst und Verlagswesen im mitteralterlichen China… , s. 30. 

Bu son-uç’tan; var-gı’dan çıkarılacak bir Ders olmalı. 

Demek kaynaklarımızı yeterince çeşitlendirmeden, kaynakları karşılaştımalı ve 
eleştirel kullanmayı ihmal ederek yol alınırsa, genellemelerde, teori kurmada ivediliklere 
düşerek gerçeklere ulaşmak mümkün olmaz. Tekrarlar öğretici olur. Buna, 
deneyimlerime inandım.  

Tipografik enformasyon ve komünikasyon teknolojisinin sosyalleşmesi 
hakkında genel bir teori kurmakta acele etmek gerekmediği gibi; bu yolda yaklaşımları 
tek’e indirmek de gerekmiyor.  

Çin’de Basmacılık 9. yüzyılda gelişkin bir teknikle başladığı halde, ucuz, fazla 
gelir: kâr getirmeyen Budhist metinler, Taoist dinî yazılar… küçük eserler basılmış 
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olması bizi yanıltmamalı. Basmacılık devâm etmiştir. 10. yüzyılda durum değişir: 

Basmacı Müteşebbislerin Basılı ürünleri, her türden ölçüte göre devâsa, boyutlara, ve 
kaliteli – güzel - albenili sonuçlara ulaşır. Basılı kâğıd’ın boyutları (Gutenbergcil 
boyutların en az bir kaç katı), baskı sayısı (Gutenbergcil baskı sayılarının 
binlerce/onbinlerce katı), kullanılan mürekkebin (baskı sonrası elle boyanmışlık söz 
konusu değildir ve) en az iki renkli oluşu; ama asıl basılı ürünlerin içeriği önemlidir. Çin 
Basmacılığının ilk ürünleri, Konfüçyüs İnancının Temel Metinleridir. Binlerce sayfa, 
yüzlerce cild hacmindedir. İki Ayrı Dünyanın temel basmaları İnanç Dünyalarının 
ürünleri: Hrıstiyan Avrupa ve Çin [Öte-] dünyalarının Bukağıları da olsalar; 42 satırlı 
bir kaç yüz adet basılmış İncil ürünleri, Konfüçyüs inanç-düşüncelerinin Kanonik büyük 
boy ve çok nüsha basılı eserleri yanında gerçekten pek sönük kalır. Dahası, 
Türkenkalender 1454, gibi: Haçlı Seferi İlânı Propaganda metinlerinden temelli 
farklılık gösterir. Çin’de Gutenberg‘ten en az yedi yüz yıl-dört yüz yıl önce basılmış 
olanlar: barışcıl, Haçlı Seferi bönyargılarından, Hrıstiyan Ümmetçiliği’nden… uzak 
metinlerdir.  

Ağaçbaskı-Blockbaskı’lar, Song Yönetimi (Dinastisi) döneminde (960’dan 
1279’a), gerçek bir çiçeklenme yaşar. Baskılar tek merkezli değil, çok merkezlidir; çok 
biçimli ve çeşitli içeriklidir. Devlet desteklidir. Özel girişim yasaklanmamıştır. Alıcısı, 
okuru eksik değildir. Savaş gibi, “tek alıcı devlet“ olan bir “alan“da denenmiş bir teknik 
de söz konusu değildir.  
 
TWITCHETT, D. 1994: Druckkunst und Verlagswesen im mitteralterlichen China…, s. 34. 
YUI, Ch. H. 1952: Eine Studie zur Geschichte der chinesischen Druckkunst“, Gutenberg-
Jahrbuch, nr. 27, s. 38. WALRAVENS, H. 2007: Buch- und Druckwesen in kaiserlichen 
China sowie in Zentralasien, Korea und Japan. Eine annotierte Bibliographie, Stuttgart, 
Anton Hiersemann, s. 161. 
 

Yer değiştirir: hareketli Seramikten yapılma kelimelerle baskı: yine Sung 

yönetiminde, 1040’larda, Bi Sheng tarafından gerçekleştirilir: icat edilir ve uygulanır.  
 
TWITCHETT, 1984: Druckkunst und Verlagswesen im mitteralterlichen China s. 60-61. 
FLESSEL, K. 2003: “Die Erfindung des Buchdrucks in China sowie einige Anmerkungen zu 
seiner frühen Nutzung“, in: Archiv für Geschichte des Buchwesens, Historische Kommission 
des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels edisyonu, FFM, Marketing- und Verlagsservices 
des Buchhandels GmbH, s. 278-279. AGFAGEVAERT, 1973: “Es begann im 9. Jahrhundert in 
China“, in: Reprorama, 42, s. 20-21. APPOLDT, G. 1988: “Bi Sheng erfindet den Druck mit 
Beweglichen Lettern“, in: Buchhändler heute, 42 / 6, s. 121-124. BHATTACHARJEEE, E. 
2001: Bi Sheng und Gutenberg und die beweglichen Lettern. Bedeutung und neue Berufe der 
ersten Medienrevolution – Vergleich China-Europa“, in: Wissenschaft und Praxis, 52 / I, s. 37-
40. PAN, J. 1998: “A Compatative Research of Early Movable Metal-type Technique in China, 
Korea, and Europe“, in: Gutenberg-Jahrbuch, Jahrgang: 73, s. 36-41, burada s. 37. Çin Halk 
Cumhuriyeti Bilimler Akademisi’nden aldığım mektubta da Bi Şeng öncülüğüne büyük değer 
biçiliyordu. Türkçe’de ilk kez kullandığım ayrıntılı künyelere de burada yer veremiyorum.  
 

Yer değiştirir, hareketli kelimeleri seramikten yapılmış olan Basmacılık, Ağaç-
Blok-Baskı’ya göre yeni ve ileri bir teknik olduğu halde, bu teknik üzerinde iyileştirme, 
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düzeltme, mükemmeleştirme çabaları dinmez. İcadın üzerine yatılmaz, eskisiyle 
yetinilmez. Bu yolda Wang Cheng, seramikten yapılmış hareketli yer değiştirir 
kelimeler yerine metalden yapılmış (çinko-oyma/kesim) ve ağaçtan (ağaç-kesim/oyma) 
hareketli kelimeleri kullanmaya başlar: 1300’ler. Böylelikle Basmacılık biraz daha 
basitleştirilmiş, kolaylaştırılmıştır. 

BHATTACHARJEE, E. 2001: Bi Sheng und Gutenberg und die beweglichen Lettern. Bedeutung 
und neue Berufe der ersten Medienrevolution Vergleich China-Europa“, s. 38; RENKER, A. 
1936: Papier und Druck im Fernen Osten, Mainz, Gutenberg-Gesellschaft yayını, s. 20.  

14. yüzyıl başında Çin’de metal döküm (=kurşun ve bakır döküm) baskılara, tek
tük de olsa, rastlanmakta idi. Bu yeniliklere rağmen, daha eski ve daha “ilkel“ Ağaçbaskı 
tekniği karşısında metal döküm ve ağaç oyma harflerin yerleri değiştirilerek, 
hareketlendirilerek gerçekleştirilen basmacılık uygulaması tutunamaz. Blokdruck, hâlâ, 
andığım tüm yeniliklere rağmen, başat basım tekniği olarak egemenliğini sürdürür. Hatta 
16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar, teknik mükemmelliğe erişerek konumunu muhafaza
eder. 

TWITCHETT, 1994: Druckkunst und Verlagswesen im mitteralterlichen China, s. 68, 74; 
SOHN, P.-K. 1972-b: “Early Korean Printing“, in: Der gegenwärtige Stand der Gutenberg-
Forschung, H. Widmann edisyonu, Stuttgart, Anton Hiersemann, s. 223.  

Hrıstiyan Avrupa Misyoner’lerinin 16. yüzyıl sonundan itibâren Çinlileri 
Hrıstiyanlaştırmada önemli silâhlarından biri olarak kurup işlettikleri 
[Katolisizm’in=Papalığın Hrıstiyan Avrupa’da hemen Yasakladığı, bunu 
başaramdığında tekeline almaya çalıştığı, bunu da başaramadığında Yasakladığı ve 
Sansür ettiği] Gutenberg’cil Matbaa: tipografik enformasyon ve komünikasyon 
teknolojisi, Çin toplumunda da sosyalleşmeye başlar, yayılır, benimsenir. Burada 
İmperatorluk Basımevi’nin Guenberg’cil Tekniği kullanmaya başlaması asıl tırmanış-
dönüm noktası olacaktır.  

800. 000 sayfalık İmperatorluk Ansiklopedisi’nin basılabilmesi için 250.000 
bronz kelime dökülmüş, baskı tamamlandıktan sonra, bronz döküm kelimeler (metal 
döküm harfler yerine “kelimeler“ kullanıyorum demiştim başta, bunlar) yeniden 
eritilmiştir.  

TWITCHETT, 1994: Druckkunst und Verlagswesen im mitteralterlichen China, s. 68-70; 
AGFA-GEVAERT, 1973: “Es begann im 9. Jahrhundert in China“, in: Reprorama, 42, s. 20. 
SOHN, 1972-b: “Early Korean Printing“, in: Der gegenwärtige Stand der Gutenberg-
Forschung, H. Widmann edisyonu, Stuttgart, Anton Hiersemann, s. 229-230; 

Bu yüzden (dizgi-baskı işlemleri bittikten sonra harflerin ait oldukları kutulara 
dağıtılması ve/veya döküm-basım işlemleri bittikten sonra metallerin eritilmesi 

yüzünden), Tipografi, yaptığını bozma tekniğidir diyebiliriz. Bunu kendi 
deneyimlerimden de biliyorum.  
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Eğridir Ortaokul bitirme sınavlarına yaklaştığımızda, makaleler de yazdığım Eğridir Göl Sesi 
günlük gazetesi sahibi Abdullah Kartal, bir haftalığına İstanbul’a gitmesi gerektiği için, kısa süre 
bu tek yaprak (: iki sayfalı) gazeteyi benim çıkarmamı rica etmişti. Bay Kartal, gitti, dönmek 
bilmiyordu: aylarca, sınav bitti, yaz bitmek üzere Haber toplamak, dizgiye ve baskıya yardım 
etmek bana düşmüştü. Pazar dışında haftanın her günü, hurufat kasalarından birer birer, teker 
teker toplayıp kelime, cümle/satır ve sütunlar yaratarak, mizanpajını, devamı arka sayfada’sını 
bitirip sayfa bağladıktan, baskıyı tamamladıktan sonra, akşam veya gece olmuşsa ertesi günü 
sabahleyin, onca emekle dizdiklerimizi harf harf, virgül virgül, nokta nokta, Büyük 
harfi/küçüğünü; ünlemi, soru işâretini hurufat kutusundaki yerlerine geri dağıtırdık. Bu “yaz-
boz“dan rahatsız olunmazdı. Tersine işi bitirmiş olmanın sevinciyle, memnun olunurdu. 
“Diyalektiğin cilvesi“? Her ne ise, O.  
 

Çin’de Tipografik Baskı Tarihi Paradokslarla delik deşiktir: “Basmacılıkta 
Çin, hareketli metal döküm harflerle baskı gerçekleştirmekte gerekli ve yeterli tüm 
teknik mükemmelliğe erişmiş oldukları halde, bu teknik Çin’de bir türlü kabul 
görmemiştir“ diyor Twitchett.  
 
TWITCHETT, 1994: Druckkunst und Verlagswesen im mitteralterlichen China, s. 70.
  
 

Bu Var-gının, Son-uçun yeniden gözden geçirilmesi, yeniden irdelenmesi 
gerekiyor. Böylece tipogafik enformasyon-komünikasyon teknolojisinin Gutenberg 
tekeline haps edişinin tarihsel arka planını irdeleme fırsatı bulmuş, bu kefere 
tekelciliğinin neden-nasıllarına ulaşmış olacağız. Ama “parayla değil, sırayla.“  

JAPONYA’DA BASMACILIK 

Kore’de Basmacılık’ı Çin’in ardından ele almak daha doğru olurdu. Böylesi 
daha kolayıma mı geldi? İşin aslı şu ki Japonya Basmacılığı hakkında öğrendiklerim, 
Kore Basmacılığı hakkında öğrendiklerimden daha verimli. Japon Basmacılığı her iki 
Basmacılık Başlangıçlarından daha sonraya denk gelmiş olsa da, anlatım sıralamasında 
önceliği Japonya’ya vermiş oldum. Bir de, hem Osmanlı mumu sönerken (ışığı parlarken 
yâni), hem de Cumhuriyet Projesi hazırlıklarında Kemâlizm, Japon Reformculuk 
deneyimlerine bakmayı bilmiş, başarmıştı. (Rus Tanzimatçılığı’na bakmak pek işine 
gelmiyordu Osmanlı’nın = Korkunç İvan Deme’si işte buradan kalmadır. Gâzî Mustafa 
Kemâl, “Şogun: Alp Erenleri’ne“, Sayanora’lara sempati beslemiş olmalıydı. Rahmetli 
Kıvılcımlı, söyleşilerimizde bu hususa da, şaka yollu, takılırdı.)  

Çin’den ve Kore’den Blokdruck’un Japonya’ya girmeye başlaması: 8. yüzyıl 
ortalarına rastlıyor. Ardından Japon İmperatoriçesi’nin desteğiyle Japon Basmacılığı 
ivme kazanmış oluyor.  
 
BHATTACHARJEE, E. 2001: “Bi Sheng und Gutenberg und die beweglichen Lettern. 
Bedeutung und neue Berufe der ersten Medienrevolution – Vergleich China-Europa“, in: 
Wissenschaft und Praxis, 62, I, s. 37-40, burada s. 37. HUONDER, P. Anton. 1923: Die 
Verdienste der katolischen Heidenmission um die Buchdruckerkunst in überseeischen –
Ländern von 16.-18. Jahrhundert, Aachen, XaveriusVerlagsbuchhandlung, s. 80. 1858-1926, 
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Cizvit misyoneri, Alman Misyoner Hareketi’nde önemli bir yeri var. Katolik misyoner 
yayınlarının baş yazarı, poliglot ve velud bir yazar, sağlam eğitimi var: Holanda ve İngiltere’de 
felsefe ve teoloji. Çin, Japonya, Kore’de olduğu gibi, tüm dünya’da aktif. Bilgilerine güvenilir 
biri.  

Japon İmperatoriçesi Shotoku, erken modernizm örneklerinden – 
Aydınlanmacı/Aydınlanmış Despot erken (hem de Okyanus’un öbür ucundaki İngiliz 
Kraliçelerini kıskandıracak) kadın örneklerinden biri olarak, 764-770 yılları arasında, bir 
milyon Pagode [=başını eğebilen, ellerini hareket ettirebilen küçük porselen figürler] 
sipariş eder. Ancak bunlar, Pagode, porselenden değil, ağaçtan yapılmış olacaktır ve her 
biri üzerinde birer küçük Basılı Budhist metin içerecektir. İşte altı-yedi yıl içinde 
gerçekleştirilen bu Erken [dönem] Basılı Metinlere: Hyakumantou Dharani adı verilir 
ki, Japonya’nın en eski Basılı Kitāb Dürümleri’ni (Rulo) bunlar oluşturur.  

GERHARDT, C. W. 1983: “Gedanken zur Erfindung des koreanischen ’Typendrucks’ “, in: 
Buchhandelsgeschichte, nr. 3, s. B 109.  
RENKER, A. 1936: Papier und Druck im Fernen Osten, Mainz, Gutenberg Gesellschaft 
yayını, s. 15.  
WIDMANN, Hans, 1974: “Der koreanische Buchdruck und Gutenbergs Erfindung“, in: 
Gutenberg-Jahrbuch, Jahrgang: 27, s. 32.  
MORIMOTO, T. 1928: “Über die Entwicklung des japanischen Buchdrucks“, in: Gutenberg-
Jahrbuch, Jahrgang: 3, s. 47-49, burada s. 47.  
KINOSHITA, A. & K. ISHIKAWA, 1998: “Early Printing History in Japan“, in: Gutenburg-
Jahrbuch, Jahrgang: 73, s. 31-35, burada s. 31. 

İki yüzyıl içinde Japonya’da gelişen Blockdruck, 10. yüzyıl sonunda Budhizm 
İlkelerinin yer aldığı metinlerin basımıyla bir çiçeklenme dönemine girer. Basılanlar 
Tripitaka (=Triptaka) yayını adını alır.  

YUI, Ch. H. 1952: “Eine Studie zur Geschichte der chinesischen Druckkunst“, in: Gutenberg-
Jahrbuch, Jahrgang: 27, s. 34-43, burada s. 38.  

11. yüzylın sonunda artık bir tür matbaa ağları’ndan söz edebilecek
durumdayız: Japonya’nın en eski Basım Merkezi: Kyoto yakınında Nara’daki Kofokuji 
Tapınağı’nda kurulmuştur. Bu basmacılık merkezi git-tikçe gelişmekle kalmaz, yayılır
da: Zen-Budhist Tapınakları artık birer basım merkezi gibi örgütlü/silâhlı sayılır. Tapınak 
ve Budhist “Manastırları“ Ağaç Baskı merkezleri oluşturur, Ağları 12. yüzyılda yayılır.  

WALRAVENS, H. 2007: Buch- und Druckwesen im kaiserlichen China sowie in 
Zentralasien, Korea und Japan. Eine annotierte Bibliographie, Stuttgart, Anton Hiersemann, 
s. 505.

Matbaanın: Basmacılığın sosyalleşmesinin tamamlanması, Tipografik 
komünikasyon ve enformasyon teknolojisi’nin ülkeye girmiş olmasına bağlıdır. Bunun 
için 16. yüzyılın sonunu beklemek gerekmiştir. Neden beklemek gerektiğini, neden 
geciktiğini, teknoloji icadı-transferi ve sosyalleşmesi vb. vd. konular hakkında ileri 
sürülebilecek hipotezlerin sınanmasına ertelemek istiyorum. Tanıklarımızla, 
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delillerimizle, belgelerimizle, gerekçelerimizle, olaylarla, isimlerle, yapılarla, 
gelişmelerle ve geri dönüşlerle birer birer tanışmış olmalıyız. Şimdi, Tümünü, 
Bütünsellikle irdeleye-bilecek duruma gelmiş değiliz; Doğu-Batı Karşılaşması’nı da 
henüz görmedik ve Karşılaştırmasını enüz yapabilecek durumda da değiliz. Çünkü 
(özetle) henüz işin başındayız.  

“Japonya’ya Tipografik Basmacılığın Giriş Tarihi’ne Katkılar“ adını 
verebileceğimiz iddiaları, tezleri gözden geçirmek üzere bilgilenmeye “ Japonya’ya 
Tipografi Misyoner eliyle girmiştir“ iddiasıyla başlayalım. 1590 yılında, bir Misyoner 
Matbaası kurmak isteyen Portekiz Katolik Misyoneri Valegnani tarafından 
Gutenberg’cil hurufatı ve baskı makinasıyla, tipografi Japonya’ya taşınmıştır. 
Valegnani’nin Misyoner Matbaasında Latince, Portekizce ve Japoncayı keferenin 

okuyabileceği (Japona öğretip okutabilecekleri “transkripsiyon-transliterasyon alfabesi: 
romalılaştırılmış = latinleştirilmiş = Romanistik Japonca ile yazılmış“ Hrıstiyanlığa 
ilişkin, misyonerlik görevine uygun) eserlerden sonra da: sıradan, alışılmış Japonca 
metinler basılmaya başlanır.  
 
KINOSHITA, A. & K. ISHIKAWA, 1998: “Early Printing History in Japan“, in: Gutenberg-
Jahrbuch, Jahrgang: 73, s. 31.  
MORIMOTO, T. 1928: “Über die Entwicklung des japanischen Buchdrucks“, in: Gutenberg-
Jahrbuch, Jahrgang: 3, s. 48.  
HUONDER, P. A. 1923: Die Verdienste der katholischen Heidenmission um die 
Buchdruckerkunst in überseeischenLändern, Aachen, Xaverius-Verlagsbuchhandlung, s. 80-
98.  
 

Bu anlatının özeti şudur: Japonya’ya Tipografi Misyoner eliyle girmiştir. Pek 
iyi. Bu tez doğru mu? Siz istediğiniz kadar “yâhû, Capon’dan daha iyi mi bileceksin?“ 
deyin. Ben irdelemeye başladım bile: Tipografi’nin Misyoner eliyle girmişliği tezi: ilkin 
bu misyoner girişiminin gecikmişliğiyle dikkati çeker [1440/ 1450’den bir buçuk yüzyıl 
sonra.] Bir de Hrıstiyan Avrupacıl Gerçek Tekelciliğini [=Papalarının yasakladığını, 
sansür ettiğini Hrıstiyan: Katolik olmayanlara dayatma tekelciliğini] ve Hrıstiyan 
Avrupacıl Benmerkezli - Bencil Çıkarcılığını özetler. Japonya’da Hrıstiyan kime, neye 
yarayacaktır? Her hâlde Allah’a değil. Hrıstiyan Avrupa Eşkiyâsı, kendisine yataklık 
edecek Köyler/Kentler arayamaya çıkmıştır.  

Japonya’ya Tipografi’nin Giriş’i: sırf ve yalnız Misyoner eliyle 
gerçekleşmemiştir. Fetih, Yeni Dünyaların  

Keşfi, Yayılmacılık , Sömürgecilik politikasının bir sonucu olarak, teknik 
transferi kılığına bürünerek Basmacılık Japonya’ya girmiş olmalıdır. Valegnani, 
muhtemelen, 1590, henüz misyoner matbaasını kurmayı başaramadan veya 
tamamlayamadan ve /veya tam bu sırada general Toyotomi Hideyoshi [1536-1598, 
Japon Birliği’ni ilk kez sağlamaya çalışmış ama sonunda intihar etmiş olan general Oda 
Nobunaga’nın hizmetinde yoksul kesimden gelip yükselen, 1590’a kadar tüm Japon 
derebeylerini tepeleyip 1584’den itibâren Japonya’ya tek başına hükm eden] Kore 
Seferi’nde (1592-1595) Kore’yi işgalin daha başında general Toyotomi Hideyoshi’nin 
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Kore Blockdruck Basmacılık tekniğini Japonya’ya transfer ettiğini iddia edenler varken, 
Kefere’nin Matbaa Misyonerliği’ne pirim vermemi benden beklemeyeceksiniz.  

Karşılaştırmak üzere lütfen bakınız: WALRAVENS, 2007: …Bibliyografya…, s. 505.  
SOHN, P.-K. 1972-b: “Early Korean Printing“, in: Die gegenwärtige Stand der Gutenberg- 
Forschung , H. Widmann edisyonu, Stuttgart, Anton Hirsemann, s. 214-236, burada s. 228.  
PARK, S.-R. 1998: “Six Perspectives in the History of printing“, in: Gutenberg-Jahrbuch, 
Jahrgang: 73, s. 42-47, burada s. 44.  

Japonya’ya Tipografinin Misyoner eliyle girdiği hakkındaki tezin sahibi, ikisi 
Japon üç bilginin [Kinoşita, İşikawa ve Huonder’in] iddiasını daha yakından irdelemek 
gerekiyor. Neden? Çünkü General Toyotomi Hideyoşi, 1584’te tek başına egemenliğini 

sürdürürken, 1587 yılında, Japonya’da Hrıstiyanlığı yasaklamıştır. 1598’de ölümüne 
kadar da bu Yasak kaldırılmamıştır. Yasaklanmış bir Din’in mensublarının misyo nerlik 
faaliyetlerini sürdürebilme olanağı yokken, katolik misyoneri Portekiz’li Valegnani’nin 
Katlolisizm’i yaymak üzere Matbaa kurabilmesi mümkün müdür? Diyeceksiniz ki, her 
yasak hemen ve harfiyyen uygulanmamıştır. Bravo. Ben de aynı düşüncedeyim. Eeeee? 
Diyeceksiniz. Eeeee’si şu:  

Japonya’nın Çin’le ilişkiye Kore üzerinden girdiğini, İ.S. 400’lerde Çin Yazı 
Sistemi’ni üstlendiğini, 550’de de Çin Budhizmi’yle mânevî silâhlanmasını 
gerçekleştirdiğini biliyoruz. 7. yüzyıldan sonra sülâleler ege-menliği yerine Çin 
örneğinde (702) mutlak sünuf-u devlet (kapıkulu=memur) monarşisi hüküm sürmeye 
başlamıştır. Miras bırakılabilir Toprak ve Devlet Görevi Düzeni ile bir tür “Japon Timar
Sistemi“ yaşayan Japonya’da büyük toprak ve mülk sahibliği ve sivil bürokrasi 
ikincilleşirken, Şogun’ların (savaş derebeyliği, Seyfiyye: Kılıçlılar = Samuray 
egemenliği) 1192’de başlar. Katolik Cizvit Papazlarının Misyonerlik faaliyetlerinin 
başlatıcısı, 1550’ler, Franz Xaver’dir. Kore işgalcisi ve Kore Basmacılığı: teknik 
transferini gerçekleştiren Toyotomi Hideyoşi Paşa, tüm faaliyetleriyle yasakladığı 
Hrıstiyanlığı, (en başta misyonerliği, çünkü yasağın en belirgin birincil nedenidir 
misyonerlik, asker kesimi Dönme’lere kuşku ile bakmaktadır), teknik transferciliğinin 
şampiyonu olarak Toyotomi Hideyoşi Paşa, Portekiz misyoneri Valegnani’ye göz 
yummuş olabilir mi? Yada Valegnani, illegal bir misyoner matbaası kurmuştu? Bu 
mümkün mü? Hrıstiyanlık Yasağı başlangıçta, dehşetle işletilmiş bir Yasak idi. 
Kesintilerle de olsa uzun sürmüş bir köktenci Hrıstiyan Sürek Avı söz konusuydu.  

Japonya’ya basmacılığın misyoner eliyle girdiğini iddia eden yazarlar (A. 
Kinoshita K. Ishikawa, T. Moriimoto ve P. A. Huonder), Hristiyan olabilir mi? (Katolik 
olsun, Protestan olsun fark etmez: Hrıstiyanlıkları Potansiyel bir argüman olarak da 
Araştırılmaya değer.)  

Künyelerini vereceğim: üç Hrıstiyan bilgin, Japonya’ya Basmacılığın Girişinin, Japonya’nın 
Kore’yi İşgali sırasında gerçekleştirilmiş bir teknik transferi olduğunu iddia ederken, gerçeğe 
daha yakın bir “resim“ vermiş olmalıdır diye düşündürtüyor. WALRAVENS, 2007: 
…Bibliyografya…, s. 505.
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SOHN, P.-K. 1972-b: “Early Korean Printing“, in: Die gegenwärtige Stand der Gutenberg-
Forschung , H. Widmann edisyonu, Stuttgart, Anton Hirsemann, s. 214-236, burada s. 228. 
PARK, S.-R. 1998: “Six Perspectives in the History of printing“, in: Gutenberg-Jahrbuch, 
Jahrgang:73, s. 42-47, burada s. 44.  
 

Hayır, sanılabileceği gibi irdelememi muallakta bırakmadım ve henüz 
bitirmedim. “Sabır acıdır da, meyve si datlıdır.”  

Bütün bu olasılıklar, üzerinde yeniden durulmaya değer. Okumalarımın 
gereklilik sınırını aştığını ama yeterlilik sınırı altında kaldığını teslim etmeliyim. Japon 
Tarihi, hele Japonya’da Hrıstiyanlık ve Misyonerlik Tarihi ve/veya Japonya’da 
Basmacılık, Tipografik Baskı Tarihi uzmanı değilim. Dillerini bilmiyorum. Japon 
Tekellerinin hissedârlarından biri olsaydım, “paran kadar konuş“ diyebilirdiniz. 
Gereğinden ve Ye - terinden fazla sermayesi olandan başka türden bir tepki 
beklenmeyebilir. Bilim söz onusu olunca “bildiğinden fazlasını iddia etme“ demek 
zorunda olurdum. Çünkü Hrıstiyanlığın kesin olarak yasaklanması, 1550’de Cizvit 
Papazı Franz Haver’in Japonya’ya soktuğu Hrıstiyanlık, Dönen küçük azınlığın azınlığı 
dışında, hoşgörü ile karşılanmamıştır. Kore işgalcisi paşanın 1587 yasağından 1614’e 

kadar, Hrıstiyanlık Yasağının iç çatışmalar, siyâsî iktidar kavgaları yüzünden bir tür 
sürüncemede kalmış olduğu iddia edilebilir. (Bunu iddia eden yok da, akla gelebilir bir 
ihtimaldir. Kayda değer.) Şogun Yasağı, Hrıstiyanlığın kökünün kazınması konusunda 
kesin bir yasaktı. Ardından, 1637, Japonya 1614 tüm kapılarını Dış’a Kapattı. Sırf 
ve yalnız Holandalı ve bir kısım Çinli tüccâr, sınırlı olarak Japonya ile ticârî ilişki 
sürdürebildiler. 1854’te Birleşik Amerika ile Dostluk ve Ticâret Anlaşması’na kadar 
Japonya’nın dışa kapalılığı kesintisizce sürdü. Yabancı Düşmanlığı ve Hrıstihyan 
Karşıtlığı 1861’de İç Savaş boyutuna yükselmiştir. 1867’ye geldiğimizde: Şogun’ların 
sonuncusu zorla kapıların açılmasına boyun eğecektir.  
 
BETTRAY, Johannes, 1955: Die Akkomodationsmethode des Matteo Ricci in China, Roma, 
Germanistik Enstitüsü yayını. CHAN, Albert, 1982: The Glory and Fall of the Ming Dynasty, 
Oklahoma ÜY, Norman. IGNATIEFF, M. 1984: The Needs of Strangers, Chatto, (= ÜY.) 
MUNGELLO, David, 1985: Curious Land. Jesuit Accomodation and the Origin of Sinology, 
Stuttgart, Huber. YUAN, Chen, 1966: Western and Central Asians in China under the 
Mongols: Their Transformation into Chinese, LA., California ÜY.Ayrıntılı kaynak gösterimli 
okuma listesi önermek yerine, kolay erişilebilir birer ansiklopedik sözlüğüyle de yetinilebilirdi: 
dtv Brockhaus Lexicon, München, 1982, c. 9, s. 61-70 ve c. 18, s. 256; c. 16, s. 34, s. 330; c. 
13, s. 164 vd. Katolik ünlüler için hazırlanmış ansiklopedilerin her birinden, cizvit papazları, 
misyonerlerinin biyografilerine bakmak, yararlı olur. Meraklarında ciddi olanlar benden mebzul 
miktarda künye isteyebilir.  
 

Kore Basmacılığı’ndan Ağaç-Blok-Baskı ile Tipografi Tekniği Transferleri, 
birlikte, Japon Basmacılığı’nın gelişimini belirleyemedi. Hrıstiyan Düşmanlığı 
Girişimleri ve Gutenberg’cil Matbaaların Şogun’lar eliyle tahribinin, bu gelişmeyi 
kesintiye uğratıp geciktirdiğini söylüyor Walravens’in Açıklamalı Bibliyografyasında 
bildirdiği kaynaklar. (WALRAVENS, 2007: s. 541.) 
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Ancak, 17. yüzyıl sonundan itibaren Japon Kültürünün her alanında olağanüstü 
olumlu gelişmelere tanık oluyoruz. Bu Gidiş’in sonuçlarından/görünümlerinden biri de, 
Japon Basmacılığı’nın, Japon Ağaçoymacılığı (=Ulkiyoe) üzerinden yeni bir hayata 
kavuşmasıdır. Bütün Edo-Periodu süresince (1603-1868), Block-druck-Ağaçbaskı 
tekniği, Japon Basmacılığının temel tekniği olarak öne çıkmıştır.  

WALRAVENS, 2007: s. 505. 

Uzak Asya’nın tümünde ancak Japon Vatandaş Harbi’nin (=İç Savaş’ın) sona 
ermesinin ardından, açıkcası: 1869 sonrasında Gutenbergcil Tipografik enformasyon ve 
komünikasyon tekniği geri dönülemezleşebilmiş, Gutenberg’cil Matbaa egemen 
olabilmiştir. 

MORIMOTO, 1928: s. 48-49. Ve KINOSHITA & ISHIKAWA, 1998: s. 31, 34. 

Şimdi sıra Kore Basmacılığında. Onu da özetleyelim. Böylece “Uzak Doğu’da 
Gutenberg’cil enformasyon ve komünikasyon teknolojisi: tipografik Baskı tekniğine 
Hazırlıklar” Ayırımını tamamlamış olacağız. Yukarıda neden Kore yerine Japonya’yı 
Çin’in ardından ele aldığımı anlatmıştım... O, o kadar. Bu da, bu kadar.  

KORE’DE BASMACILIK 

Kore’de İlk Ağaçbaskı-Holzblock Baskılar, 8. yüzyılın ilk yarısında görülmeye 
başladı. Bu gerçekliği değişik kaynaklar doğruluyor.  

SOHN, 1972-b: “Early Korean Printing“, in: Der gegenwärtige Stand der Gutenberg-
Forschung, H. Widmann edisyonu, Stuttgart, Anton Hiersemann s. 217. KOGAF, 2005: Koreas 
alte Druckkunst. Begegnungen – Koreanischer Buchdruck vor Gutenberg. Katalog zur 
Ausstellung des Cheongju Printing Museums anlässlich der Buchmesse 2005, Seul, Cheongji 
Early Printing Museum. Karşılaştırınız: WIDMANN, Hans, 1974 ve GERHARDT, C. W. 1983.  

Hrıstiyanlık’ın Avrupalılaşması ile başlayan Hrıstiyan Misyonerliği ile, 
Budhizm’in Hindistan dışına çıkar-ken tanık olduğumuz “Budhizm Misyonerliği“ 
arasında önemli Farklar var. Bu hakiykat, Budhizm’in Kore’de yayılması ile Basmacılık 
paralelliğinde pek açıktır.  

KOGAF, 2005: s. 13. Bu özgünlüğü, Diamant Sūtra (868) ile Türkenkalender (1454) 
arasındaki Farkta da görebiliriz.  

Bir teknik yeniliğin benimsenebilme-sosyalleşebilme (ön-) koşullarının en olgun 
örneklerinden birini, Kore’deki Basmacılık Hareketi’nde özetlenmiş buluyoruz. 10. 
yüzyılda yığınla Basılı Kitāb üretimini kışkırtan, destekleyen temel gelişme, Budhizm’in 
Korelileşmesi yanında, Açılan Devlet ve Özel Okul ve Öğrenci Sayılarının Artmasıdır.  
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SOHN, 1972-b: “Early Korean Printing“, in: Der gegenwärtige Stand der Gutenberg-
Forschung, s. 218-219.  
 

Budhizm gibi, bir yüzyıl sonra Konfüçyüscülük de Korelileşirken Basılı İnanç 
(≈ Felsefe) Metinlerine duyulan gereksinim o derece artmıştır ki, 11. yüzyılda muazzam 
bir Dînî Metin Basmacılık Seferberliği başlatılarak, (Konfüçyüsçülük-Budhism 
genellikle barışcıl, kısmen askercil inanç yarışı) Budhist Metinler ve Konfüçyüsçü 
Klasiklerin basımı hızlanmış, yoğunlaşmıştır.  

Nasıl her gecenin bir Sabah’ı vardır; Sabah’ın Sahibi vardır. Gündüzün de 
Gecesi olmazlık edemi- yor: 1126 yılında Basmacılık Seferberliği ürünlerinden pek 
çoğu, yığınla Basılı eser Yakılır. Ancak derhal Çin’den basılı eser idhâli başlar. Çin’de 
Song Dinastisi’nin çöküşü bu gelişimi kamçılamıştır. (Çin için hazırladığım Exkurs’ta 
yer alan Kronoloji Özeti’nde gerekli-yeterli-yaralanılacak bilgiler var.) Aşağıda 
künyelerini verdiğim Kore Basmacılığı araştırmacılarına göre, andığım Basılı Kitāb 
Yakımı, Çin’den Basılı Kitāb idhâline rağmen âcil (muaccel ve müeccel) basılı eser 
ihtiyâcı, Kore’de sert odun/tahta veren ağaç kıtlığı yüzünden, hareketli harfler 
(=kelimeler), ağaç aksamlı olmakta çıkar: yer değiştirir metal harfler (=keli meler) ile 
basım işleri yürütülür bir aşamaya geçilerek, teknik mükemmelliğe [1230 öncesinde] 
ulaşılır. En eski Tipografik Basma örneği, 1239 tarihlidir.  
 
SOHN, 1972-b: s. 218-221. CHWEH, S. S. 1985: “In Search of the Origin of Metal Type 
Printing”, in: Gutenberg-Jahrbuch, Jahrgang: 60, s. 15-18, burada s. 16. PARK, S-R. 1988: 
“Six Perspectives in the History of Printing“, in: Gutenberg-Jahrbuch, Jahrgang: 73, s. 42-47, 
burada s. 44. GERHARDT, C. W. 1983: “Gedanken zur Erfindung des koreanischen 
“Typendrucks“, in: Buchhandelsgeschichte, 3, s. B 109-B 114, burada s. B 109.  
 

Kore halkında Okur [-Yazar] sayısındaki bu olağanüstü artışın anlamı: Doğu 
Türkistan Uygur Türkleri’nde de gözlemlediğimiz bir Okuma Geleneği yerleşmesidir. 
Bu düzeye Hrıstiyan Avrupa halkları, ancak yarım bin yıl sonra erişebilecektir. Böyle 
bir Karşılaştırma ve Var-gı, Son-uç, kefere araştırmacılarda görülmez. En eski metal 
harflerle (kelimelerle) basılmış Tipografi örneğinin [=Jikji] tarihi: 1377’dir. 
 
KOGAF, 2005: Koreas alte Druckkunst. Begegnungen - Koreanischer Buchdruck vor 
Gutenberg. Katalog zur Ausstellungdes Cheongju Printing Museums anlässlich der 
Buchmesse 2005, Seul, Cheongji Early Printing Museum, s. 5.  
DERRA, M. 2006: “Jikji, das älteste mit beweglichen Lettern aus Metall gedruckte Buch“, in: 
Graphische Kunst, I, s. 11.  
 

Korece Yazmak alt ayırımın’ndan hatırlayacaksınız. Hangul Alfabesi 
uygulaması üzerine, Hangul Alfabesi ile basılmış (ilk Bakır Kesim/Döküm hareketli 
harflerle basılmış) eserin kolofonundan okuduğumuz tarih: 1447’dir.  
 
KOGAF, 2005: s. 76-77.  
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Yer değiştirir, hareketli Metal harflerle Basmacılığın geliştirimi, Kore 
hükûmetinin sorumluluğunda ve denetiminde iken, tüm Joseon Dönemi (1392-1912) 
süresince Saray, özel olarak kendi Basımevini de kurmuş bulunuyordu. Saray 
Basımevinde hem Tipografik Baskı (küçük ölçekli baskılarda) hem de büyük ölçekli 
sipariş / ihtiyâçlarda Plattendruck (=Blockdruck, Ağaçbaskı) teknolojisiyle çalışılıyor, 
işleniyordu. 

KOGAF, 2005: s. 140-141.  
TWITCHETT, D. 1994: Druckkunst und Verlagswesen im mitteralterlichen China, 
Wiesbaden, Harrossowitz, s. 67-68.  
SOHN, P.-K. 1972-b: “Early Korean Printing“, in: Der gegenwärtige Stand der Gutenberg-
Forschung, s. 226, ve s. 229.  
PARK, S.-R. 1998: “Six Perspectives in the History of printing“, in: Gutenberg-Jahrbuch, 
Jahrgang: 73, s. 42.  

Toparlayacak olursak, yer değiştirir-hareketli metal harflerle tipografik 
enformasyon ve komünikasyon teknolojisi, Gutenberg Matbaasından iki yüzyıl önce 

Kore’de gerçekleştirilmiş olduğu halde, bu yeni (Highteck), bunca okur-yazarı (literat), 
onca okuma (-yazma) geleneğine rağmen, Matbaanın Sosyalleşememesi, özetle hem 
Kore’nin Toplumsal Gelişmesi’nde belirleyici ve kalıcı etkiye, ivmeye neden 
olamamaması, hem de Komşuları, Eski Dünya (Avrasya-Afrika) ve Yeni Dünya 
(Kuzey, Güney ve Orta Amerikalarda) ve Okyanusya’da belirleyici ve kalıcı etkiye, 
ivmeye neden olamaması, işte bu Son-uç; son derece ilginçtir. (Üstelik ilerde 
göreceğimiz gibi, bu sosyalleşememe, kalıcılaşamama ve Hrıstiyan Avrupa’da 

Gutenbergcil Matbaa’nın 17.-18. yüzyıllarda eriştiği kazanımların yol açtıklarını 

yaşayamamakla kalmayıp, 19. yüzyılda Hrıstiyan Avrupa’nın Dünya’nın Geri Kalanı’na 
Guenbergcil matbaayı yeniden sokmasıyla karşılaşılması da pek ilginç. Bu Var-gı’ların, 
bu Son-uç’ların irdelenmeye muhtâç olduğu açık.  

Geçici Son-uç’lar, Kalıcı Son-uç’lar Büyük Ayırımı’nda topyekün ele alacak 
olduğumu bildirip meseleyi kapatmış (ertelemiş) olmak istemiyorum. Exkursların pek 
çoğunda soruna defalarca değindim. Burada hiç değilse, Oryantalist Yaklaşımlara ve 
Açılımlara prim tanımadığımı önceden belirtmiş olayım. Önsözde belirttiğim Hrıstiyan 
Avrupacı Tarih Anlayışlarının Ben-cilliklerine, Hrıstiyan Avrupa Ben-merkezciliklerine 
de açtığım savaşı kazanmış görünmek aceleciliğine düşmek istemem. Buraya kadar 
sürdürülmüş olan bilgi lenme, deneyimlenme... ile bu mücadeleyi kazanmak mümkün 
değil. Matbaa’nın Gizli Tarihi’nin, Matbaa Arkeolojileri’nin ve Kitāb Kültürünün 
Sınırları’nın çözülmesi, efsânelerinden arındırlması... bu kadar kolay olamamalı... 
Yalancı pehlivanlık gibisinin her çuvala sığdırılamaz mızrak olduğunu artık çocuklar 
da biliyor ve/veya öğrenmiş olmalı. Ancak şu kadarını olsun belirtmeliyim.  

Kore’nin (komşuları’nın ve Osmanlı’nın da) özgül koşullarını daha yakından 
tanımış olmak gerekiyor. Bu noktaya okurlarımı ulaştıracağıma eminim. Şimdilik, 
Kefere ile paylaşılamayacak ve/veya ciddiye alınamayacak irdelenmeye değer 
bulunamayacak tezler olmadığını da ekleyerek, söyleyeceklerimi kimi hususlardan 
birine değinerek özetlemek isterim.  
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Kore’cil tipografik enformasyon ve komünikasyon teknolojisi, Devlet Tekeli 

(Saray Basımevi Tekeli’nde) kaldığı için, Resmî Devletcil Olmayan Basmacılık 
Girişimleri ve Ticârî (Kâr Amaçlı) Olmayan Basmacılık Girişimleri, Kore toplumunun 
dar bir Elit tabakasının çıkar ve ihtiyâçları sınırına haps edilmiş gibidir. Bu bir. 
Basmacılık Seferberliği de (basımevi mekânı ve sayısı ile baskı sayısı ve İçerik göz 
önüne alındığında) Çin Klasiklerinin yayınlanması sınırlarını aşamamıştır. Bu, iki. Ama 
üçüncüsü daha önemli: Kore Literatüründe Basılan eserlerde: yeni uygulamaya sokulan 

Hangul Yazısı’nı yaygınca kullanmamakta direnilmesidir. Bir kez daha Doğuş 
Süreci’nin belirleyiciliği [Hassan, Kıvılcımlı], yolumuzu kesiyor.  

Ancak 17. yüzyıl sonrasında Hangul Yazısı ile Yazılan Fiksiyonel Literatürün 
Basılması ile halk yığınları (literat kesimi de içinde olmak üzere; o okuma geleneği 
kurmuş geniş halk yığınları), kendi gereksinimlerine yanıt verildiği hissini 
paylaşabildiler ve böylece bu en yeni Baskı Tekniği ile Basılan eserlerden 
yararlanabildiler. 
 
Karşılaştırmak için bakınız: SOHN, P.-K. 1972-b: s. 230-231.  
 

GUTENBERG’CİL MATBAALARLA BİR KARŞILAŞTIRMA 
ÇİN, JAPON, KORE UZAK DOĞU MATBAALARI ARASINDA  

AĞAÇ-BASKI: BLOCKDRUCK ÜSTÜNLÜĞÜ ÜZERİNE 
TÜRKÇE’DE KULLANILMAMIŞ KAYNAKLARA İLK TOPLU BAKIŞ, BİR 
ERKEN ZEYL GİRİŞİMİ 

Çin, Japon ve Kore Basmacılık Hareketlerinin Yaygınlaşması’nın bu kısa özeti 
neyi gösteriyor? Neleri öne çıkarmış oluyor? Bu Uzak Doğu Asya ülkelerinde Ağaçbaskı, 
Tipolojiye karşı üstünlüğünü uzun süre koru muştur. Burada Üstünlük’ten kasd edilen 
teknik üstünlük değildir. Kullanım yaygınlığıdır. Sosyalleşmede gösterdiği 
üstünlüktür.  

Bu üstünlükler kimileyin, ülke özgünlüklerinden kaynaklanırken, Blokbaskı’nın 
üstünlüğünde genel nitelik lerinden kaynaklanan faktörlerin öne çıktığı da olur. Bunların 
başında Blokbaskı’nın her türlü Kaligrafi’ye, İm, Logo, Alfabe türlerine (her türün, 
cinsin: büyüklük, stil ve birleşme farklarına ve Metin ve İllüstrasyon kombinasyonlarına 
pek yalın çözümler sağlamakta) uygunluk gösterme özelliği gelir.  

Dizgi hazırlıklarında gerek duyulan Düzeltme işlemlerinde: tek tek tahta 
parçalarının yerini değiştirmekle ve/veya birer çizik atmakla gösterdiği kolaylık öne 
çıkar.  

Ağaç aksam, metale göre daha ucuz ve baskı kalıplarının yapım 
(biçimlendirme/kesim-oyumunda) ve çoğaltımında yeterli/gerekli kalifiye işgücü daha 
ucuz ve daha daha kolay sağlanabilir oldukça; Malzeme ve dizme, baskıönhazırlıklarını 
tamamlama Masrafları da azalmaktadır.  

Metal harflerin, metal kelime kalıplarının yeniden eritilmesi iş süresi ve ek 
(enerji) masrafı demektir. Aynı metnin yeniden basılma olasılığı yüzünden, Metal 
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harflerin, metal kelime kalıplarının ikinci baskılar, tıpkı basımlar: kâğıd para, sened, 
kimlik, formuller, diploma, fatura, irsaliye… türünde baskı ürün çeşitleri kalıplarının 
(=Printing on demand) bir yana konması, hazır bekletilmesi, depolanması bahalıya mâl
olurken, ağaç aksamlı basmacılıkta mâliyet ucuzlar. Basıma hazır ağaç blok kalıplarının 
depolanmasına pek baş vurulmaz. İşi bitince kaldırılırlar.  

Bu yüzden Ağaçbaskının yaygınlaşmasını teşvik eden temel etmen, Çin Yazı 
Sisteminin yarattığı güçlüklerdir. Harf, im, logo, kelime çeşidlerinin aşırı sayıya ulaştığı 
bu yazı sisteminde andığım/saydığım binlerce ana elementin yer değiştirmeklerini 
sağlamak üzere teker teker hazırlanması, dahası sınırsız miktarda yedek bulundurma 
zorunluğu, kalifiye (uzman, usta) işgücü ucuz ve çok olduğunda pek sorun çıkarmasa 
da, uzun vâdede sorun, tipolojik baskıda ısrar etmeyi imkânsızlaştırmakta, bu durum 
pratikte özellikle düzetme işlemlerinde yıldırıcı, bıktırıcı, göz korkutucu boyutlara 
ulaşmaktadır.  

Çünkü blokbaskı’da yanlışlar kalıplar üzerinden düzeltilirken, tipolojide harfler, 
im’ler, logo’lar üzerinden yapılmak zorundadır. (Zaman, işçilik ve malzeme 
masrafları… tipolojide yükselir.) 

Bakınız: TWITCHETT, D. 1994: Druckkunst und Verlagswesen im mitteralterlichen China, 
Wiesbaden, Harrossowitz, s. 58, 64, 66-74.  

Yazı Sistemi türü, çeşidi: Uzakdoğu Asya’da Basmacılık türünün, çeşidinin 
sosyalleşmesinde esaslı bir etki yarattı. Ses Yazısı = Logografik Çin yazı sistemi, pek 
çeşitli ve aşırı sayıda İm’leri ile Blokbaskıyı öne çıkardı. Bu gidiş’te metal bahası, 
kaligrafik gelenek: birer ekonomik ve kültürel faktör olarak etkili oldu.  

Hrıstiyan Avrupa’dan yüzyıllarca önce tipografik baskı kullanıma girmiş olduğu halde, 
Çin’de Tipografi sosyalleşemedi. 16. yüzyıl sonunda Kore’den transfer edilen bir Teknik 
olarak Tipografi’nin Japonya’da yayılması, gelişmesi, Sosyalleşememesi: önünde 
sonunda Çin’deki Gidiş’e uydu.  

Tipografi’nin Misyoner eliyle Japonya’ya sokulmuş olması iddiası üzerinde 
oydaşma sağlanmış değildir. Kore’ye gelince: 15. yüzyıl ortasında geliştirilen Hangul 
Alfabeli Korece Yazı, gelişkin bir Tipografi tekni-ği olanağı sunmuş olmasına rağmen, 
bu potansiyeli bile, Basmacılık ürünleri Çin Yazı Sisteminde ve “Basımevi (=Tipografik 
Matbaa), Devlet (Saray Basımevi) tekeline gerçekleştirildiği için; toplumsal refah 
sağlayıcılı ve benzeri sonuçlar doğuracak bir sosyalleşme’ye ulaşılamadı“ sayılmaya 
devam ediliyor.  

Kaynaklarımın bu alt ayırımda kullandıklarım sınırında (Alfabetik sıralamalı) bir toplu 
dökümünü veriyorum:  
AGFA-GEVAERT, 1973: “Es begann im 9. Jahrhundert in China“, in: Reprorama, 42, s. 20-21. 
APPOLDT, G. 1988: “Bi Sheng erfindet den Druck mit Beweglichen Lettern“, in: Buchhändler 
heute, 42 / 6, s. 121-124.  
BHATTACHARJEE, E. 2001: “Bi Sheng und Gutenberg und die beweglichen Lettern. 
Bedeutung und neue Berufe der ersten Medienrevolution – Vergleich China-Europa“, in: 
Wissenschaft und Praxis, 52/I, s. 37-40.  
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BETTRAY, Johannes, 1955: Die Akkomodationsmethode des Matteo Ricci in China, Roma, 
Germanistik Enstitüsü yayını.  
CARTER, Th. F. 1928: “Chinesische background of the European invention of printing”, in: 
Gutenberg-Jahrbuch, Jahrgang: 3, s. 9-14,  
CARRINGTON GOODRICH, L. 1972: “Two new Discoveries of Early Block Prints”, in: Der 
gegenwärtige Stand der Gutenberg Forschung, H. Widmann edisyonu, Stuttgart, Anton 
Hiersemann  
CHAN, Albert, 1982: The Glory and Fall of the Ming Dynasty, Oklahoma ÜY, Norman.  
dtv Brockhaus Lexicon, München, 1982, c. 9, s. 61-70; c. 13, s. 164; c. 16, s. 34, s. 330; c. 18, 
s. 256. …  
FLESSEL, K. 2003: “Die Erfindung des Buchdrucks in China sowie einige Anmerkungen zu 
seiner frühen Nutzung.“, in: Archiv für Geschichte des Buchwesens, Historische Kommission 
des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels edisyonu, FFM, Marketing- und Verlagsservices 
des Buchhandels GmbH.  
GOUGH, Kathleen, [1968] 1986: “Implikationen der Literalität in traditionellen China und 
Indien“, in: Entstehung und Folgen der Schriftkultur, Jack Goody, J. Watt ve K. Gough 
edisyonu, [Cambridge, ÜY.] Frankfurt.  
GERHARDT, C. W. 1983: “Gedanken zur Erfindung des koreanischen “Typendrucks”, in: 
Buchhandelsgeschichte, 3, s. B 109-B 114  
HUONDER, P. Anton 1923: Die Verdienste der katolischen Heidenmission um die 
Buchdruckerkunst in überseeischen -Ländern von 16. bis 18. Jahrhundert, Aachen, 
Xaverius-Verlagsbuchhandlung.  
IGNATIEFF, M. 1984: The Needs of Strangers, Chatto, (= ÜY.) 
KINOSHITA, A. & K. ISHIKAWA, 1998: “Early Printing History in Japan“, in: Gutenburg-
Jahrbuch, Jahrgang: 73, s. 31-35.  
MORIMOTO, T. 1928: “Über die Entwicklung des japanischen Buchdrucks“, in: Gutenberg-
Jahrbuch, Jahrgang: 3, s. 47-49. 
MUNGELLO, David, 1985: Curious Land. Jesuit Accomodation and the Origin of Sinology, 
Stuttgart, Huber.  
PAN, J. 1998: “A Comparative Research of Early Movable Metal-type Technique in China, 
Korea, and Europe“, in: Gutenberg-Jahrbuch, Jahrgang: 73, s. 36-41  
PARK, S.-R. 1998: “Six Perspectives in the History of printing“, in: Gutenberg-Jahrbuch, 
Jahrgang: 73, s. 42-47.  
RAO, L. 2000: “Die Erfindung des Buchdrucks aus chinesischer Sicht. Ein Beitrag zum 
Gutenberg-Jubiläum“, in: Marginalien 2, s. 44-56  
RENKER, A. 1936: Papier und Druck im Fernen Osten, Mainz, Gutenberg-Gesellschaft 
yayını.  
SOHN, P.-K. 1972-a: “Printing in China“, in: Der gegenwärtige Stand der Gutenberg-
Forschung, Hans Widmann edisyonu, Stuttgart, Anton Hiersemann. 
SOHN, P.-K. 1972-b: “Early Korean Printing“, in: Der gegenwärtige Stand der Gutenberg-
Forschung, H. Widmann edisyonu, Stuttgart, Anton Hiersemann.  
TWITCHETT, D. 1994: Druckkunst und Verlagswesen im mitteralterlichen China, 
Wiesbaden, Harrossowitz  
WALRAVENS, Hartmut 2007: Buch- und Druckwesen in kaiserlichen China sowie in 
Zentralasien, Korea und Japan. Eine annotierte Bibliographie, Stuttgart, Anton Hiersemann  
WIDMANN, Hans, 1974: “Der koreanische Buchdruck und Gutenbergs Erfindung“, in: 
Gutenberg-Jahrbuch, Jahrgang: 49, s. 32-34.  
YUAN, Chen, 1966: Western and Central Asians in China under the Mongols: Their 
Transformation into Chinese, California, ÜY.  
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YUI, Ch. H. 1952: “Eine Studie zur Geschichte der chinesischen Druckkunst“, in: Gutenberg-
Jahrbuch, Jahrgang: 27, s. 34-43.  
ZEDLER, G. 1928: “Die Entstehung Gutenbergs und der chinesische und frühholländische 
Bücherdruck“, in: Gutenberg-Jahrbuch, Jahrgang: 3.2. s. 50 vd  
 

"SÖZ UÇAR, YAZI KALIR" 
 

"Söz uçar, yazı kalır" özdeyişi ile konuşulan kalıcı değil, Yazılı olan, Şifâhî 
olana üstündür demek istenir. İsâdan Önce 25000'lerden sonra, Buzullar Çağında, BUZA 
YAZ'ılmıştı ilkin. Ne kaldı geriye?  

 
Bakınız:BAHN, Paul/Jean VERTUT, 1988: İmages of the Ice Age, Chicago-London, ÜY. 
 

Demek: kim, ne, nasıl, ne zaman, neden, nerede soru ve yanıtları, yâni 

Formuller yetersiz. Nereye, neyin üzerine yazıldığı gibi, ne kadar yazıldığı da önemli. 
Öyle her Yazı, kalmıyor! Buza da çizilse, her kazıntı, çizinti Yazı değil.  

Özellikle ve öncelikle, Yazılan‘ın-Basılan‘ın İÇERİĞİ hepsinden önemli.  

"Çivi Yazısı" İ.Ö. 3100'lerde Mezopotamya'da; İ.Ö. 3000'de Kadim Mısır'da Hiyeroğlif; 

İ.Ö. 2500'lerde İndus nehir yatağında yazı gelişiyor. İ.Ö.18. yüzyılda [=İ.Ö. 1900'lerde] 

Girit Linear [Çizgi-sel] A Yazısı; İ.Ö. 1450'lerde Hitit Hiyeroğlifi ile Girit ve Yunan 

Linear [Çizgi-sel] B görünüyor; Çin Karakterleri: İ.Ö. 1200'lerde; Finike Alfabesi: İ.Ö. 

1000'lerde; Yunan Alfabesi: İ.Ö. 750'lerde; Etrüsk Alfabesi: İ.Ö. 700'lerde; Zapotec/ 
Mixtek Yazısı İ.Ö. 600'lerde; Brahmi Alfabesi: İ.Ö. 250'lerde; Runik Alfabe: İ.S. 2. 
yüzyılda; Japon Yazısı: İ.S. 5. yüzyılda; Rongorongo Yazısı (Easter Adası'nda) İ.S. 
1500'lerde bulunuyor.  

"Söz uçar, yazı kalır" özdeyişi ile konuşulan kalıcı değil,Yazılı olan, Şifâhî olana 
üstündür demek istendiğine değinmiştim yukarıda. İsâdan Önce 25000'lerden sonra, 
Buzullar Çağında, BUZA da YAZ'ılmıştı.  

Peki ne kaldı geriye?  

İsâ'nın Haçının hamalı, taşıyıcısı=Christopher, Kolomb'giller, Kolomb-Öncesi 

Amerikalı Yerlilere, ırkçı-kafa-tasçı-hrıstiyan-Avrupa-ben-merkezci-aşağılayıcı-ayırımcı-

kıyıcı-vicdansızlıklarını belgeleyerek taktıkları Kı-zılderili etiketiyle ve onların yaratıp 
geliştirdiği Notasyon Sistemini, "Yazısız Toplum= İlkel" saymakla da yetinmemiş; 
genocide: soykırım: Suçlarını, Yerlilerin Yazılı Kültür Miraslarını yok etmek 
vandalizm’i ile taçlandırmışlardı. Maya, Mixtekler, Azteklerin binlerce yılda 
geliştirdikleri kültür mirâsını, kitāblarını... 500 yıl önce, ateşe vermiş, yakmışlardı. 
Toplama Kampı gibi, Kitâb Yakmak, Hitler Nazi Almanyasının icâdı değildir! Tümünün 
temelinde Avrupa Hrıstiyan Ben-merkezci-bencilliği yatar! Yeni Dünya Yerlileri’nin 
binlerce yıllık emeklerinin sonucu altın ve gümüş ve altın ve gümüşten 
yaptıkları/yarattıkları inanç, statü, varsıllık sembolü o güzelim sanat eserlerini eriterek 
paraya çevirdiler. Ar değil kâr dünyasıydı Hrıstiyan Avrupalılık. Maya, Mixtek, Aztek 
maddî-mânevî mirâsları Buza Yazılmış kılınverdi.“Ölüm sarışın bir Alman’dı = 
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Avrupa’lı. Soluk Benizli.” (1933-1945) Yeni Dünya yerlilerinin Şifâhî Kültürlerini de 
önce Hrıstiyanlaştırarak asimile edip yok ettiler. “Ölüm sarışın bir Avrupalı’ydı = Soluk 
Benizli.” Bağışıklık Sistemlerini yerle bir ettiler: Belsoğukluğu, Sıtma hastalıklarıyla 
kırdılar. “Ölüm sarışın bir Avrupalı’ydı = Soluk Benizli.” Hâlâ ayakta kalan olduysa, 
ateşli silâh, at üstünlükleriyle yerli halkların kendi topraklarını, vatanlarını savaş 
meydanına çevirip öldürdüler. Otlaklarını, yaylalarını, göllerini, dağlarını özel 
mülkiyetlerine geçirdiler. “Ölüm sarışın bir Avrupalı’ydı = Soluk Benizli.” Emeklerinin 
ürünlerini harcayamadılar. Harcatmadılar. Emeklerinin ürünlerini Yiyemediler. 
Yedirtmediler. Mirâs bırak[a]madılar. Mirâs bırakacak kimseleri kalmamıştı. “Ölüm 
sarışın bir Alman’dı = Soluk Benizli.” İçkilerine alıştırarak, Alkol bağımlısı yaptılar: 
Kafadan gayr-ı müsellâh’tılar artık. “Ölüm sarışın bir Avrupalı’ydı = Soluk Benizli.” 
Geleceklerini yok ettiler: İlkel, Tarihsiz topluma bu yaraşırdı elbet...“Ölüm sarışın bir 
Avrupalı’ydı = Soluk Benizli.”  
Günah-çıkarıcılıklarının son [vicdanlıca) örneklerinden biri için bakınız:  
HOFFMANN, A & P. SCHMIDT (eds) 1997: Die Bücher der Maya, Mixteken und Azteken, 
Univ. Bibliothek, Eichstätt-FFM, Vervuert. 
 

Para, Mapusane ve Yazı, Devlet'in: İktidar'ın en temel dayanağını oluşturdu. 
Yazı olmasaydı, Tarih Bili-m[i] olamaz; İnanç, Ötedünya Düşünceleri de gelişemezdi. 
İnsanın İnsan Oluşunda, İnsanın toplumsallaşmasında ATEŞ‘in rolü ile YAZI’nın (ve 
Nezf’in) Rolü karşılaştırılmaya değer.  
 
TÜRK, Atilâ, 2001-2002: Karşılaştırmalı Kültür Tarihi Ders Notları, Lefkoşa, Yakın Doğu 
Üniversitesi, İletişim Fakültesi. Çoğaltma.  
 

İlk İnzar [nezf kökünden; gelecek hakkında uyarı: prognostikasyon], İ.Ö. 
1200'ler, Çin yazıtlarında görü-lüyor.  

British Museum'dan aktaran: ROBİNSON, Andrew, 1995, s. 9. 
 

Maya Takvimi, düşünce derinlikleri içerir. Hrıstiyan Avrupalı’nın yağma ve yok 
edimlerinden her nasılsa kurtulmuş bir örneği, Dresden'de bulunuyor. 
 
Dresden Codexi, [15.yüzyıl]*, aktaran:FÖRSTEMANN, E. (ed), 1892. Bakınız: THOMPSON, 
J. E. S. 1972. 
*15. yüzyıl çapul tarihin gösterir, Takvimin asıl tarihini değil! 
 

Hind Irmak boyunda gelişen Uygarlık kanıtı/kalıtı Yazı'lardan, İ.Ö. 2000'ler, ilk 
Kimlik, İmzâ ve/veya mülkiyet işâret=damgası* [?] hâlâ sırrını koruyor.  
 
* Kıvılcımlı‘da ‘Tamga‘. 
National Museum of India'dan aktaran: ROBİNSON, Andrew ,1995, s. 9. Karşılaştırmak için 
bakınız: BAHN-FLENKEY, 1992. BARTHEL, Thomas S. 1993. BONFANTE, Larissa, 1990. 
BUTİNOV-KNOROSOV,1957. CHADWİCK, John, 1987. HOOD, M. S. F. 1967. JANSEN 
MULLOY-URBAN (eds) 1991. LAMBERG-KARKOWSKY, C.C. 1978. MAHADEVAN, I., 
1989. PAGE, R. I.1987. PARPOLA, A. 1994. SHİNNİE, P. L. 1967. 
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Kadeş'te, İ.Ö. 1285, Mısır'ın II. Ramses'i, Hititlere karşı, Hititler de Ramses'e 
karşı Zafer kazandıklarını iddia ederken, ilk resmî yazılı Propaganda'ya başvurmuş, 
Propaganda'yı keşf etmişlerdi.  

ROSELLİNİ, I. 1832-1844: Monumenti..., Roma, RCA, aktaran: ROBİNSON, Andrew, 1995, 
s. 9. 

Asur Çağında Alfabeli Âramî Dilinde Papirüs'e resm edilmiş ilk Hesab-Cetveli, 
İ.Ö. 8. yüzyıl, bir savaş sonu‘nda "fırçalanmış" (yazılmış)tır. 

British Museum'dan aktaran: ROBİNSON, Andrew, 1995, 10. 

Yazının Tarihi'ni, Hrıstiyan Avrupa (ben)-merkezci-Anlayışa göre özetleyelim: 
Yazı, toplumsal yaratıcılık kazanımlarının en önemlisidir. Hem düşünme yeteneğini, 
hem dil bilincini geliştiren Süreci, Yazmak eyleminin gelişim basamaklarından izlemek 
mümkün. İlk basamakta, büyücül dışa vurum, resimcil somutlamalar olarak Fikir yazısı, 
içerik yazısı var. Her fikir, bir bütün sayılıyor ve lisânî biçimlerden bağımsız olarak 
resimler aracılığıyla ifâde ediliyordu. Mısır hiyeroğlifinde, Kuzey Amerika Yerlilerinin 
yazısında olduğu gibi. İnsan, dilinin bilincine eriştikçe, Kelime'yi kavram olarak keşf 
etti: işâretle yinelenişin ayırdına vardı. Kelime-resim-yazı'yı, kelime-ses-yazı izledi. Bu 
yolda Birleştirmeyi ve Soyutlamayı (Konvansiyon ve Abstraksiyon) öğrendiği aşamada, 
her defasında bir kelime, belirli bir ses veya ses bileşimlerinden oluşan işâret dizilerine 
ulaştı. Akustik fenomeni, optik elementlerle yinelemeyi öğrendi. Konuşmanın 
gerçekleşmesi tek [zaman] boyutlu olmaktan çıktı. Dilin Satıhta gösterimi ile Yazı iki 
boyutluluk [zaman ve mekân] kazandı. Sonra, Kelime-Sesi-Yazısı'ndan, Hece-Sesi-
Yazısı'na geçildi. Kelimeler arasında Durak'ların ayırdına varılarak, heceleri birbirinden 
ayırma öğrenildi. Kanıtı, ya Japonca Kana-Yazısı veya Eski Fars Çivi Yazısı'nda Hece-
Yazısı'ndan Harf-Yazısı'na geçildiğidir. Çünkü, Eski Farsça Çivi Yazısı, Hece-Yazısı ile 
Harf-Yazısı'ının bileşiminden oluşur.  

Gelişmede son aşama, Harf-Yazısı'dir. 

MAJİDİ, Mohammad-Riza, 1984: Das arabisch-persische Alphabet in den Sprachen der 
Welt, Hamburg, Helmut Buske, Giriş, s. 1-3.  
Majidi'nin neresini düzeltmeli? Eski Farsça Çivi Yazısının ['İlk Yazı'nın], tümü 5 harfli 42 sescil 
öge/karakterli epigrafik göstergelerden oluşan çekimli bir SESLEMSEL DÜŞÜNCE YAZILARI 
Sistemi olduğunu, tek anlamlı Alfabe Sistemi olmadığıni söyler Fransız Kutsal Kitâb uzmanı-
Asurolog, Arkeolog Jean Bottéro & Katolik Domenikan tarikatından Kudüste mukim Kadim 
Orta Doğu uzmanı, Arkeolog, rahip MarieJoseph Stève, Tous droits de traduction et 
d'adaptation résérvés pour tous pays, Paris, Gallimard, 1993 (Evvel Zaman İçinde 
Mezopotamya, çeviri:Anita Tatlıer, İstanbul ,Yapı Kredi, 2001, s. 16-25) eserinde. Ancak 
İKİNCİ YAZI yüz kadar işaretten oluşmuş heceye dayalı bir sistemi ortaya çıkarır. İlk Yazı'da 5 
karakter hiç bir sescil değere sahip değilken; İkinci Yazı'da işaretlerden her biri telâffuz edilebilir 
bir sese gönderme yapıyorken heceye dayanılıyordu ve yaklaşık yarım düzine karakterin herhangi 
bir şekilde telâffuz amaçlı kullanılmadığı saptandı. Bunlar, söylem[e], basıt haber kipi 
kontekstinde (cinsiyet, inanç, yapı, sınıf vb.) uyarma görevliydi. Ancak ELAMCA denebilecek 
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tecrit edilmiş dil, çözülemeden kaldı. (s. 32-35.) Fakat ÜÇÜNCÜ YAZI, 500 işâretli: harfli idi. 
Bunun ses ve düşünce yazısı karışımı bir sistem olduğunda karar kılındı. Üçüncü Kolon: Dikili-
taşlar, Eski Farsça Yazıtların dili'nde yazılmamışlardı. Mezopotamya'ya özgü ama olağanüstü 
karmaşık bir yazı, olağanüstü yüksek sayılarda işaret: harfler vardı. Asuroloji böyle doğdu. 
Tufan Tableti okununca: Kutsal Kitâb'ta yer alan öykünün aynısı olduğu görüldü. Demek Kutsal 
Kitâb‘ın, basit fakat pek eskilere dayanan dünyanın ilk kitâbı olma ayrıcalığı sona eriyordu. 
Ruhânî Geleneğin Tarihçesi alt-üst olmuştu! Sonra Çivi Yazısı evrim geçirmiş bir yazıydı. Yazıyı 
icat edenlerin kimlikleri (Sâmi mi, değil mi) tartışılırken Sümeroloji doğacaktır. (s. 38-59.)  
 

Yukarıdaki özetin eleştirilecek neyi, nesi var? Özetin özü: alfabeyi, harfi: "harf 
yazısı"nı en gelişkin saymak. "Latin Amerika" uygarlığında kültür tekniklerinden 
Yazı'nın piktogram, ideogram... kazanımlarını, yok edilebilir saymanın bir gerekçesi 
teorileştiriliyor sanki! Resim-Yazı sırlarının çözülmesi ile uğraşan bilimsel 
disiplinlerden "Eski-Amerikanistik" ne işe yarar? Tarih, Mitoloji, Etnoloji, Edebiyat, 
Felsefe, Epistemoloji ve asıl Piktogramlardan oluşan Kadim Meksika Yazı 

Güzelsanatının verilerinden, birikim ve olanaklarından yararlanarak, sözgelimi silinmiş 
bir "hard-disc"te [Festplatte] nelerin kayd edilmiş olabileceğini saptardı Eski-

Amerikanistik. Harfli-Yazıların yeteneğini abartan, Kolomb-öncesi notasyon sistemini 
küçümseyip, aşağılayan (ve yok eden: silen) Hrıstiyan-Avrupa-ben-merkezciliğiyle bilim 
yapıldığında İnsanlığın başına nelerin geleceği, geldiği artık kanıtlanmıştır. Her Etnolog, 
teybine kayd ettiklerini harfyazısına aktarmak istediğinde, transkripsiyonda eli ayağına 
dolaşır: zaman-çevre faktörleri, Durak'lar, yavaş vurgulama veya hızlı konuşma, önemin 

sesle vurgulanışı, yüksek veya kısık/alçak ses, yakarı veya sevinç, hüzünç, keder, elem, 

sancı... ifâdeleri; türküleme, ağıt, akıcılık, beden dili, gerilim, gereğine-usûlüne uygunluk 
(performans)... lar ile bilgi kompleksinin bütünlüğü yeterli-gerekli olarak alfabe veya ses 
yazısı ile saptanamaz, transkribe edilemez. Görselleştirme sistemleri ve Görsel Sanatlar 
da, bu aktarım-saptama görevine dahil edilebilmelidir.  

Bu gerçekliğin keşf edilebilmesi için, sinemaya sesin girmesi yetememişti. 
Yazı'nın gittikçe Konuşma‘ya yaklaşması gerekti. Alfabenin üstünlük garantisi eskiyor, 
geçersizleşiyordu. Kadim Mısır, 24 harfli alfabeyi 5 bin yıl önce bulmuştu ama 
kullanmamayı seçmişti. Bilgisayar, sanal iletişimler, Logografik Ütopya; Hiyeroğlif'in 
Mirası'na geri dönüş müydü? Anlamlı Sorular ve Soruları çoğaltmak emeği, boşa 

gidemez.  

GELİŞTİRİLMİŞ YAZI SİSTEMİ  

Hrıstiyan Avrupa ve US Amerika‘da "Görsel Devrim"/"Görsel Dönüm Noktası" 
yaşanınca, ayaklar yere/suya değer oldu:"Mükemmel yazı" mutlaka yeniden 
tanımlanmalıydı. Kültür teorisyenleri kolları sıvamalıydılar. Son onbeş yıl içinde,(US 
Amerikan ve Meksikalısı da dahil) Hrıstiyan Avrupa Bilginleri eliyle Hrıstiyan Avrupa 
Üstünlüğü tepelerine kar yağdı[rıldı]! Sırrı çözülmedik Yazı kalmayayazdı! 

Ses-Değerleri'ni veren; Hece-Kelime'ler temelli Maya Metinleri, Kelime 
İşâretlerinin (Logogram), harf benzeri Sesli-İm'leri (Vokalzeichen) ve çeşitli ve 
aynı/benzer anlamlı işaret-kombinasyon olanakları yardımıyla, öyle alternatifler 
sunuyordu ki, Hrıstiyan Avrupa-harf-yazısı yaya kalıyor, üstünlük iddiasını kayb 
ediyordu! Bu, Konuşmaya bağlı, harf'e değil kelime'ye yaslanmış, sembolik anlam 



Coğrafya Üretici Gücü’nün İşleyişlerine Katki: Yazi Sistemleri 623 

işâretlerinden oluşarak Geliştirilmiş Yazı Sistemi, önce şaşkınlık yarattı Efendilerde. 
Demek, Harf'ten değil, Kelime'den başlayarak yazı ve dil öğrenmekte yarar vardı.  

Türkçe’ye yerleşmiş: hemen her kes, eline kalemi-daktiloyu alan; bilgisayar’ı=bilgisaymaz’ı 
eline geçiren kerkes: “Federal Almanya Cumhuriyeti“ (=FAC) diye yazmakta ısrarcı. 
Cumhuriyet’in Federal’i olur. Birleşik’i de olur. Kuzey Amerika‘daki gibi (=USA.) Almanya 
Federal Cumhuriyeti olur, FAC olmaz!! Yetişkinler Yüksek Okulu’nda (Volkshochschule) 
Frankfurt, Sulzbach, Hannau, Hoeckst gibi Alman şehir-kasabalarında göçmen işçilerimiz 
arasında sık ve yaygın olan ALFABESİZ, okuma yaz -ma bilmeyen birinci kuşak mensublarına, 
“askerî ALİ OKULU“ gibi, okuma-yazma dersleri verdim, akşamları ve hafta sonlarında. 
Erkeklerimiz burunlarından kıl aldırmadıkları için, okuyub yazamadıkları halde, bu tür kurslara 
katılmaz gelmezlerdi. Teyzem yaşındaki kadınlarımıza okuma yazma derslerinde harflerden 
değil, kelimelerden, cümlelerden başlayarak Türkçe okumayazma’yı öğreniyorduk: “Bu 
Almanlar da çok tembel.“ “Almanlar karpuz’a tuz ekiyor. Çok aptallar.“ “Biz Türkler her 
hafta İstanbul‘a uçuyor, Hilton’da kalıyoruz.“ “Biz haftada iki atom bombası yapar, birini 
patlatırız.“ Öğrenecek olduğumuz Cümleleri okuduğumda kadın öğrencilerimin kasıkları 
patlayıncaya kahkahalara gömüldüğünü görmek beni pek memnun ederdi. Kurs ilerledikçe, her 
akşam veya haftasonu börekler, termusta çaylar, meyveler getiriyorlardı. Çözüm: getirdiklerini 
birlikte yiyor, ne yaptığımızı anlatan cümleler kuruyor, bal gibi okuyub, su gibi yazmaya 
başlıyorduk. Şunu da (Brecht’i, yabancılaşma efekti-ekolü’nü de) öğrenmiş oldular: eğer Çarlık 
Rusyası’nda candarmalar, gösteri-yürüyüşlerinde işçilerin-köylülerin taşıdığı pankartları 
okuyabilselerdi, öfkeli muhalif yığınlara ateş açmazlardı: “TOPRAK İŞLEYENİN, SU 
KULLANANIN.“, “SEKİZ SAATTEN FAZLA ÇALIŞMAYACAĞIZ“, “ASKERDE DAYAK 
KALKSIN“, “İŞSİZLİK VE PAHALILIĞA SON“, “OKUL İSTİYORUZ. OKUMAK 
İSTİYORUZ. KİTAB İSTİYORUZ.“ 

Meksikada yirmi yılda okur-yazarlık seferberliğinin başarıya ulaşmasının sırrı 
nerede gizli olabilirdi? Hayır, asıl başarı, Hrıstiyan Avrupa'nın yerli halkları 
Hrıstiyanlaştırma (Misyonerlik) Başarısı idi! Başka türlüsü mümkünsüzdü! Ama hayır! 
Başarının da Başarısı var: Kuzey Amerika Yerlilerinin egemen sınıflarının temsilcileri, 
yazıtlarda, kitâblarda, kaligrafilerde, süreklice kuşaktan kuşağa, egemensülâleden 
sülâleye, kendilerinden önce ne varsa yok etmeyi mârifet saymışlardı. Şu misâfirler 
dünyasında: şu gelimli gidimli, ölümlü dünyada her şey sırayla idi, parayla değil! Pek 
iyi! Halkın başına gelenlere ne demeliydi?! Latin Amerika Dünyasında, Savaş tutsakları 
toplu mezarlarının sırrı daha yeni çözülüyor. (Çözülüyor mu?) 

Yazı'nın icâdı, kulllanımı, yönetim, vergi, ordu;Yazı'ya İnanmak: Kitâblı 
Dinler... sürecinde en gizemlisi, Vahiy ve (Allah) Kelâm'ı[nı] saptamak, aktarmak ve 
geçicilikten korumak; böylece ritüel uzmanları için otorite ve prestij kazanmaktır. Bu 
yüzden, Papaz, muhasebeciden devr alır Yazı'yı.  

Yazı, İdare'nin merkezîleşmesiyle bürokrasiyi çoğaltır, büyütür, güçlendirir. 
Dinî doktrin: öğretiyi yasallaştırmak, tedavi ve teselli etmekle Örtüşür. Yazı, dışa vurum, 
ifâdede şifâhî olanı yok eder. Standartlaştırma ve Norm Denetimi'ne olanak sağlar. 
Küçük-büyük harf ayırımı, rahat-kolay-hızlı yazmak ihtiyacından doğmuş olmalıdır. 
Ama asıl yerleşmesi, Matbaa ile gerçekleşmiştir.  
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Harflerde çoğalma, Dillere göre değişir. Sözgelimi Latince'de Harf Çoğalması, 

Augustus döneminde, I ve S'nin yerine,Y ve Z harfleri eklenir, girer: bu durum genelde 
Kadim Yunanca sözcüklerin yazımında kulla-nılmak üzere hayat buldu. Din Değiştirme 
ile gerçekleşen dil değiştirme/dilde değişme, alfabe değiştirme ve harf çoğalması 
biçimine bürünür. 

Konuşulan Dil yanında, Yazı, lısanî iletişimde en önemlisidir. Dilin Yazılı Biçimi, 
temel norm olarak kabul edilir. Edebiyat ve Bilim bu temelde yükselir. Yazı Dili, Şifahî 

Dil'e göre daha yavaş gelişir. Yazı, dil gelişimini yavaşlatır, ancak hem Geçmişin 
taşıyıcısıdır, hem de ulusal birliğin kurucusu-çimentosudur.  

ÜZERİNDE AZ DURULMUŞ BİR AYIRIM: SKRİPTOGRAFİK VE 
TİPOGRAFİK “DEVRİM“ 

Türkçe'de Yazma-Basma ayırdlanışının tersine, Hrıstiyan Avrupa Günlük 
Dili‘nde, Akademik Literatür'de de, Elyazması ve Basılımedya ayrımı yapılmaz. Daha 
çok, Yazılı Metin, Yazı Dili ve Yazı[lı] Kültür[ü] kullanımları yaygındır. Bu durumda 
Matbaa gelenekli Yazılı Kültür toplumlarıyla, Şifahî Kültür gelenekli Elyazmalı; 
Hattatlı, Kâtibli toplumdaki farklı kullanımların her birini ayrı ayrı ele alıp, çözümlemek 
gerekecektir. Çünkü Şifahî Kültür Geleneklerinin, kitâb baskısının yerleşmeye 
başlamasıyla uğradığı değişimi yakından ve ayrıntılarıyla izleyebilmek, yanılgıları 
gidermek gerekiyor. Yanılgıların başında:typografik Kültür'de yetişmiş olanların; 
önceki [şifahî olsun olmasın] Scriptografik medyanın, enformasyon değiş tokuşunun en 
yüksek tekniği olarak yerleştiği toplumlarda yetişmiş olanlarca edinilmiş yaşanmışlıkları 
kavrayamamaları gelir. 
 
Yazı'dan Matbaaya yürünürken, Yerli-yerel edebiyat, halk edebiyatı hakkında, Ortaçağ İngiliz 
literatürü uzmanı şunu yazıyor: "The bereadth of the gulf which separetes the age of manuscript 
from the age of print is not always, nor fully, realised by those who begin to read and criticize 
medieval literature."  
CHAYTOR, H[enri] J[ohn], [1871-1954] [1945, 1950] 1955: From Script to Print. An 
Introduction to Medieval Vernacular Literature, Cambridge, Heffer, daha sonraki baskılar 
Heffer &son.ÜY, s. 1.  

 
Verim arttırıcı Bimedial Komünikasyon Sistemi'nin Koşulu olarak 

Fonetik Yazılar 

Fonetik Kodlama İlkelerinin kullanılması, kullanıcı/tüketici yâni okur yanlısı 
bir tutumdur. Ama, pek büyük değişim yaratan bu teknolojinin gündelik hayata 
sokulması, Şifahî Kültürlerin, toplumsal yeniden üretim ve kâtib-istinsah ediciler 

[yazarlar:kendisi-yazanlar] için, Oral Komünikasyon ve Enformasyon 
üstünlüğü/egemenliğinin ortadan kalkmasına yetememiştir. Nedeni: fonetikleştirilmiş 

skriptografik medyanın, alışılmış/eski Enformasyon İşleyiminin güçlendirimi olarak, 
Piktografik ve Logografik Sistemlerden daha gelişkin ve daha kökleşmiş olmasıdır.  

Pek çok eski Kültürde "YAZI, Komünikasyonun otonom ve bağımsız bir 
medyası olarak değil, sırf ve yal-nız hafızaya dayalı olarak kullanılmıştır" diyerek, Yazılı 
Kültür yerine,"Alfabeli Kültürler" veya "Yazar Kültürleri" [Literaten Kulturen] 
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etiketini kullanmak, ideolojik bir tutumdur. Eğer Skriptografik Medya, gerçekten Yazı-
Öncesi (Protoschrift) Aşamada, Sosyal Standartlaşma yaşanmaksızın, sırf ve yalnız 
ÖZEL KULLANIM için ve dar/sınırlı çevrelerce kullanılmışsa; bu, Dedikodu da içinde 
olmak üzere, şifâhî Enformasyon ve Şifâhîliğin güçlendirimi için kullanılmış 
olmasındandır, hafızaya dayandığından değil. Alfabeli Yazılar, diğer tüm kodlama 
sistemlerinden daha üstündür demek de, sonunda, ideolojik bir tutumdur. Önce Söylev 
ve Şiirlerin yazıya geçirildiği'nden değil, yazılı kültürde (Sözgelimi İslâm'da Kur'ân-i 
Kerîm gibi), hafizaya kolay yerleşebilsin diye, şiir olarak söylendiklerinden 
(=yazıldıklarından) söz etmelidir.  
 
Tersini iddia edenler: McLUHAN, Marshall, [1962] 1968: Gutenberg Galaxis, [London-
Toronto], Düsseldorf-Wien. (Enis Batur‘un çevirisini göremedim. Bir katkısı olacağına da 
inanmadım.) 
GEACHTER, Paul, 1970: Die Gedächtniskultur in İrland, İnnsbruck. 
GOODY, J. & I. WATT, [1968] 1986: "Konsequenzen der Literalität", in: Entstehung und 
Folgen des Schriftkultur, kendi edisyonları, Frankfurt, s. 81; 105-6, 108. 
 

Hrıstiyan Avrupa Ben-merkezci Tarih Anlayışı'na göre Çince'nin özgünlüğü 
hakkında ileri sürülenlerin özeti şu: Çince gibi, Piktogramlı Hece Yazıları'nın hem 
daha eski, hem de tekniğin toplumsallaşmasını daraltıcı özellikleri, özgünlükleri ile ayrı, 
seçi bir yeri var. Bu yazı sistemi, şifahîliğin yanında, özerk komünikasyon sistemlerini 
güçlendiriyor. Seçkinlerin (yazabilen azınlığın: öte dünya derebeyliğinin) bilgiyi gizli 

tutma, enformasyonu özelleştirme pratiği, tekniğin toplumsallaşmasını sınırlayarak, 

skriptografik teknolojinin sosyal ilişkilerde derin etkiler yaratmasını, iç dinamiği, 
engelliyor. Oysa, Kadim Roma ve Yunan'da, Skiptografik ve Oral Komünikasyon 

Sistemleri ortaklaşa çalışıyor: eğitimde Yazı ve Konuşma bütünlüğü, Fonetik 
Kodlamada kolaylık sağlıyor. Metni okumak: seslendirmek yazıyı harflendirmek 

(telefonda özel isim yazdırmak, heceleyerek değil, harfleyerek: A, Amsterdam; L, Londra; 
İ, İran-İtalya= ALİ) yoluyla BİLGİ AKTARIMI kolaylaşıyor. Yazı'nın kullanıma 

sokulmasıyla, şifahî kültür gelişiminin sınırları, komünikasyon biçimlerinin 

teknikleşmesi sınırlarıyla birlikte zorlanıyor. Kadim Çağ'da dakikalık (kısa süren) 
Rhetorik hazırlıği'nda olduğu gibi.  
 
[Almanya Federal Cumhuriyeti’nde Hannover Üniversitesi İletişim-Bigini] GİESECKE, 
Michael, 1979: "Schriftsprache als Entwicklungsfaktor in Sprach und Begriffgeschichte", in: R. 
KOSELLECK, (ed), Historische Semantik u. Begriffgeschichte, Stuttgart, s. 162-302. 
GİESECKE, Michael, 1980: "'Volksprache' und 'Verschriftlichung des Lebens' im 
Spätmittelalter- am Beispiel der Genese der gedruckten Fachprosa in Deutschland", in: Hans-
Ulrich GUMBRECH (ed) Literatur in der Gesellschaft des Spätmittelalters, Heidelberg, s. 
29-70. 
GİESECKE, Michael, 1983:"Überlegungen zur sozialen Funktion und Struktur handschriftlicher 
Rezepten im Mittelalter", in: LiLi, 51/52, s. 167-184. 
GİESECKE, Michael, 1998: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische 
Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations und Kommunikationstechnologien, 
Frankfurt, Suhrkamp, s. 30-32; 945-957. 
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Çincenin piktogramlı hece yazısı'na bağlanışı, SES DİLİ oluşundan 

kaynaklanıyor. Sesin yükselmesi, anlam değişikliği yaratıyor çünkü. Çincenin bu 
özgünlüğü, ideografik Yazış türü yaratıyor. Çin, Kadim Mısır ve Sümer gibi alfabetik 
sistem yerine, belki, Çince aslında tek heceli bir dil oduğu için, ideografik yazı'ya sâdık 
kalıyor. Ancak tarihsel gelişiminde görüyoruz ki, Çinliler, Dolaylı Sembol kullanımlara 
da yer veriyorlar. Piktogramlar doğal nesne, araç-gereç, hayvan, bitki, gökyüzü vb. için 
özel işaret-çizim-sembollerle ifâde edilirken; dolaylı semboller: etki, tepki, davranış 
farkları...nı ifâde ederken kullanılıyor. Ama ayrıca Çağrıştırıcı bağlamlı-ilişki 

Çağrıştırıcı ifâde eden semboller de kullanıyorlar. Bu üç tür piktogramın toplamı 2000 
dolayında. Ancak Çince Homopfon-Kelimeler: Eş-sesli=söylenişi aynı ama eşanlamlı 
olmayan=yazılışı ayrı kelimeler bakımından pek zengindir. Bu, Çinlilerin kelime 
oyununa eğilimlerinin de kaynağıdır. Böylece, başka içerikli kelimeler için aynı 

İdeogramı (aslındaki fonksiyonunu yitirmiş, ama bir başka amaçla o İdeogramı) 
kullanmak yerleşir. Lai (gelmek) aslında tahıl bitkisini gösteren İdeogramla temsil edilir. 
Wan (onbin), aslında akrep İdeogramıyla temsil edilir. Bu değişimlere, Ödünçleme Yazı 
İm'leri adı verilir. Çince‘de en önemli buluş ve gelişme, Belirleyici (determinatif) 
Fonetik İşâretlerdir. Böylece Fonetik birimlerde aranacak kategorik anlamlar sokulmuş 
olunur. Yâni bir dizi aynı veya yakın okunuşlu kelimeler, hiç bir yanılgı olasılığı 
olmaksızın, yazılabilirleşir. Çince İm‘leri kullanmaksızın örneklerle somutlamaya 

çalışabiliriz. Thung Phoneticum'u ile, anlamı birlikte olan değişik Determinant 
(Radikal’lerle) yanya nalaştırılınca, bir dizi yepyeni anlamlı kelimelere ulaşılır: 

Chin (metal) + thung (birlikte) = [Chin]thung (bakır, bronz). 

Chu (Bambu) + thung(birlikte) = [Chu]thung (boru, Flüt). 

Hsing (gitmek) + thung (birlikte) = [Hsing]thung (yan sokak) 

Shui (su) radikali, su ile ilgili başka kelimelerle birleştirildiğinde:  

Shui (su) + mo (dallar, kollar)=[Shui] mo (köpük). 

Shui (su) + cha (çatal) = [Shui]chha (ırmak çatallaşması, delta). 
 

İ.Ö.10.yüzyılda, kâtiblerin bu zengin buluşu hangi ölçüde kullandıklarını ve 
bunun sonuçlarını ayrıntılarıyla bilemiyoruz. Ancak şiirsel olanda da zenginleşmelere 
yol açıldığı belli. Kimi İdeogramlar, hem fonetik, hem radikal-determinatif olabilir. 
Radikal-determinatif yazış biçimi kullanıldığında, her piktogram veya sembol, kullanılan 
türden phoneticum ile, sınırsız olmasa da, pek çok yeni kelimeye ulaşılabilir. 

  Erh (kulak)'tan: Fonetik kullanımıyla: yeşil değerli taş'a; pasta'ya, yiyecek'e; 
büyük su tası'na,  

             tüy'e, saç'a; ok ucuna; kan'a...  30'a yakın yeni kelimeye ulaşılır.  

li (ayağa kalkmak)'tan Radikal-determinatif kullanımıyla: Ayağa kalmak; sivri 
külâh'a-bambu'ya; 

  Pirinç unu; pirinç'e-besin'e...  30'u aşkın yeni kelimeye ulaşılır. 
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HALOUN, G. 1942: 'Chinese Script', in: World Review, September. Ayrıca: RONAN, Colin A, 
1984, s. 16-23. 

Latin Alfabesi transkriptionunda hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, ister 
Fransız ister Alman Sinologlarınınkini, soruna ancak yaklaşmış olabiliyorsunuz. Çin 
yönetiminin, 1962, resmî önerisi başka, Phin-yin Sistemi başkadır. Sir Thomas WADE, 
1867, tümünden farklı bir sistem getirmişti. Needham ve çalışma arkadaşları, Waade-
Giles-Sistemini kullanıyor.  

NEEDHAM, Joseph, 1956: Science and Civilization in China, cilt 2: History of Scientific 
Thought, Cambridge, ÜY. 

Yazı sistemlerinin bu genel çizilerinden, fonetik yazının işlevsel gücünün 
ayırımına vardıktan sonra, basılı metin: Matbua kullanımına geçebilmek için 
skriptografik yazının özellikleri üzerinde durmak gerekiyor. Şifâhî Kültür gelişimi, yazı 
kullanımı yerleştiğinde bile, kendi Başatlığını sürdüren tabiatlı kalmıştır. Diyelim, Şifâhî 
teknoloji (telefon) kullanıldıkça, (Çince‘nin tersine) bir metin üzerinde anlaşmak için 
bile, harfleşerek iletişim sağlanabildiği için; Şifâhî Kültür gelişiminde, kültürel gelişimin 
bir nirengi noktasına ulaşılmışlığından söz edilebilir. Yazı kullanıldıkça, Şifâhî 
Komünikasyon Biçimleri, olanaklarının sınırınarına (sonuna) kadar, olanaklarının 
sınırında (önünde sonunda) teknikleşecektir. ‘Ortaçağ‘, ‘Feodalite‘, ‘Karanlık‘ 
etiketleriyle tanıdığımız toplumlarda, yâni Hrıstiyan Avrupa‘da, 13. yüzyıldan itibaren 
Komünikasyon biçimleri içinde Yazılılık (skriptografik medya*), gittikçe ağırlık 
kazanmaya başlar. 

* Medya ile, son on-yılların kullanımı da çağrıştırılsın istenmiş ve geliştirilmeye çalışılan Teorik
Model'e yerleştirilmiştir ama "Medya" kullanımının bir Tarihçesi'ni yapmak, ertelenmiştir. 

Skriptografik medya‘nın giderek ağırlık kazanması, Komünikasyon sisteminde 

kurulu bimedyal-dengenin bozulması demek, güvensizlik demekti. Güvensizlik? Evet: 
Skriptografik medyaya güvensizlik!  

Neden? Ortaçağ, Feodalite, Karanlık etiketleriyle tanıdığımız toplumlarda, hangi 

kurumlar skriptografik medyaya güvensizlik duyabilirlerdi? Hemen hepsine! Sözgelimi 
Yazılılığın en gelişkin olduğu Kilisede. Papalığın Fetva, Buyuruldu, Emir, Berat, Name 
ve Arzlarınden kaçı yazılı idi? Şifâhîlik eskisi gibi sürüyordu: Konvent, Sinod... larda 

tartışma, mübahese, münakaşa, müzakere, münazara, hatta ağız dalaşı, oy=reyleşme... 
lerde Tezler ve Yargılamalar Şifâhî olarak dile getirilirdi. Ancak Karar vb. için Tutanak 

gerektiğinde yazıya baş vurulurdu. Emirler, Fermanlar, Fetvalar, Hüccetler, Diplomalar, 
Senet-Vesikalar... da Şifâhen okunurak dikte ettirilirdi. Mektubların yola dökülmesi 
ender olaylardandı. Manastırlarda kitâb kopya görevlileri, profesyonelce işlerini 
yapsalar da, ne sayıca ne de vakitçe tamgün çalışılmazdı. İbâdet ve buna bağlı diğer 
uğraşları tamgün, tümüyle, var gücüyle Çalışmaya engeldi. ‘Suskunlar Manastırı‘ bile, 
ömür boyu süren Çile‘lerden değildi. Saray: dünya derebeylikleri yönetim: idaresinde de 
Şifâhîlik yok olmamıştı. Ticarette de! Muhasebe, senetler denilecek. Hayır! Söz=Senet 
idi hâlâ! Yazıya ancak, kesinlik, keskinlik arandığında ve ya ideolojik endişeler söz 
konusu olduğunda, (devletcil-kilisecil hüküm, kararlarda meselâ) baş vurulurdu!  



628 Atila TÜRK 
 

 
Fransız Sömürgeciği’nin 18. yüzyıldan beri Batı Afrika’da aşağılayıp unutturduğu şifâhî kültür 
elemanlarının kültür dönüşümleri konaklarında yeniden hatırlanışı üzerine (Dubrovnik’te 
gerçekleştirilen Uluslararası bir Seminer Katkısı’nın geliştirilmişi:)  
LÜSEBRINK, Hans-Jürgen, 1985: ‘Die ‘Wiederkehr des Verdränkten’. Zur Wahrnehmung und 
Verarbeitung oraler Literatur in kulturellen Umbruchperioden. Das Paradigma des frankophonen 
Westafrika’, in: Epochenschwellen und Epochenstrukturen im Literatur und 
Sprachhistorie, Hans Ulrich Gumbrecht ve Ursula Link Heer edisyonu, Frankfurt am Main, 
Suhrkamp, s. 467-499. 
 

“Hep Kefere üzerinden harcıyorsun“ diyebilir, itirâz edebilirsiniz. İsterseniz 
Osmanlı’dan da örnekler verilebilir. Buyurun:  

“Arz odası, Fatih devrinden itibaren padişahların Divân-ı Hümâyûn 
toplantılarına katılmamaları dolayısıyla toplantılarda alınan kararların kendilerine 
bildirilmesi maksadıyla ortaya çıkan bir mekândır. Dört asra yakın bir süre Osmanlı 
yönetimine şahit olmuştur. Divân üyeleri haftanın belli günlerindeki divan 
toplantılarının ardından padişahın huzuruna çıkmışlardır. Arz odasında görüşmeler 
başlayınca odanın içindeki ve dışındaki çeşmeler açılırdı. Akan suyun içeride ve dışarıda 
çıkarttığı tatlı şırıltılar konuşmaların dışarıdan dinlenilmesini engellerdi.(…) Padişahtan 
sadrazama Hatt-ı Hümâyûn geldiğinde diğer divan üyeleriyle birlikte Bâbü’s saade’ye 
gelinir, Osmanlı teşrifa kaidelerine göre arza girilirdi. Arzda kapıya doğru dizilerek 
ayakta durulur, oturulmazdı. Önce yeniçer ağası ocak hakkında malumat verir, [iktidar 
silâhın namlusundadır çünkü –A.T.] ardından kazaskerler odaya girerek kadı tayinleri 
ile ilgili telhisleri okurlardı. Daha sonra merasimle sadrazam, diğer kubbe vezirleri ve 
defterdarlar Arz Odası’na kabul edilirdi. Malî meseleler defterdar tarafından padişaha 
okunurdu. İdarî konular ise sadrazam tarafından padişaha arz edilirdi. Gizliliği olan 
meseleler varsa vüzeranın çıkmasının ardından padişah ile sadrazam baş başa 
görüşürlerdi. (…) Padişah Serir-i Saltanat’ta (sedir-taht) elçi kabul ederken elçinin 
anlattıklarını, Fenerli tercümanın çevirisin - den dinlerdi. Huzura girenler padişahla 
göz göze gelemezler, elleri önde bağlı ve yüzleri yerde kıpırdama - dan dururlardı.“  
 
ORTAYLI, İlber, 2008: Osmanlı Sarayında Hayat, İstanbul, Yitik Hazine, s. 88-89. Altlarını 
çizerek vurguladığım kelimelere dikkat etmişsinizdir: Şifâhîği ve tuttuğu yeri ele verir. Divân 
oturumları, Arz Odası mükemmel akustik sistemle inşa edildiği için, Arz Odası Dışında oturan 
kâtiblerce, (bütün ?) söylenenler tutanağa geçirilirdi. Elçi ile görüşmelerin tutanakları var mı 
bilmiyorum. Sevgili İlber de bu konuda suskun. Varsa da, kaynalarda bunların kullanıldığını 
görmedim. [Alıntılarda hiç bir değişiklik yapmadım.] 
Karşılaştırmak üzere prestij baskısına bakınız: ORTAYLI, İlber, 2007: Mekânlar ve Olaylarıyla 
Topkapı Sarayı, İstanbul, Yitik Hazine.  
 

YAZI VE GÖRSELLEŞTİRİMİN BİRİNCİLLEŞME AŞAMALARI.  
BASKI VE GÖRME TEKNİĞİ: GÖRME TEKNİKLEŞİYOR.  

 

Şifâhî Komünikasyon Biçimleri içinde; skriptografik komünikasyon biçimlerine 
ve skriptografik kodlu enformasyonlara, toplumsal İşbölümünün ve değişik kültürel 
kesimlerin gösterdiği/göstereceği tepkiler ölçülebilir. Ancak Bay Lord‘un dediği gibi: 
Şifâhî kültüre Yazı sokulunca: Yazı girince, türkü-destan okumak görevi, tıpkı Yazının 
göreviyle eşleşince, [canlı] insanın yerini [cansız] kitâb alıvermez hemen! 
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LORD, Albert B. 1960: The Singer of Tales, Cambridge, Mass. Almancası: Der Sänger erzählt, 
Wie ein Epos entsteht? 1965, München, s. 20.  

Ne pratikte, ne de Şifâhî Kültürlünün bilincinde Lord‘un andığı değişiklik 
meydana gelmez. Tersine Walter Ong‘un belirttiği gibi: “Batı Kültürü, chirografik 
kültürdür; göz yanılır, kulak doğrular“. 

ONG, W. J. 1982: Orality and Literacy. The Technologizing of the World, London; 
Almancası: W.Schömel, Oralität und Literalität, 1987, Oppladen, s.197. Karşılaştırmak için 
bakınız: ONG, Walter, J. 1958: Ramus, Method and the Decay of Dialogue, Cambridge, Mass. 
ONG, Walter, J. 1967: The Presence of the World, New Haven. ONG, Walter, J. 1971: 
Rhetoric, Romance and Tehnology, Ithaca. ONG, Walter, J. 1977: Presence, Interfaces of the 
Word, Ithaca. ONG, Walter, J. 1980: ‘Literacy and Orality in our Time‘, in: Journal of 
Communication, 30, s. 197-204. Yazının İnsanlara bir kulak ve bir göz verdiğini söylüyordu 
McLuhan: McLUHAN, Marshall, 1964: Understanding Media, Almancası: Die magische 
Kanäle, Düsseldorf-Wien, 1968, 19702, s. 91. 

Ancak bu tür saptamalar tek boyutlu yaklaşımların sonucu. Senet‘te İmzâ‘nın 
hakîkiliği aranır. Ama Sözleşme ne demeye geliyor şimdi?! Anlaşma-Sözleşme sırf ve 
yalnız Şifâhen yapılmamaya, Yazılı olanı makbul olmaya başlamıştır! Asıl değişiklik, 
skriptografik devrim (ama Gutenberg‘ten yüz yıl sonraki matbaa) ile gerçekleşecek; 
Şifâhî Kültür, Yazılı Kültüre yenik düşmeye başlayacaktır. Burada sürecin 
basamaklarını somutlarken, Yazı‘nın [etkinliğinin] Matbaa ile nasıl bir sıçrayışa uğradığı 
üzerinde duracağım. Bunu da, duyu organlarımızın [Algılamanın] Kültür Sürecindeki 
[işleyiş, değişim, fonksiyon, etkileşim... etkinlikteki] Rollerini somutlayarak [tartışarak] 
yerine getireceğim.  

Antik Çağ, Hrıstiyanlığın doğuş sürecini de içerir. Dönekliği ile Kilise Babaları 
arasına katılan, Aziz olarak kutsanan Akina‘lı Toma, Şifâhî Kültür yanlısı olarak, ibâdet 
mekânlarında dinî öğüdlerde bulunmayı (Vâi-z‘in görevini) öne çıkarır. O‘na göre, 
Duyan, Dinleyen‘in Kulağı; yazılı metne Bakan=Okuyan‘ın Gözü‘n-den daha duyarlı, 
daha etkin, daha önde, daha öncelikli ve nihayet daha HAYIRLI‘dır. Hrıstiyanlığın Gözü 
köreldikçe:Deneyimsel değil, Spekülatif ve Doğmatik ve İndî ve İnanç bukağılarıyla 
engelli olduğu, yâni Bilimsel olmadığı ve Öğrenme Psikolojisinde Şifâhî Usûlün (meselâ 
Mûsikîde Meşk gibi) üstünlüklerinin hem ayırdına olmadığı, hem de bunlarla 
ilgilenmediği için; Akinalı Toma, İlâhî Ses‘e kulak verilmesinden, Tanrı buyruğuna 
uyulmasından yana olmayı seçtiğinden, ama aynı zamanda Yazı İmtiyazı: Ayrıcalığı 
Tekelinden ziyadesiyle memnun olduğu ve Kitle Kuyrukçuluğu yapmak işine geldiği, 
görevine uygun düştüğü için: Göz‘den yana değil, Kulak‘tan yana idi. 

Akina‘lı Toma‘nın Bütün Eserleri‘nin ilk kritik edisyonu (THOMAE AQUİNATİS, [1852 vd.]: 
Opera omnia, Parma ) İtalyanca-Almancalarıyla karşılaştırmalı kritik edisyonları (Mommsen, 
1958, Berlin-Wien, vd.) içinde sadece birinci ciltlerine yeniden bakmakla yetindim.  

Kulaktan Dolma diyor Türkçe, Şifâhî Kültürlülerimize. Kulağın [ve Gözün] İçe 
Dönükleşmesi‘ni de içeri yor mu bu ‘Deme‘? Hem Evet, hem Hayır! Kulağın içe 
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dönükleşmesi ile, İlham, Vahiy dolayındaki problemler anlatılmak istenir. Gözün içe 
dönükleşmesi ile de, duyu organları arasında sosyal organ konumuna yükselmiş olanı 
kasd edilir. Yâni, duyu organlarının doğal görevlerinden: kişisel-bireysel planda 
silâhsızlan[dırıl]mış Göz değil de; teknik araç-gereç-aygıt-aparat-düzeneklerin katı 
(enformasyon algılamada üstyüksek seçicilik) Normlarının isterlerini yerine 
getirebilecek sosyal organlar vb. [dürbün, teleskop, mikroskop gibi meselâ] dolayındaki 
problemler anlatılmak istenir. Galilei Galileo, Kopernik‘in Katkıları Üzerine 
değerlendirmesinde, bilgin olsun, cahil olsun, hatta hayvanların, çıplak gözleriyle, 
gökyüzü haritasına baktıklarında Güneşin ve Yıldızların ışığını görebileceklerini (ayırd 
edebileceklerini, okuyabileceklerini) belirtirken ekler: Bilimsel Bilgi, çıplak gözle 
gördüğü ile yetinemez! Daha [fazlası] gerekir. [Dahası (: Surplus) Deneyimsel 
Yöntemdir. Mikroskop ve Dürbün-Teleskop... tur] 
  
GALİLEİ, Lettere in torno il sistema Copernicano‘dan aktararak yorumlayan: 
BLUMENBERG, Hans, 1975: Die Genesis der Kopernikani schen Welt, Frankfurt, s. 52-53. 
 

Ama, Kulak da, Göz de, önce Dış Dünya ile görevli. Yaradan Göz‘ü İçeriye, 
Kulağı Dışarı‘ya koymuş ve Yazılı Metin [Tevrat, İcil, Kur‘an] Tanrıcıl [İlâhî, Kutsal] 
olsalar da (dışarıdadır.)  

“Leylâ‘ya Mecnûn gözüyle bakmak gerekir. Leylacık, kuru, kara, bir fasulye 
sırığı görülürmüş. Mecnûn, övüp bitiremediği, aşkından deli divâne olduğu Leylâ’sı 
yüzünden eleştirilp hafife alındıkça: ‘Siz Leylâ’yı bir de benim gözümle görün’ der, 
savunurmuş aşkını. İki dinle, duy. Bir söyle. Ammâ dört gözle bak, denilmiştir. 
Ülkemize bakanlarımız çok olsun diyelim. Mecnûn’un gözüyle. Gözü çukura, dudağı 
öne koymuşlar. Neden? Benden söylemesi.“ 
 
TÜRK, Atilâ, 1994: “Alman Nazi Hitler Ordularının Türkiye‘yi İşgal Planı“, in: Toplumsal 
Tarih, Mart, s. 7-14, burada: s. 14. 
 

Matbaa Tipografik Medya Devrimi yaratabildi ise, bu Protestan 
Hrıstiyanlığının Çocuğu olarak kalıcı-süreklileşebildiği içindir. Almanlar 
Gutenberg‘le Gelen‘i “Takdis“ ederken, ulusal övünç kaynağı olarak Alkışlarken de 
haksız sayılmazlar! Ancak bu alt ayırımda ele alacağımız konu, Yazı-Vizüellik-Matbuat 
çerçevesini aşmayacak. Maliye, İkisat, İdare, Hukuk... alanlarında Yazı‘nın biçimsel 
üstünlüğünün Matbaa katalizatörlüğünde kalıcılaşarak-süreklileşerek diğer 
komünikasyon ve enformasyon biçimleri karşısında geri dönülmezce üstünlüğünü 
(iktidarını) kurmasını neye borçlu olduğu da ele alınmaya değerdir. Elbette, Basılı 
Kitâb=Kutsal Kitâb denkleminin aşılabilmesi; Elyazısının değerinin yeniden keşf 
edilmesi (modern gündelik yaşamda bilince çıkabilmesi), Yazılı‘lığın Şifâhîlik‘le 
evlenilebilirliğinin tadına varılması... 16.-17. yüzyıl gelişmeleriyle mümkündü! 
Hrıstiyan Avrupası‘nda Alfabeli Yazının kurumlaşması, Kulağın Göz karşısında 
değersizleşmesi demekti. Bu aşamada, Kadim (Antik) Çağ‘da bu iki duyu organının 
karşılanışı üzerinde kısaca duralım.  
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Burun ve koku-koklama-koku alma‘nın, Beden Antropolojisi, insanın insan olmasında 
(biyolojik davranışlarında, merkez sinir sisteminde.) Etnolojik-Semiotik bağlamda, 
hatırlama/hafıza Sosyolojisi-hatırlama/hafıza Psikolojisinde, cinsellikte, çocuk-anne 
ilişkilerinde, beslenmede, beyindeki Limbik Sistem görevleri açısından bilinç sorunlarında, 
beden kokuları ve beşerî iletişimde, koklamak-koku alma‘nın kendisi hakkın da, estetik ve 
edebiyatta koku, koklama-kokunun karşılaştırmalı Kültür Tarihi ve beğeni/zevklerdeki yeri; dil 
ve koku-koklama; Olfaktorik Algılama; çevre sorunları; parfüm-koku-aroma gibi sayısız sorun 
var. Dokunmanın, okşamanın, bedensiz temasların, dokunma fizyolojisinin, dokunma tepkileri 
(ağrı-sancı, korkuları), sarmaş dolaş dans (Tango) neden İngiterede yoktur? İnsan ile maymun‘da 
deri-tüy-kıl bakımı, sevişme teknikleri, kadın ve erkek pazarında hizmet sektörü, Antropoloji-
Semiotik-Tarih-İletişim ve Dokunma ile ilgili pek çok konuda araştırma, inceleme, denemeler 
var. Bu, Tad Alma için de geçerli. 1993 yılında “FORUM“, Duyuların Geleceği Kongreleri 
düzenlemişti. Dört yıl içinde 7 Sergi ve 7 Kongre gerçekleştirerek 7 cilt yayınlandı. Bu Sergi ve 
Kongrelerden İzleyip-Edinip-İnceleyebildiklerimin künyelerini sunuyorum: Kunst- und 
Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH (ed) 1995: Das Riechen, Göttingen, 
Forum, cilt:5, Steidl, (ayrıntılı bibliyografya: s. 242-254.) Aynı diziden cilt: 6: Geschmacksache, 
(1996, Göttingen. Steidll; ayrıntılı bibliyografya: s. 319-342); c. 7: Tasten, 1996, Göttingen, 
Steidl, ayrıntılı bibliyografya: s. 353-367.) Her biri hem İzleyenini hem Okurunu Gözistan 
kılmakta pek başarılılar.  

Algılama Modellerinde Göz ile Kulak‘ın diğer beş duyu (Auditus: Göz/Görme,
Gustus: Dil/Tad, Olfactus: Burun/Koku, Manus: El/Dokunma, Visus: Görme) içinde, 
Yüzümüzdeki Duyu Organlarının Seçkinleşmesinin özeti şu olabilirdi: Tipografik 
enformasyon dolaşımına model olabilecek auditif algılanabilen enformasyon türleri 
sınırlı. İnsan[cıl] Konuşma-Söylevler, dinleyenlerce, aşağı yukarı tekrar edilebilir. 
Binlerce yıl öncesinden beri duyulanların zapt edilmesi [tekniği], olağan sayılır. Alfabe 
Yazısını da okuyabilir: örneğimizde sözü edilen konuşmaya eşitlenebilir bir metin 
yaratılabilir, üretilebilir. Ancak burada sorun, her sesi karşılayacak Harf: İm bulmanın 
güçlüğüdür. Megenberg, 14. yüzyılda “Kuş Sesi‘nin yazıya aktarımı olanaksızdır“ 
diyordu.  

MEGENBERG, Konrad von [Counrad von MEGENBERGER] 1478: Bouch der Natur, [aslı 
Başlıksız], Augsburg, Bämler, 13. bölüm.  
PFEİFER, Franz, 1861: Literarischen Verein, Stuttgart, M. Luther‘e yaslanarak, 14. yüzyıl 
yazmasından aktarır.  

Aynı olayın tanıklarının farklı ‘ifâde‘ler vermesi gibi, aynı kuşun sesini, yazı 
yazmasını bilen herkes, aynı biçimde yazıya geçiremez. Demek duyu organlarımızın 
hıfz etme, zapt etme yetenekleri farklıdır. Ancak bu konuda bizi aydınlatacak veriler, 
Megenberg ve Fuchsperger gibi, hep, ikincil kaynaklardır.  

Fuchsperger de kulağımıza gelen enformasyonlara değil, gözümüzle gördüklerimize inanmalıyız 
der:  
FUCHSPERGER, Ortolf, 1556: Ein grundtli=/cher klarer anfang der na//türlichen vnd 
rechten kunst der waaren // Dialectica/ durch Ortholphen Fuch=/sperger... /auß de(m) 
Latin ins Teutsch //transferiert... / so allen // denen mit geschriftlichen künsten // 
vmbgehend / nicht weniger//nutz dann not ist zuo// wüssen, Zürich, (Andreas Geßner der 
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Jüngere ve Jacob Geßner), bulunduğu yerler: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 461 4 
Quodl. 8° (2), ve Bayerische Staatsbibliothek München, Ph-Sp 299 8°. Burada s.415: “die oren 
glaubend froemder red/ aber die augen glaubend jnnen selber“ Aşağıda değineceğimiz 
Bernhard von Beydenbach‘ın: Reise in das Heilege Land ve Hortus Sanitatis eserleriyle 
karşılaştırınız.  
 

16.yüzyıl yazarları, duyulana, kulaktan dolma olana karşı vizüel olanı 

öncelleştiriyor, seçiyorlarken, Antik çağ yazarlarının bir devamıymış izlenimi doğuyor 
ki, bu doğru değildir. Bu Vargı‘mın nedenlerine eğilelim. Görmek kadar kolaylıkla ele 
alınabilen, parçalarına ayırılabilen ve sosyal normlaştırılabilen başka bir algılama biçimi 
yoktur. Gerçekleyin, bu alanda Antik Çağdan beri gerçekleştirilen yoğun teorik 
önçalışmalar ve pratik deneyimler pek çoktur. Öklid Geometrisi Vücudun 
ölçümlendirimi kadar Optik‘le de yakından ve yoğun ilgilenmiş, bu alanda çalışmıştır. 
Asıl Arap [-Türk] Müslüman Uygarlığının Katkıları Optik alanındaki ilerlemeye hız 
verdi.  
 
LİNDBERG, David, 1976: Theories of Visions from Al Kindi to Kepler, Chicago, Chicago 
ÜY.  
 

Kadim Çağdan beri Gözlemler, Göz Hesabı ile ölçümler, Helen Tapınaklarına 
duyulan hayranlık kadar göz kamaştırıcıdır. Algılamada Göz‘ün yeri ve bu alanda 
edinilen Gelenekler de. Böylece Floransa‘lı Filippo Brunelleschi (1377-1446) 
Perspektifcil Görüm ve Yapılandırım‘da (Mîmârî‘de) kendi İlkelerini formule edebildi. 
Geometri, Astronometri ve Mîmârî den farklı nedenlerle Felsefe‘de de bu Sorunun ele 
alınışı hakkında ayrıntılı veri-bilgiye sahibiz.  
 
SCHLEUSENER-EİCHHOLZ, Gudrun, 1985: Das Auge im Mittelalter, München, 
(=Münsterischen Mittelalterschriften, c. 35/I-II), 2 ciltlik bu ayrıntılı veri-bilgi-belge birikiminin 
yorumlarını içeriyor.  
 

Hrıstiyan Avrupa Ortaçağında olsun, İslâm uygarlığında olsun, bin yılı aşkın 
süredir Üniversite eğitiminde Gözle edinilen enformasyonlara pek az yaslanıldı. Doğa 
hakkında bilinenler: Elementar Öğreti, bilgin için de, sâde vatandaş için de aynı idi. G. 
Galilei, Kopernikus’un katkılarını alkışlarken buna değiniyordu: Yapay bilgi, bilimsel 
bilgi, yâni çıplak gözle görebildiğimizden fazlasını istiyor. Buradaki fazla, deneysel 
metod [usûl], Akıl ve örneğimizde Dürbün, Teleskop ve Mikroskop‘tur.  
 
Aktaran ve yorumlayan: BLUMENBERG, Hans, 1975: Die Genesis der Kopernikanischen 
Welt, Frankfurt, s. 52-53.  
Televizyon öncesi futbol tutkunları, radyoda dinliyemedikleri maçları, günlük gazeteleri son 
sayfasından, kıçından okuyarak izlerdiler. Örgütlü futbol profesyonelleştikçe, hem taraftar 
sayıları ve örgütsüzlükleri, hem de sempatizanlıklarındaki militanlık artar, koyulaşırken; gazeteyi 
kitâb gibi solundan-başından,önünden değil; Kur’ân okur gibi, son sayfasından, sağından 
okumaya, resimlerine bakmaya başlardılar. Sanırdınız ki, örgütsüz, militan futbol sempatizanı 
dünün seyirci Mithatpaşa stadyomunda o günlerde, TV, Sine 5, Digi Türk; yığınları, Kilisenin 
şimşeklerini çekip mahkûm edilmiş bir bilgini, Galieo Galilei’yi yakından tanımaktadırlar. 
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Teleskop oyuncağını silâhlaştırıp/silâhlandırıp tersinden [kıçından] bakılır hâle getirebilsem 
diye didinip duruyordur G. Galilei, 1610’dan 1624’e kadar. Yaşadığı toplumun sorunlarından, 
[evlilik dışı sevdasından olma kız çocuğu gibi. nedenlerle] çevre Dedikodu [vırvır-dırdır], 
kıskançlıklarından kaçmak, kurtulmak için, [Peygamberimizin mağarada inzivaya kapandığı 
gibi?], teleskop aracılığıyla evrenin boyutlarını gökyüzünde aramaya çıkmış. Büyük boyutlu 
nedensellik yasaları, mikro organizmalara taşınabilir mi gibi âhiret sorularına yanıt aramaya 
çalışır durur. [Sanki sipariş edeni varmış da!] G. G., Medici Sülâlesine kapılanmış, Teleskop 
oyuncağını kıçından okunur [evrene bakılır] hâle getirebilsem, gökyüzü boyutlarının tersini:en 
küçük canlılar evrenine bakabiliyor, mikro organizmaları görebiliyor olsam derken; Aralık 
1614’te, meselâ, o kıçından bakılır teleskopuyla, pireleri deve gibi görebildiğini söylermiş. 
CLAY, Reginald S. /Thomas H. COURT, 1932: The History of the Microscope, Londons. s. 
11. Karşılaştırınız: WİNKLER, Mary G. / Albert van HELDEN, 1991: Representing the
Heavens: Galileo and Visual Astronomy, Princeton, yayınlanmamış daktilo metin.  
Bilim Tarihi ve bilgin yaşamöykülerinde, detektif roman sürükleyiciliğinde ciddî bir kuyumcu 
çabası ürünü: bakterilerin ilk kâşifi, mikroskop kullanımı ustalığı ve mikroskop yapmında usta 
Delf’li Anton van Leeuwenhoek [1632-1723] üzerine: MEYER, Klaus, 1998: Die Geheimnisse 
des Anton van Leeuwenhoek, Langerich.  
1592’de Nancy’de doğup, Roma’da resim, güzel sanatlar tahsil görmüş; Floransada, G. G. gibi 
Medicilere kapılanmış, [Habsburg Sülâlesinden Maria Magdelana ile evlenecek olan II. Cosimo 
de’Medici (1590-1620) hizmetinde] 1621’den ölünceye, 1635, kadar Nancy’de çalışan Fransız 
Ressam Jaques Callot teleskopun kıçından dünyaya-nesnelere-doğaya-olaylara-kişilere bakıp, 
karınca duası gibi küçücük, minnacık resim -ler yapmış. G.G. ile Cosimo Sarayı’ndan tanışlar ya. 
Mikroskobik olana ilgileri, efendileri gibi, ortak. J. Callot, boyutları 5,5 x 8 cm. olan, dizi 
resimlerinde: bir sürü acaib canlıları ölümsüzleştirip-saptar, sergilerken, sanki insan gözünü 
büyüteç ile yarıştırmak istemiş. BRUQAERT, Edmond, 1914: ’’Jacques Callot a Florence’’, in: 
La Revue de Paris, 15 Haziran.  
Üslûbu ve tekniği ile, karakalem-gravür çalışmaları bağımsızlaştıran, çığır açıcı J. Callot, Medici 
Sarayında sülâle oğlanlarına resim öğretmenliği yaparken, kitâblık dolusu eskizler, çizimler, 
resimler üretiyor. Bunlardan kendi içinde bütünlüğü olan dizi-sikluslardan elli yapraklısını, ders 
verdiği küçük efendisine adıyor:’’İll. mo & Ecc. mo S. Principe/Don Lorenzo Medici.’’ Yâni: 
‘Haşmetmeâb Ekselansları Sayın Prens Don Lorenzo‘ya‘. [2. Cosimo’nun kardeşi: 1599-1648] 
Bu dizinin büyük çoğunluğu: köylü, sakat, cüce ve divâne, deli resimleri. Lorenzo’nun gözlem 
yeteneği artsın, sıradan olmayan, olağanüstü olanla aşırı ve tuhaf-fantasmagorik olana ilgisi 
uyansın istediği için olsa gerek. Sonra, Flo -ransa meydanları, şenlikleri, düğün-dernekleri 
görüntülemiş. Minyatür panoramalarla, sosyal yaşamın olağanüstü yanları ile öğrencisinin 
ilgisini uyandırmak istemiş. Öğretmenliği, yetenekleriyle yarış hâlinde yâni. Bu defterde Calcio 
oyununa yer verilmesi, Medici sülâlesinin hemen her üyesinin birer Calcio tutkunu ve destekçisi 
oluşuna pek uygun. İşte bu minyatür resimlerden biri 1617 Floransa, diğeri: 1623 Nancy imzâlı, 
Capricci di varie adlı, Piazza di Santa Croce’da oynanan Calcio tasvirleridir. MEAUME, 
Edouard, 1860: Recherches sur la vie et les ouvrages de Jacques Callot, Paris, C.2, Nr.866 ve 
LIEURE, Jules, 1924-1929: Jacques Callot, Paris, 8 cilt, burada c. 4, Nr. 263 ve Nr. 477.  
Bu tasvirlerin doğuşu, zamanca ve mekânca Galile’nin mikroskop arayışları içinde olduğu sıraya 
denk düşüyor. Diyelim Fransızcanız kültür dili olmaya yetmiyor. Sırf resimlerine bakarak 
yepyeni bilgiler[i] keşf etmeniz mümkün! Kefere, eğitim malzemelerinde görselliği kullanma 
geleneği kurmuş olmasının verimlerini yüzyıllardır topluyor. (Kıskanmaz mısınız?) 
Karşılaştırmak üzere bakınız: 
TÜRK, Atilâ, 1989-1991: Allah Yuvarlaktır. İtalya‘da Rönesans Futbolu: CALCİO. 
(1321‘den 1460/70 ve 1739-17782‘e), Frankfurt,  
 MSS, ikinci bölüm. 
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Tipografik Kültür Çağı‘nda aranan ne? Perspektifcil, tek gözle görme, cam, 
avadanlık, aygıtlar (sözgelimi mikroskop.) Bu araçlar ve bilgi sürecinin sosyal 
biçimlenişi ile intersübjektif denetim olanaklılaşıyor ve hakîki enformasyon talep 
edilirleşiyor. Vizüel Enformasyon kazanımı ile şifâhî enformasyon kazanımı arasındaki 

Ayrışım ve Birleşim, tarihin her çağında vardı. Alfabeli [=Elifbe’li] Yazı‘nın 
kullanımından önce de. Verilerin sonradan görsel olarak (geri) çağırılması biçiminde 
tesbit edilip saklanması, muhafazası (kayd edilmesi) olanakları giderek arttı. Böylece 
Göz‘ün kültürel rolüne verilen değer de arttı. Enformasyon kazanımı biçimleri ile Vizüel 
ve Oral Medya karşılaştırıldığında; Göz, hayâtî bir önem kazandı. Bu duruma, 
MacLuhan, Ong ve diğerleri, El Yazmasından Baskı tekniğine geçiş‘i örnek veriyorlar. 
Oysa Başlangıç, Alfabelerin kullanıma girmesi‘dir. Duyu Organlarının ve Medya‘nın 
yeniden değerlendirilmesi, Bilgi İşleme‘de geleneksel Yazma (biçimi) ile Kitâb 
Baskısı‘nın ortak etkileri önemli yer tutar. Ancak, tipografik komünikasyon sistemi, 
skriptografik medya‘sız olanaksızdı ve Yazı‘nın rolü tipografik sistemde daha da 
artmıştır. Herhangi bir Enformasyon, basılmak, basılı biçime sokulmak isteniyorsa, önce 
elle yazılmak, elyazması biçimde tesbit edilmek zorunlu idi. Gutenberg Matbaasında da 
(deneme işliğinde yâni) bu, başka türlü değildi. Yazma ile Kitâb, yâni Alfabeli Yazı ile 
Basılmış Metin birbirlerinden ayrılamazlardı. Ayrılmadılar. Ancak Görevleri, 
Yetenekleri ve Verimleri bakımlarından bir ayrılma, ayrışma, yad-yadırgı-yabancılaşma 
ve sonunda altlık-üstlük durumlarına ulaşıldı. Yazı‘dan Matbaa‘ya uzanan çizgi, 
hayvanlı çekim arabasından otomobile geçişle karşılaştırıldı. McLuhan, Ong ve daha 
pek çokları, ‘Baskı, Yazı‘nın etkinliğini arttırdı‘ saptamasında ısrarcı oldular.  
 
McLUHAN, Marshall [1964] Understanding Media, Almancası: Die Magischen Kanäle, 
Düsseldorf-Wien, 1968, 19702, s.189: ‘Der Buch -druck war nur ein so Zusatz zur Kunst des 
Schreibens, in der Art, wie es das Auto zum Pferd war‘. Ne ki, Fenike veya Yunan Alfabesinin 
Ana - dolu ve Yunanistan üzerindeki etkisinden değil, Gutenberg üzerindeki etkisinden söz ediyor 
ki, pek yerinde değil verdiği, kullandığı örnek. Ong ise, Baskı geliştirildikten sonra da kulağa 
ilişkin / kulağa dayalı, duyarak diyalog kurmak; görmeye dayalı, basılı metne ilişkin iletişime 
egemen olmayı sürdürdü diyordu. ONG, Walter J. [1982] Orality and Literacy. The 
Technologizing of the Word, London, Univ. of London, Almancası: W. Schömel, Oralität und 
Literalität, Opladen, Ohlig, 1987: s. 120. 
 

Canım, varsın kefere’nin eşeği “kancık” (: dişi) olsun. “Bundan bir şey çıkacağı 
yok” diyebilirsiniz. Ancak, “şundan” bir şeyler çıkacak: Bu “şu”: o’dur: 15. yüzyıl 
ortasında geliştirilen Hangul Alfabeli Korece Yazı, gelişkin bir Tipografi tekniği olanağı 
sunmuş olmasına rağmen, bu potansiyeli bile, Basmacılık ürünleri Çin Yazı Sisteminde 
ve “Basımevi (=Tipografik Matbaa), Devlet (Saray Basımevi) tekeline gerçekleştirildiği 
için; toplumsal refah sağlayıcı[lı] ve benzeri sonuçlar doğuracak bir sosyalleşme’ye 
ulaşılamadı“ sayılmaya devam edilemeyebilir... Çin ve Doğu Türkistan Uygur Türkleri 
arasında yaygınlaşıvermiş (o mûcizevî) Basmacılık Ustalarının ucuz ve olağanüstü hızlı 
Blokbaskı hazırlama yeteneklerini, sonuçlarını, nedenlerini... merak edip duracağız 
artık. Şifahî Kültürleri Alkışlamaya başlayabiliriz.  
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AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN İDARİ 
YAPTIRIMLARA BAKIŞI 

Prof. Dr. Ali ULUSOY 

İdari yaptırımlar, kişilere idari işlem niteliğinde, yani mahkeme tarafından 
değil idarenin tek yanlı iradesiyle ve yargılama usulleri değil idari usuller uygulanarak 
öngörülen yaptırımlardır. Hukuk düzenindeki tüm yaptırımlar gibi iki temel özelliği, 
bir mevzuat ihlaline karşılık olarak öngörülmeleri ve hukuksal zorlama içermeleridir. 
İdari yaptırımlardan bastırıcı, tedip edici nitelikteki cezalandırma amacı ağır basanları 
(idari cezalar), önleyici, engelleyici, telafi edici nitelikteki tedbir amacı ağır 
basanlardan (idari tedbirler) ayırmak gerekir. İdari yaptırımlar sonuçta yargısal 
işlemler değil idari işlemlerden olduklarından, yargı işlevine (fonksiyonuna) değil, 
idari işleve (fonksiyona) dahildirler ve bunlara prensip olarak idari işlemlerin hukuksal 
rejimi uygulanır. Buna karşılık, bunların idari cezalar kategorisi için, idare hukuku ilke 
ve kurallarının yanı sıra ve tamamlayıcı nitelikte, belli ölçüde ceza hukuku ilke ve 
kurallarının uygulanması da söz konusu olmaktadır. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) idari yaptırımlara karşı hukuk 
güvenceleri sağlamak adına somut ve açık herhangi bir hüküm içermemektedir. Diğer 
bir ifadeyle Sözleşme, idari yaptırımlardan açıkça bahsetmemektedir. Buna karşın 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), yerleşik içtihadında Sözleşmenin adil 
yargılanma hakkını düzenleyen 6. maddesindeki “cezai nitelikteki suçlama” kavramını 
şekli değil maddi ölçüte göre değerlendirmektedir. Üstelik bu madde kapsamında 
yapacağı değerlendirmeleri üye ülke hukuk düzenlerinden bağımsız yapacağını içtihat 
ederek, ülkelerin kendi iç hukuklarında bir yaptırımı veya yükümlendirici işlemi 
“cezai” nitelikte görüp görmemeleri ile bağlı olmadığını ve bu konuda kendisinin 
“otonom” değerlendirme yapacağını belirlemektedir.  

Yani AİHM, bu maddede bahsi geçen “ceza”nın mutlaka üye ülkenin bir 
mahkemesince verilmiş olmasının zorunlu olmadığını ve idarece verilen cezaların da 
belli kriterleri taşıması kaydıyla bu madde yönünden “cezai nitelikte” görülebileceğini 
ve böylece Sözleşmenin bu maddesinde öngörülen hukuki güvencelerin aranacağını 
öngörmektedir.  

I. AİHM Açısından Yaptırımın Niteliği 

AİHM, bir yaptırımın AİHS açısından “ceza” niteliğinde sayılması için, bir 
mevzuat ihlaline karşılık olarak verilmesinin şart olduğuna, verilen zararın tazmini 
kapsamında uygulanan yaptırımların ise Sözleşmenin 6. maddesi açısından “ceza” 
olarak görülemeyeceğine işaret etmektedir1. 

1 AİHM, Bendenoun / Fransa, 24.2.1994. 
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İdari yaptırımlara AİHS’nin uygulanması konusunda referans alınan ilk 

kararlar olan Engel /Hollanda2 ve Öztürk /Almanya3 kararlarında AİHM, bir yaptırımın 
Sözleşmenin adil yargılanma hakkını düzenleyen hükümleri (6. madde4 ve 13. madde5) 
açısından “cezai” nitelikte kabul edilebilmesi ve bu maddelerin sağladığı 
güvencelerden yararlanabilmesi için, yapacağı değerlendirmede şu üç kriteri dikkate 
alacağını deklare etmiştir: Bu yaptırımın iç hukukta nasıl nitelendiği, ihlalin gerçek 
niteliği, cezanın muhatabı üzerindeki etkisi ve ağırlık derecesi. Üstelik Mahkeme, bu 
üç kriterin kümülatif değil alternatif olduğunu, yani sadece biri açısından yaptırımı 
cezai nitelikte görmesinin yeterli olduğunu belirlemiştir6. 

Uygulamada AİHM’in idari yaptırımları Sözleşmenin 6. ve 13. maddeleri 
yönünden “cezai” nitelikte görüp görmemede esas olarak ihlalin niteliğine ve cezanın 
ağırlık derecesine baktığı ve bu noktada en belirleyici olan faktörün, yaptırımın 
“caydırıcı ve bastırıcı” (dissuasive et repressive) amaç taşıyıp taşımaması olduğu ileri 
sürülmektedir7. Eğer bir idari yaptırım bu ölçütlere göre “cezai” nitelikte görülürse, 

2 AİHM, Engel /Hollanda, 8.6.1976. 
3 AİHM, Öztürk /Almanya, 21.2.1984. 
4 Madde 6: Adil Yargılanma Hakkı: “1. Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili 
nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, 
yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, 
hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir. Hüküm açık oturumda 
verilir; ancak, demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve ulusal güvenlik yararına, 
küçüklerin korunması veya davaya taraf olanların özel hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde, 
veya davanın açık oturumda görülmesinin adaletin selametine zarar verebileceği bazı özel 
durumlarda, mahkemenin zorunlu göreceği ölçüde, duruşmalar dava süresince tamamen veya 
kısmen basına ve dinleyicilere kapalı olarak sürdürülebilir.  
2.Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır.  
3.Her sanık en azından aşağıdaki haklara sahiptir. 
 a) Kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa zamanda, anladığı bir dille 
ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek; 
b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olmak;  
c) Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir savunmacının yardımından yararlanmak ve 
eğer savunmacı tutmak için mali olanaklardan yoksun bulunuyor ve adaletin selameti 
gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir avukatın para ödemeksizin yardımından 
yararlanabilmek; 
d) İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla 
aynı koşullar altında çağırılmasının ve dinlenmesinin sağlanmasını istemek; 
e) Duruşmada kullanılan dili anlama dışı veya konuşma dışı takdirde bir tercümanın 
yardımından para ödemeksizin yararlanmak. “ 
5 Madde 13: Etkili Başvuru Hakkı: “Bu Sözleşme’de tanınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal 
edilen herkes, ihlal fiili resmi görev yapan kimseler tarafından bu sıfatlarına dayanılarak 
yapılmış da olsa, ulusal bir makama etkili bir başvuru yapabilme hakkına sahiptir.” 
6 AİHM, Jussila /Finlandiya, 23.11.2006. 
7 Bkz. Julie Van THEMSCHE, “Le cumul des sanctions administratives et pénales au regard du 
principe “non bis in idem””, Pacioli No 298, IPCF-BIBF, Mai-Juin 2010, s. 4. 
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AİHM’e göre o yaptırıma kural olarak Sözleşmenin adil yargılanma hakkına ilişkin 
hükümlerinin (özellikle m.6 ve 13) uygulanması zorunlu hale gelmektedir8. 

Bu konuya ilişkin olarak yukarıda bahsi geçen Engel/Hollanda kararında, 
Hollanda Ordusunda askerlere verilen oda hapsi şeklindeki disiplin cezasının 
Sözleşmenin 6. maddesi anlamında “cezai nitelikte” sayılıp sayılmayacağı tartışılmış 
ve AİHM, değinilen üç kriteri uyguladıktan sonra, kişilerin hürriyetini bağlayıcı 
nitelikteki her tür cezanın kural olarak Sözleşmenin 6. maddesinin korumasından 
yararlanması gereken seviyede bir “ceza” olduğuna, ancak sadece iki günlük bir 
cezanın çok kısa olması nedeniyle Sözleşme açısından “ceza” olarak sayılmayacağına 
karar vermiştir. 

Öztürk / Almanya kararında ise, Türk vatandaşı olan ve Almanya’da yaşayan 
davacıya önceden mahkemece verilen adli ceza olarak öngörülen, ancak sonradan 
depenalizasyon ile idari ceza haline getirilen kabahat niteliğinde bir trafik cezası 
verilmiştir. Davacı bu ceza verilirken kendisini savunabilmesi için gerekenin 
yapılmadığını, yeterli Almanca bilmemesine rağmen kendisine tercüman 
sağlanmadığını ve savunma hakkının çiğnenmesi nedeniyle cezanın AİHS’nin 6. 
maddesindeki adil yargılanma hakkına aykırı olduğunun ileri sürmüş ve uyuşmazlık en 
sonunda AİHM önüne gelmiştir. Alman Hükümeti savunmasında, bu cezanın kabahat 
cezası niteliğinde ve dolayısıyla basit ve hafif bir ceza olduğunu ve muhatabı üzerinde 
ağır bir etkisinin olamayacağını ve bu nedenle bu şekildeki kabahat cezalarının 
Sözleşmenin 6. maddesi anlamında “ceza” olarak görülmesinin mümkün olmadığını 
ileri sürmüştür. AİHM ise bu hususta yapacağı değerlendirmede üye ülkenin kendi iç 
hukukundaki nitelemesi ile bağlı olmadığını ve somut yaptırımı kendisinin bağımsız 
şekilde değerlendireceğini belirledikten sonra, sözkonusu trafik cezasını Sözleşme 
kapsamında “cezai” nitelikte görerek, Almanya’nın AİHS m.6/3 hükmünü ihlal ettiği 
sonucuna varmıştır.  

Bu konuda emsal olarak gösterilebilecek bir diğer kararda, trafik kurallarının 
ihlali sonucunda idari kolluk tarafından uygulanan sürücü ehliyetinden puan düşülmesi 
yaptırımı sonucunda, toplam 12 puanından 4 puan düşülen bir sürücünün bu yaptırıma 
karşı yaptığı başvurunun en sonunda AİHM önüne gelmesi üzerine, Mahkeme ilkin, 
sürücü ehliyetinden puan düşülmesinin idari tedbir niteliği de bulunmasına karşın, 
düşen puanların belli bir noktaya ulaştığında ehliyetin iptali sonucunu doğuracağından, 
bu yaptırımın araba kullanma gibi modern yaşamda seyahat özgürlüğünün ayrılmaz 
parçası haline gelmiş bir hakkın ve özgürlüğün önemli biçimde sınırlanması sonucunu 
doğuracağından, muhatabı üzerinde ağır sonuç doğuracak cezalandırma niteliği ağır 
basan ve Sözleşmenin 6. maddesi anlamında “cezai nitelikte” bir yaptırım olduğunu 
tespit etmiş; fakat sonrasında, somut davada Sözleşmenin 6. maddesinin üye devlet 
tarafından ihlal edilmediğine, çünkü hem cezanın orantısız ve ölçüsüz bulunmadığına, 
hem de iç hukukta bu cezaya karşı bağımsız ve tarafsız şekilde üst denetim yapabilecek 
bir üst merciye itiraz hakkının mevcut olduğuna karar vermiştir9. Bu bağlamda 

8 AİHM, Garyfallou Aebe /Yunanistan, 24.9.1997. 
9 AİHM, Malige / Fransa, 23.9.1998. 
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AİHM’in birtakım idari yaptırımları Sözleşmenin 6. maddesi kapsamında “cezai” 
nitelikte gördüğü birçok kararı bulunmaktadır10. 

II. Yaptırıma AİHS Normlarının Uygulanma Ölçütleri 

Yukarıda değinilen AİHM içtihadı uyarınca, Avrupa İnsan Hakları Hukukunda 
Sözleşmenin 6. maddesi açısından “cezai” nitelikte görülen idari yaptırımlar, anılan 
maddede öngörülen hukuki korumadan ve güvencelerden kural olarak yararlanacak ve 
bu maddede öngörülen güvencelere uygun olmayan cezalar Sözleşmenin bu maddesini 
ihlal etmiş kabul edilecektir. Ancak yukarıda değinilen Malige /Fransa kararında 
olduğu gibi, bir idari yaptırım Sözleşmenin 6. maddesi kapsamında “cezai” nitelikte 
görülse dahi, bu maddedeki güvencelerin birinin o somut ceza için eksik olması her 
zaman bu maddenin ihlal edildiği anlamına gelmeyecektir. Zira AİHM’e göre, eğer 
sözkonusu “cezai” nitelikte görülen idari yaptırımda bu madde açısından tespit edilen 
ve fakat 1. dereceden önemli görülmeyen bazı eksiklikler ve sorunlar, bu cezaya karşı 
bağımsız ve tarafsız şekilde üst denetim yapabilecek bir itiraz mekanizması 
öngörülmüş ise, bu yolla da telafi edilebilecektir.  

Yani AİHM, Sözleşmenin 6. maddesi ile zorunlu tutulan her usul kuralındaki 
eksikliği bu maddenin ihlali şeklinde değerlendirmemektedir11. Örneğin, bu tür bir 
idari cezada, ceza veren makamın tam olarak tarafsız ve bağımsız “görüntü 
vermemesi” (idari cezayı veren komisyonda soruşturma yapanların da bulunması), 
eğer bu cezaya karşı tarafsız ve bağımsız bir üst mercie itiraz etme imkanı mevcutsa, 
Sözleşmenin 6. maddesinin ihlali sonucunu doğurmayacaktır12. 

Sonuç olarak, disiplin cezası da olsa, regülatif ceza da olsa, kabahat cezası da 
olsa, AİHM’in öngördüğü kriterlere göre özellikle de caydırma ve bastırma yani 
cezalandırma amacı bulunan ve muhatabı üzerinde çok ağır etkiler doğuran idari 
yaptırımlar AİHS’nin 6. ve 13. maddelerindeki adil yargılanma hakkının öngördüğü 
hukuki güvencelerden yararlanacak; bu nitelikte olmayan idari yaptırımlar ise 
AİHS’nin uygulama alanı dışında kalacaktır. 

Bununla birlikte, AİHS’nin adil yargılanma hakkı hükümleri kapsamında 
“cezai” nitelikte görülen bir yaptırım için, bu hükümler açısından eksiklik veya sorun 
tespit edilse bile, bu hükümlerin (m.6 ve 13) ihlal edilmiş olduğu otomatik olarak ileri 
sürülemeyecektir. Eğer bu hükümler açısından tespit edilen eksikliğin ve sorunun bu 
yaptırıma karşı etkili bir itiraz yolu (örneğin yaptırıma karşı yargı yoluna 
başvurulabilmesi) ile giderilmesi mümkün ise, Sözleşmenin 6. veya 13. maddelerinin 
ihlal edildiği sonucuna ulaşılmayacaktır. Buradaki önemli nokta 6. ve 13. maddeler ile 
güvenceye alınan bir husustaki eksiklik veya sorunun iç hukukta o yaptırıma karşı 
öngörülen etkin başvuru yolu ile telafisinin gerçekten mümkün olup  olmamasıdır. Bu 
yöndeki değerlendirme ise AİHM tarafından her somut uyuşmazlık bazında 
yapılacaktır. 

10 Örnek kararlar: Silverster’s Horeca Service /Belçika, 4.3.2004; Janosevic /İsveç, 23.7.2002; 
J.J. /Hollanda, 27.3.1998; Bendenoun /Fransa, 20.2.1994. 
11 Bu konuda referans bir karar için Bkz. AİHM, Albert et Le Compte /Belçika, 10.2.1983. 
12 AİHM, M. /Fransa, 24.9.2009; Gubler /Fransa, 27.7.2006. 
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Yine AİHM’in yerleşik içtihadına göre, bir cezaya karşı iç hukukta etkin 
başvuru yolunun bulunduğunun kabulü için, o başvuru yolunun mutlaka “yargısal yol” 
olması, yani cezaya itirazın mutlaka bir mahkemeye yapılması zorunlu değildir. 
Yapısal ve işlevsel olarak tarafsız ve bağımsız şekilde değerlendirme yapabilecek 
kapasitede bir idari üst merciye (örneğin konu hakkındaki uzmanlardan oluşacak bir 
özel komisyon gibi) yapılabilecek başvuru da “etkin başvuru” olarak görülebilecektir. 
Örneğin cezayı veren idari makamın rutin hiyerarşik üstüne yapılan bir hiyerarşik 
başvuru bu anlamda “etkin başvuru” olarak görülmeyecektir13. O halde Mahkeme, bu 
hususta da şekli değil maddi ölçüt kullanmaktadır. 

Öte yandan AİHM, 1999 yılındaki Pellegrin kararı ile, doğrudan devlet 
makamlarının kamu otoritesi kullanımına ilişkin görevlerde çalışan kamu görevlilerinin 
memuriyet statülerinden kaynaklanan ve idare ile olan uyuşmazlıklarının ve bu arada 
bunlara verilen disiplin cezalarının AİHS’nin 6. maddesinin uygulama alanı dışında 
kaldığını içtihat etmiştir14. Bu nedenle, bu kapsamda olan kamu görevlilerine verilen 
disiplin cezaları da Sözleşmenin 6. maddesi açısından “cezai” nitelikte 
sayılmayacaktır. Bu durum yukarıda öngörülen genel uygulamanın özel bir istisnasını 
oluşturacaktır. Kaldı ki zaten AİHM normal şartlarda salt disipliner nitelikteki 
yaptırımları AİHS açısından “cezai” nitelikte görmeme eğiliminde olup, bu nitelikte 
görmek için yaptırımda çok özel bir ağırlık aramaktadır15. 

III. İdari Yaptırımlara İlişkin AİHM İçtihadına AİHS’ye Taraf
Ülkelerin ve Türkiye’nin Adaptasyonu

Hemen belirtelim ki AİHS ile öngörülen sisteme üye ülkeler AİHM’in idari 
yaptırımlara ilişkin yukarıda özetlenen içtihadına kolayca adapte olamamışlardır. 
Özellikle de şekli ölçüt değil maddi ölçüt kullanımını16 esas alan ve cezalandırma 
amacının ve cezanın özel ağırlığının tespiti gibi göreceli değerlendirmeler temeline 
dayanan bu sui generis idari yaptırımlar rejimi genellikle üye ülkelerin iç 
hukuklarındaki klasik uygulamalarla bağdaşmamaktadır.  

Bu bağlamda örneğin Fransa’da Conseil d’Etat, AİHM’in bu konudaki içtihadını 
uygulamaya uzunca bir süre direnip, tüm idari yaptırımların AİHS’nin adil yargılanma 
hakkı hükümleri kapsamı dışında olduğuna karar verdi17. Fakat bu direncini daha da 
uzun süre devam ettirmeyip sonunda AİHM içtihadını uygulamayı kabul etti18. Fransız 

13 Bkz. AİHM, Leander /İsveç, 26.3.1987. 
14 AİHM, Pellegrin /Fransa, 8.12.1999. 
15 Bkz. AİHM, Engel /Hollanda, 8.6.1976. 
16 Nitekim Avrupa İnsan Hakları Hukukunda adil yargılanma hakkı açısından cezanın muhatabı 
üzerindeki etki ve ağırlık derecesine çok özel bir önem verildiği görülmektedir. Bkz. Nuala 
MOLE ve Catharina HARBY, Le droit a un procés équitable, Série “Précis sur le droit de 
l’homme”, Conseil de l’Europe, 2. Éd., Strasbourg 2007, s.20. 
17 CE, Ministre du Budget / SARL Auto-Industrie Méric, 31.5.1995. 
18 CE, Didier, 3.12.1999. 
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Yargıtayı (Cour de Cassation) da, uzun süren tereddütlerden sonra Ceza Genel 
Kurulunda aldığı kararla bu konudaki AİHM içtihadını benimsemiş ve uygulamıştır19. 

AİHM’in idari yaptırımlara ilişkin yukarıda belirtilen içtihadındaki idari 
yaptırımların “caydırıcı ve bastırıcı amaç”, yani cezalandırma amacı ölçütüne göre iki 
gruba ayrılması şeklindeki içtihadı iç hukukumuz açısından herhangi bir sorun 
doğurmayacaktır.  

Buna karşılık, ulusalüstü (supranational) mahkemenin bu konuda öngördüğü, 
idari cezanın “özel bir ağırlıkta olması” veya “muhatabı üzerinde ağır etki doğurması” 
ölçütünün fazla göreceli olduğu ve objektif bir değerlendirmeye her zaman olanak 
vermeyeceği de bir gerçektir. Bu nedenle bu ölçütün idari yaptırımların 
sınıflandırılmasında, yani idari cezalar ve idari tedbirler olarak ayrılmasında pratik 
olarak yararlanılabilecek bir ölçüt olmadığı ortadadır. 

Aynı şekilde, idari ceza için etkin başvuru yolunun bulunması durumunda 
birtakım temel ceza hukuku güvencelerine riayet edilmemiş olmasının adil yargılanma 
hakkının ihlali anlamına gelmeyebileceğine dair AİHM içtihadı da Türk iç hukuku 
açısından uygulanabilir olmaktan uzak görünmektedir. Zira temel ceza hukuku 
güvencelerine başta, yani idari ceza öngören idari işlemin tesisi esnasında riayet 
edilmemesi durumunda, cezanın içeriğine sirayet edecek bu eksikliklerin veya 
sorunların sonradan üst makama veya yargı merciine başvuru üzerine telafi 
edilebilmesi mümkün görünmemektedir.  

Kaldı ki idari ceza öngören işlem, bu işleme karşı üst bir idari makam veya 
yargı merciine yapılan başvuru üzerine bu makam veya merci tarafından verilen 
karardan bağımsız bir işlem olacağından, bu işlemin hukuka uygun olup olmadığının iç 
hukuktaki tespiti ve denetimi mekanizması ile iç hukuktaki bu işlem ve sonrasındaki 
idari ve yargısal sürecin bir bütün olarak AİHS normlarına uygunluğunun denetimi 
tamamen farklı süreçlerdir. 

Bununla birlikte, idari yaptırımların iki ana kolundan birini oluşturan idari 
cezalardan hangileri için AİHS’nin adil yargılanma hakkını düzenleyen hükümlerinin 
(m.6 ve 13) uygulanacağının ve Türk Hukukunda bunlardan hangileri için idare 
hukuku ve ceza hukuku güvencelerine ilave olarak bir de AİHS güvencelerinin 
uygulanacağının tespitinde AİHM’in yukarıda değinilen içtihadından yararlanılmalıdır. 

IV. AİHM’in İdari Yaptırımlar Hakkında Verdiği İhlal Kararlarına 
Karşı Danıştay’ın Tutumu 

Bu konuda emsal olabilecek bir uyuşmazlıkta bir radyo istasyonuna, topluma 
şiddet, terör ve etnik ayırımcılığa teşvik eden program yaptığı gerekçesiyle RTÜK 
tarafından 90 gün yayın durdurma yaptırımı verilmiş; bu yaptırıma karşı idari yargıda 
açılan dava Ankara 8. İdare Mahkemesince reddedilmiş ve temyiz aşamasında 
Danıştayca da onanarak kesinleşmiş; yapılan başvuru üzerine AİHM’in 30.6.2006 
tarihinde kesinleşen kararıyla Türkiye, AİHS’nin ifade hürriyetini öngören 10. 

19 Cass. Ass. Plén., 5.2.1999. 
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maddesini ihlal ettiği sonucuna varılarak tazminata mahkum edilmiştir. Davacı 
AİHM’in anılan kararı üzerine Ankara 8. İdare Mahkemesine başvurarak yargılamanın 
yenilenmesini talep etmiş; Mahkeme, 2577 sayılı İYUK’un 53. maddesinin 1. bendinde 
yargılamanın iadesi nedenleri arasında, “Hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri 
Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması” da 
sayıldığından bahisle davacının bu talebini kabul etmiş20; bu kararın temyiz 
aşamasında ise Danıştay 13. Dairesi, AİHM tarafından tespit edilen ihlalin adil 
yargılanma hakkına ilişkin olmaması ve AİHM tarafından “tartışılan olgular ve maddi 
olayın yargılamanın yenilenmesine esas olan dava ile aynı olması” nedeniyle 
yargılamanın yenilenmesi talebinin reddedilmesi gerektiği düşüncesiyle anılan idare 
mahkemesi kararını bozmuştur21. 

Mahkemenin kararında direnmesi üzerine Danıştay İDDK, idare mahkemesi 
kararını onayarak, AİHM tarafından verilen ihlal kararının idari yargı yönünden 
prensip olarak yargılamanın iadesi nedeni sayılmasına oyçokluğu ile yeşil ışık 
yakmıştır22. Karara muhalif kalan üyeler, RTÜK tarafından verilen 90 günlük yayın 
durdurma yaptırımının olup bitmesi nedeniyle güncelliğinin kalmaması, bu yaptırımın 
sonradan değişen mevzuat uyarınca RTÜK nezdindeki sicilden silinmiş olması 
nedeniyle sonrasında tekerrüre esas olmasının mümkün olmaması ve Danıştay’ın 
yerleşik içtihadı uyarınca AİHM tarafından tazminata hükmedilen davalara ilişkin 
olarak sonradan idari yargı önünde ilave bir (manevi) tazminata hükmedilmesinin 
kabul edilmemesi olguları dikkate alındığında, somut uyuşmazlık bağlamında 
yargılamanın iadesi kararı verilmesine gerek bulunmadığı görüşünü savunmuşlardır. 

Danıştay aynı konuya ilişkin olarak daha önceki bir içtihadında da aynı sonuca 
ulaşmıştı. Somut tespit olmamasına karşın ölçme ve değerlendirmeye yönelik teknik 
veriler dayanak gösterilerek ve toplu kopya çektiği varsayılarak ÖSS giriş sınav sonucu 
ÖSYM tarafından geçersiz sayılan bir kişinin açtığı davada idari yargı tarafından dava 
reddedilmiş, fakat AİHM bu uyuşmazlıkta T.C. Devletinin davacının AİHS Protokol 
no 1 m.2 ile öngörülen eğitim hakkını ihlal ettiği sonucuna varmış ve tazminata da 
hükmetmiştir. 

Danıştay İDDK, öncesinde AİHM’in bu kararını yargılamanın iadesi nedeni 
olarak saymamasına karşın, karar düzeltme aşamasında içtihadını radikal biçimde 
değiştirerek, sözkonusu AİHM kararını İYUK m.53 kapsamında yargılamanın iadesi 
nedeni olarak kabul etmiştir23. 

Karara muhalif kalan üyeler ise, adil yargılanma hakkının ihlali halleri dışında, 
AİHM’in idari bir işleme yönelik olarak bir devlet hakkında verdiği ihlal kararlarının 
doğrudan muhatabının devletin yargı mercileri değil, o devletin ilgili idari makamları 
olduğu, somut uyuşmazlıkta da AİHM kararının asıl muhatabının idari yargı değil, asıl 

20 Ankara 8. İ.M., 23.10.2009, E.2009/1531. 
21 D. 13.D., 29.6.2009, E.2008/8090. 
22 D. İDDK, 30.10.2013, E.2010/1285. 
23 D. İDDK, 23.12.2010, E.2009/1188. 
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işlemi tesis eden ÖSYM olması nedeniyle AİHM kararının gereğini yapmakla 
öncelikle bu idari makamın mükellef olduğu, adil yargılanma hakkı kapsamında 
olmayan bu konuda ilgilinin öncelikle ÖSYM’ye başvurup AİHM kararı gereği 
sözkonusu idari işlemin geri alınmasını talep etmesi ve talebi reddedilirse de idari 
yargıya başvurması gerektiği ve bu nedenle yargılama usulünde son derece kısıtlı ve 
istisnai bir yol olan karar düzeltme talebinin teknik olarak kabul edilmemesi 
gerektiğini ileri sürmüşlerdir. 

Aslında bu konuda Danıştay’ın çoğunluk düşüncesi ile azınlık düşüncesi 
arasında esasta önemli bir fark bulunmamaktadır. Her iki düşünce de AİHM’in ihlal 
kararı sonrasında ilgili devletin tazminata mahkum edilmesiyle konunun 
(uyuşmazlığın) her halükarda kapanmış sayılmayacağını; niteliği gereği tazminatla 
kapanmış sayılacak haller dışında (örneğin devletin yargılamanın aşırı uzun sürmesi 
nedeniyle tazminata mahkum edilmesi), ilgili devletin iç hukuk sisteminde ayrıca bir 
hukuki tasarrufta bulunulması gerektiğini kabul etmektedir. Bu bağlamda Danıştay bir 
bütün olarak AİHM kararlarının iç hukuktaki bağlayıcılığını ve hukuki “otoritesini” 
tanımaktadır. Çoğunluk ve azınlık görüşlerinde ayrı düşülen nokta, iç hukukta 
öncelikle yapılması gereken hukuki tasarrufun idari bir tasarruf mu yoksa yargısal bir 
tasarruf mu olması gerektiği hususu ile sınırlıdır. 

AİHM’in iç hukuktaki yüksek mahkemeler üzerinde bir “süper temyiz” 
mahkemesi olmadığı olgusu da dikkate alındığında, Danıştay’ın yukarıda değinilen 
azınlık görüşü kanımca salt teknik açıdan daha isabetlidir. Sadece lafzi yönden bakılırsa 
da, İYUK m.53/1 düzenlemesinde yargılaması “iade” edilecek olanın AİHM tarafından 
Sözleşmeye aykırı görülen “ mahkeme hükmü” olduğu ve AİHM’in de sadece adil 
yargılanma hakkı yönünden ihlallerde doğrudan “mahkeme hükmünü” denetlediği ve 
idari işlemlere ilişkin diğer hallerde doğrudan mahkeme hükmünü değil, aslında idari 
işlemi tesis eden idareyi mahkum ettiği ileri sürülebilir.  

Ancak çoğunluk görüşünün daha pratik olduğu da bir gerçektir. Ayrıca adil 
yargılanma hakkı dışındaki hallerde de AİHM, bir bütün olarak devleti mahkum etmiş 
ve bu arada dolaylı da olsa ve iç hukuk yollarını tüketmiş olma zorunluluğu 
kapsamında ilgili yargı mercii kararını da “denetlemiş” olmaktadır. Bu nedenle 
öncesinde idari tasarrufa gerek duyulmadan daha önce yapılmış yargısal tasarrufun kısa 
yoldan düzeltilmesi garipsenecek bir durum olmamalıdır.  



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İdari Yaptırımlara Bakışı 643 

Sonuç 

AİHM’in idari yaptırımlara bakışı, iç hukuk uygulamalarında idari yaptırımlar 
için öngörülen hukuki rejimlere göre çok farklı unsurlar taşıyabilmektedir. Örneğin 
“ceza” kavramını şekli değil maddi ölçüte göre takdir etmesi, AİHS rejiminin 
uygulanmasında ağırlık-hafiflik ölçütünü kullanması gibi hususlar iç hukuk 
uygulamalarıyla her zaman paralellik arzetmeyebilir. 

Bununla birlikte AİHM’in özellikle regülatif cezalarda24 prensip olarak 
AİHS’nin adil yargılanma hakkına ilişkin güvencelerini uygulaması hukuk güvenliği 
açısından çok önemli bir aşama teşkil etmektedir. Kişi özgürlükleri yönünden son 
derece önemli olan idari yaptırımların AİHM’in meşhur (!) iş yüküne kurban 
edilmeyip, daha fazla kısmının AİHS koruması altına alınması, Avrupa insan hakları 
koruma mekanizmasının kişiler nezdindeki meşruluğunu da çok önemli ölçüde artırıcı 
etki doğuracaktır. 

Ankara, Kasım 2013. 

24 “Regülatif ceza” ile kastedilen, regülasyon veya ekonomik kolluk görevi icra eden idari 
makamlar ve özellikle de bağımsız idari otoriteler tarafından verilen ve kabahat cezalarından 
farklı olarak uygulamada kişiler üzerinde ağır etkiler doğuran idari cezalardır. 
*Danıştay Üyesi (alulusoy@gmail.com).
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KARAR İNCELEMESİ: VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE 
GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ HUKUKİ 

STATÜSÜ 

Ahmet YAĞLI* 

Giriş 

2006 yılında alınan bir Bakanlar Kurulu kararı1 ile devlet üniversitelerinde görev 
yapan öğretim elemanları ile vakıf üniversiteleride görev yapanlar ayrı kurala tabi 
kılınmıştı. Bu kural, adı geçen Kararın 14. maddesi ile getirilmişti. Madde metni 
şöyledir:  

“Lisansüstü öğrenim yapan araştırma görevlilerinden öğrenci katkı payı alınmaz. 
Ancak vakıf üniversitelerinde çalışıp Devlet üniversitelerinde lisansüstü eğitim yapan 
öğrenciler ile ikinci öğretimde lisansüstü eğitim yapan öğrenciler katkı payı öderler.” 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) 20.3.2013 tarihli kararı2 ile 
üniversite personeli arasında vakıf üniversitesi-devlet üniversitesi yönünden ayrım 
bulunmadığına hükmetmiştir. Bu incelemede, açılan iptal davasında hangi hukuka 
aykırılık nedenlerinin ileri sürüldüğü, ardından davayı reddeden Daire kararındaki 
gerekçeler, daha sonra İDDK’nın bozma gerekçeleri incelenecek ve en son konu bütün 
halinde ele alınmaya çalışılacaktır. 

A. İptal davasında ileri sürülen nedenler 

İşleme karşı açılan iptal davasında, vakıf üniversitelerinde görev yapan öğretim 
elemanları ile devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları arasında ayrım 
yapılamayacağı; dolayısıyla işlemin eşitlik kuralını ihlal ettiği iddia edilmiştir. Bu 
iddiaya dayanak olarak da Anayasa ve 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının ilgili 
maddeleri gösterilmiştir. Bu madde hükümleri şöyledir: 

Anayasa Madde 130 - Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen 
içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; 
ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve 
danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan 
kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla 
kurulur. 

* Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı, Arş. Gör.
1 7.9.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında 
Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak 
Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” 
2 E.2009/704-K.2013/997 (karar yayımlanmamıştır) 
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Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak 

şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim 
kurumları kurulabilir. 

(…) 

Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, mali ve idari konuları 
dışındaki akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik 
yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada belirtilen 
hükümlere tabidir. 

2547 sayılı yasa Ek Madde 2 - (Değişik madde: 18/06/2008-5772 S.K./7.mad) 

Vakıflar; kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla ve mali ve idari hususlar 
dışında, akademik çalışmalar, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik 
yönlerinden bu Kanunda gösterilen esas ve usullere uymak kaydıyla, Yükseköğretim 
kurumları veya bunlara bağlı birimlerden birini veya birden fazlasını ya da bir 
üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın, ekonominin ihtiyaç 
duyduğu alanlarda yüksek nitelikli işgücü yetiştirmek amacıyla, bu Kanun hükümleri 
çerçevesinde kalmak şartıyla meslek yüksekokulu kurabilir. (…)3 

2547 sayılı yasa Ek Madde 8 - (Ek madde: 17/08/1983 - 2880/32 md.) Vakıfca 
kurulacak yükseköğretim kurumlarındaki akademik organlar, Devlet yükseköğretim 
kurumlarındaki akademik organlar gibi düzenlenir ve onların görevlerini yerine 
getirir. Öğretim elemanlarının nitelikleri Devlet yükseköğretim kurumlarındaki 
öğretim elemanlarının niteliklerinin aynıdır. Devlet yükseköğretim kurumlarında 
çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler, vakıf 
yükseköğretim kurumlarında görev alamazlar. 

Böylece, Anayasanın 130. maddesi, vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim 
kurumlarının öğretim elemanlarının sağlanması yönünden devlet eliyle kurulan 
yükseköğretim kurumları için Anayasada belirtilen hükümlere tabi olacağını hükme 
bağlamıştır. 2547 sayılı yasanın ek 2. maddesi bu anayasa hükmünü yinelemekte ve 
aynı yasanın ek 8. maddesi de vakıf üniversitelerindeki öğretim elemanlarının 
niteliklerinin devlet üniversitesindekilerle aynı olacağını belirtmektedir.  

Mevzuat tarafından belirlenen bu nitelik, çeşitli yargı kararları ile de teyit 
edilmiştir. Danıştay’ın ve Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli kararlarında devlet 
üniversitesi ile vakıf üniversitesi arasında statü bakımından bir fark bulunmadığı 
sonucuna ulaşılmaktadır.  

Danıştay Sekizinci Dairesinin yukarıdaki mevzuat hükmü doğrultusunda verilen 
bir kararının4 konu ile ilgili bölümü şöyledir:  

"Anayasanın metni açıklanan bu maddesi [130. madde] ile getirilen düzenlemede 
ister devlet eliyle kurulsun ister vakıflar tarafından kurulsun üniversitelerin akademik 

3 Maddenin davanın açıldığı tarihteki (10.07.2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4702 
sayılı yasanın 3. maddesi) içeriği mevcutla meslek yüksekokulları dışında aynıdır. 
4 E.1998/6329-K.1999/5758 sayılı kararı 
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çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden hiçbir ayrım 
yapılmamış veya farklı ölçütler getirilmemiştir." 

"… vakıflarca kurulan üniversitelerin de yasa ile devletin gözetim ve denetimi 
altında kurulduğu, yine devletin gözetim ve denetimi altında devlet üniversiteleri gibi 
akademik faaliyetlerini yürüttükleri, devletin eğitim ve öğretim yükünün bir bölümünü 
kar amacı gütmeden üstlenerek kamu hizmetleri yürüttükleri ve tüzel kişiliğe sahip 
oldukları yasayla belirtilmektedir. Yükseköğretim sisteminde yer alan ister devlet 
üniversiteleri olsun, ister vakıf üniversiteleri olsun; üniversitelerin yükseköğretimde 
eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma yapmakla görevli olup, amaç yönünden bir 
farklılıkları bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır." 

Konuyla ilgili bir Anayasa Mahkemesi kararında5 da aynı sonuca ulaşılmıştır: 
"Anayasa’nın 10. maddesinde belirtilen yasa önünde eşitlik ilkesi, herkesin her 

yönden aynı kurallara bağlı olacağı anlamına gelmez. Eşitlik ilkesi, birbirinin aynı 
durumda olanlara ayrı kuralların uygulanmasını ve ayrıcalıklı kişi ve toplumların 
yaratılmasını engellemek amacına hizmet eder. Durum ve hukuki statüdeki özellikler, 
kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları ve değişik uygulamaları gerekli 
kılabilir. Aynı durumda olanlar için ayrı düzenleme aykırılık oluşturur. Anayasa’nın 
amaçladığı eşitlik, eylemli değil hukuksal eşitliktir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı 
hukuksal durumlar ayrı kurallara bağlı tutulursa Anayasa’nın öngördüğü eşitlik 
çiğnenmiş olmaz. Başka bir anlatımla, kişisel nitelikleri ve durumları özdeş olanlar 
arasında, yasalara konulan kurallarla değişik uygulamalar yapılamaz.  

Anayasa’nın 130. maddesinde belirtildiği gibi, Devlet, “çağdaş eğitim ve öğretim 
esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü 
yetiştirmek amacı ile” üniversiteler kurabilir. Aynı maddenin son fıkrasına göre de, 
“Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, malî ve idarî konuları dışındaki 
akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden, Devlet 
eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada belirtilen hükümlere tâbidir”. Bu 
nedenle, mali ve idari özerklik konuları dışında vakıf yükseköğretim kurumları ile 
devlet yükseköğretim kurumları arasında fark yoktur. Vakıf üniversiteleri de Devletin 
denetim ve gözetimi altındadır." 

Vakıf üniversitelerinin mevzuatta son derece genel ve belirsiz bir çerçeve içinde 
“düzenlendiği” ortadadır. Tarihsel süreci içinde kamu hukuku yargıcı bu tür boşlukları 
doldurmak gibi bir görev de üstlenmiştir. Gerçekten de “idare hukuku diğer hukuk 
disiplinlerinden farklı olarak, ‘prétorien’ (yargıçların) hukukudur. Bu bakımdan da 
idare yargıcının, idare hukukunun oluşturulmasında doğrudan pay sahibi olduğunu 
söylemek kaçınılmazdır.”6 Yukarıdaki Sekizinci Daire kararı bu kapsamda 
sayılmalıdır. Gerçekten de karara konu olay, Yükseköğretim Kurulu üyeliğine vakıf 
üniversitesinde görev yapan profesörlerine atanıp atanmayacağına ilişkindir. Kararda 
belirtildiği gibi, Sekizinci Daire, profesörlerin görev yaptığı üniversitenin devlet 
tarafından mı, vakıf tarafından mı kurulmuş olduğuna göre bir ayrım yapılamayacağını, 
zira mevzuatın tek bir üniversite tanımı yapmış olduğunu belirtmektedir. 

5 AYM 15.07.2002 tarihli E.2001/380-K.2002/69 sayılı kararı (RG no: 24977, 28.12.2002) 
6 Celal Erkut, Kamu Kudreti Ayrıcalıkları ve Tutuk Adalet Anlayışı, İstanbul, 2004, s. 157 
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Yukarıdaki mevzuat hükümlerine ve Danıştay kararına bakarak, Bakanlar Kurulu 

kararına karşı açılan iptal davasının kabul edileceği düşünülmektedir. Ancak önüne 
gelen davada Sekizinci Daire önce yürütmeyi durdurma talebini, ardından davayı 
esastan reddetmiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yürütmeyi durdurma 
isteminin reddine karşı yapılan itirazı reddetmiş, temyiz talebini ise kabul ederek, 
Daire kararını bozmuştur. Davanın açılması ile İDDK’nın bozma kararı arasındaki süre 
altı yılı aşkındır. 

B. Sekizinci Dairenin red nedenleri: 

Sekizinci Daire red kararında7 (kararın 8. paragrafı) vakıf üniversitelerinin 
öğretim elemanlarının sağlanması yönünden devlet üniversiteleri için Anayasada 
belirtilen hükümlere tabi olduğunda kuşku bulunmadığını belirlemektedir. Ancak bu 
belirlemeye karşın red kararını üç noktaya dayandırmaktadır. Bunlar 2547 sayılı 
yasanın 46. maddesi, aynı yasanın 35. maddesi ve “Bir Üniversite Adına Bir Diğer 
Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik” 
hükümleri, son olarak da eşitlik kuralının yasa önünde eşitlik olarak yorumlanması 
gerekliliğidir. 

İDDK’nın bozma kararında adı geçen 46 ve 35. maddelere değinilmemiş, eşitlik 
kuralı üzerinde durulmuştur. Gerçekten de Daire kararının dayanağı olarak gösterilen 
46 ve 35. maddenin davanın konusu ile ilgisi bulunmuyor. Bu maddelere ilişkin 
değerlendirmeleri aşağıda (D) başlığında ele alacağız. Burada, İDDK kararı ile 
karşılaştırmak bakımından 8. Daire’nin eşitlik kuralına yaklaşımına yer veriyoruz: 

Eşitlik kuralının “yorumu” 

8. Daire kararının 14. paragrafında, Anayasanın 10. maddesindeki yasa önünde 
eşitlik kuralı çerçevesinde Anayasa Mahkemesinin sık sık kullandığı formül tekrar 
edilmiştir: 

“Anayasa Mahkemesinin 8.1.2002 tarih ve E:2001/493, K:2002/11 sayılı 
kararında, ‘Hukukun temel ilkeleri arasında yer alan eşitlik ilkesine, Anayasa’nın 10. 
maddesinde yer verilmiştir. Buna göre, ‘yasa önünde eşitlik ilkesi’ hukuksal durumları 
aynı olanlar için sözkonusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmüştür. 
Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme 
bağlı tutulmalarını sağlamak, ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu 
ilkeyle, aynı durumda bulunan kişilerin kimi kişi ve topluluklara aynı kurallar 
uygulanarak yasa karşısında eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmıştır. Yasa önünde eşitlik, 
herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmez. Durumlarındaki 
özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları ve uygulanmaları 
gerektirebilir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara 
bağlı tutulursa Anayasa’da öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmez’ ifadeleri yer almıştır.”  

 Gerçekten de Anayasa, statüter eşitlikten söz etmekte. Ama Sekizinci Daire, 
araştırma görevlilerinin görev yaptığı üniversitenin devlet üniversitesi veya vakıf 
üniversitesi olması bakımından neden bir statü ayrımı bulunduğunu ortaya 

7 Danıştay 8. Daire, 2.12.2008 tarihli E.2007/3297-K.2008/8093 sayılı kararı. Karar üçe iki 
alınmıştır. 
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koymamıştır. Kararın 15. paragrafında “yukarıda belirtilen nedenlerle farklı özelliklere 
sahip olan vakıf üniversitelerindeki araştırma görevlileri” denmiş; ama bunların hangi 
nedenler olduğu belirtilmemiştir. Eğer kastedilen 2547 sayılı yasanın 46. ve 35. 
maddeleri ise, bunlar olaya uygulanabilir nitelikte kurallar değildir.  

Aşağıda bu konuya yeniden değinilecektir. 

C. Danıştay İDDK’nın bozma nedenleri 

Bozma kararında İDDK, Sekizinci Daire’nin kararının yukarıda yer verilen 
sıralamasını izlememiştir. Başka bir sistematik kurarak önce akademik personelin nasıl 
nitelenmesi gerektiğini belirlemiş, ardından eşitlik kuralını bu eksende yorumlamıştır. 

Üniversitelerin bütünlüğü 

İDDK, dava dilekçesinde de belirtilen mevzuat hükümlerine, Anayasa m. 130, 
Yükseköğretim Yasası ek madde 2’ye atıf yapmıştır. Ayrıca, bu son yasanın amacını 
belirleyen ilk maddesindeki “bütünlük” kavramına dayanmış ve şu sonuca ulaşmıştır: 

“… Anayasa’nın 130. maddesinde belirtilen vakıf yükseköğretim kurumlarının 
mali ve idari konular yönünden devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumlarından farklı 
olması; vakıf yükseköğretim kurumlarında istihdam edilen akademik personelin Devlet 
üniversitesinden alınan lisansüstü eğitim noktasında farklı uygulamaya tabi kılınması 
sonucuna yol açamaz. Zira, mali ve idari yönden farklılık; vakıf üniversitesinde görev 
yapan akademik personelin devlet üniversitesinden aldığı ‘öğretim elemanı sağlanması’ 
kapsamında sayılabilecek lisansüstü eğitim hizmetinde farklı uygulamaya tabi 
tutulmasını sağlayacak bir anlam taşımamaktadır.” (Kararın 8. paragrafı.) 

Böylece İDDK, akademik personelin görev yaptığı yükseköğretim kurumunun 
“tür”üne göre ayrılamayacağı sonucuna ulaşmıştır. Bu belirleme yapıldıktan sonra, 
eşitlik kuralını Sekizinci Daire’nin tam tersi yönünde yorumlamıştır. 

Eşitlik 

İDDK’nın eşitlik kuralını davaya uygulaması şöyledir: 
“Anayasanın 10. maddesinde ifadesini bulan eşitlik ilkesi, birbiriyle aynı hukuki 

durumda olanlara veya olması gerekenlere ayrı kuralların uygulanmasını ve ayrıcalıklı 
kişi ve toplulukların yaratılmasını engellemektedir. Zorunlu ve istisnai hallerde belirli 
kesimler için uygulanan pozitif ayrımcılık dışında eşitlik ilkesi uyarınca hukuki nitelikleri 
ve durumları benzer olanlar arasında değişik uygulamalar yapılamaz ve aynı durumda 
bulunanlar için farklı düzenlemelere gidilmesi bu ilkeye aykırılık oluşturur. Bu 
bağlamda, somut olayda eşitlik ilkesine konu olan taraflar, Daire kararında 
belirtildiğinin aksine üniversiteler değil akademik personeldir ve Anayasa ile 2547 sayılı 
Yasa uyarınca vakıf üniversitelerinde görev yapan akademik personel ile devlet 
üniversitelerinde görev yapan akademik personelin hukuki durumu arasında akademik 
konular ve mesleki yönden yetiştirilmeleri açısından bir fark bulunmamakta olup bilakis 
2547 sayılı Yasada anılan akademik personelin aynı niteliği haiz olduğu belirtilmiştir.” 
(Kararın 9. paragrafı.) 
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Bu gerekçelerle Sekizinci Daire kararının bozulmasına hükmetmiştir. İYUK m. 

49/4 uyarınca İDDK kararlarına uyulması zorunlu olduğuna göre, artık Sekizinci 
Daire’nin ısrar kararı verme olanağı bulunmamaktadır. 

D. Kararın analizi 

1. Üniversite tanımının tek oluşu 

İDDK, kararına Yükseköğretim Yasasının 1. maddesindeki “bütünlük içinde 
düzenleme”8 amacını kararına dayanak olarak almıştır. Bu belirlemeyi Anayasanın 
130. maddesi ile birlikte değerlendirmek gerekir. Şöyle ki, maddenin ilk fıkrası ana 
kuralı koyar: Üniversite Devlet tarafından kanunla kurulur. Kamu tüzelkişiliğine ve 
bilimsel özerkliğe sahiptir. 130. maddenin 2. fıkrası, vakıflar tarafından da üniversite 
kurulabileceğini düzenler. Burada üzerinde durulması gereken, 2. fıkradaki 
düzenlemenin ana kuralın istisnası olmadığı, dahası olamayacağı noktasıdır. Çünkü 
vakıf tarafından kurulan üniversite, ayrı bir kategori oluşturmaz. Vakıf tarafından 
kurulan üniversite [de] bilimsel özerkliğe sahiptir, kamu tüzelkişiliğine sahiptir. 
“Vakıflar tarafından kurulan üniversiteler kamu tüzelkişileri olarak kanunla 
oluşturulmaktadır; kurucu irade bir vakfa ait olmakla birlikte ortaya çıkan kuruluş 
görev ve yetkileri bakımından kamusaldır.”9  

Nitekim 1992 tarihli bir Anayasa Mahkemesi kararında, tüzelkişiliğin 
üniversiteler bakımından bir önkoşul olduğu belirtilmektedir: 

“Kamu tüzelkişiliği, üniversitelerin zorunlu niteliklerinden, hukuksal yapılarının 
ögelerinden biridir. Bu ise, Anayasa’nın 130. maddesinin aradığı temel koşullardandır. 
(…) Anayasa’nın 130. maddesinin birinci fıkrasının zorunlu kıldığı ‘kamu tüzelkişiliği’, 
yine bu maddenin son fıkrası gereğince vakıfların kuracağı üniversiteler için de zorunlu 
niteliktir. (…) Üniversitenin yasayla kurulması, adının yasayla verilmesi, bir anayasal 
zorunluluk olup tartışılmayı gereksiz kılacak bir açıklıktadır.”10 

Kamu tüzelkişiliğine sahip olma bakımından üniversiteler arasında bir ayrım 
sözkonusu değildir. Bu anlamı ile vakıf üniversitesi hukuki statü bakımından devlet 
üniversitesi ile aynıdır. Vakıf üniversitelerinin kamu tüzelkişisi olmasının sonucu 
olarak özel üniversiteden söz etmek hukuken mümkün değildir; Türkiye’deki 
üniversitelerin tümü aynı hukuki statüdedir.11 İDDK 2005 tarihli bir kararında vakıf 
üniversiteleri ile devlet üniversitelerinin eşit statüde olduğuna hükmetmişti.12 
İDDK’nın da atıf yaptığı bir AYM kararında bu nokta vurgulanmıştı:  

8 Maddenin bütünü şöyledir: “Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri 
belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, 
görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, 
öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir.” 
9 YAYLA, Yıldızhan, İdare Hukuku, Beta Basın Yayın Dağıtım, İstanbul, 2009, s. 95. 
10 AYM E.91/21-K.92/42 
11 YILDIRIM, Turan – SAMURAY, Figen, “Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanlarının 
Statüsü”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010/1, s. 83. 
12 Danıştay İDDK, E.2003/329-K.2005/2153 
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“2547 sayılı Yasa'nın, vakıf üniversiteleri yönünden ‘kanunla kurulma’ya bir 
ayrıklık getirilmediği anlaşılmaktadır. Kurucusu Devlet ya da vakıf olsun, tüm 
üniversiteler, birlikte ya da ayrı ayrı, yasayla kurulacaktır. (…) 2547 sayılı 
Yükseköğretim Yasası'nın getirdiği kuralların bir bütünlük taşıdığı, hukuksal dayanak, 
yasayla kurulma yönünden vakıfların yükseköğretim kurumlan açmaları ile Devletin 
yükseköğretim kurumları açması arasında bir farklılık gözetilmediği, görülmektedir. 
Farklılık, yalnızca, vakıfların malî ve idarî yönden kendilerine özgü bir sistem içinde 
bulunmalarından kaynaklanmakta ve kurucusunun farklılığı nedeniyle ayrıcalıklı 
hükümlere bağlı kılınmış bulunmaktadır. Devlet yükseköğretim kurumlarında kurucu, 
‘Devlet’, vakıf yükseköğretim kurumlarından kurucu ise ‘Vakıf’tır. (…) Bilimsel özerklik, 
kamu tüzelkişiliği öğeleri de yasayla kurulmalarının zorunlu koşulunu oluşturmaktadır. 
Anayasa, yasayla kurulmayı ve kamu tüzelkişiliği taşımayı birbirinden ayrılmaz, birlikte 
iki koşul olarak öngörmüştür.”13 

AYM aynı kararda, özellikle Anayasanın 123. maddesi yönünden de şu 
belirlemeleri yapmıştır: 

“Yasayla kurulma zorunluluğunun doğal sonucu olan "kamu tüzelkişiliği" niteliği, 
üniversitelerin yapısına uygun bir özelliktir. Devlet ya da vakıflar tarafından kurulması 
bu konuda bir ayrım gerektirmemektedir. Vakıflar tarafından kurulan üniversitelerin 
kamu tüzelkişiliğine sahip olmaları, Anayasa'nın 130. maddesinin son fıkrasında 
öngörülen malî ve idarî konulardaki serbestlikle çatışmaz. Vakıf üniversitesi olmak yasa 
temeliyle kamu tüzelkişisi sayılmayı engellemediği gibi, kamu tüzelkişisi olmak da malî 
ve idarî konularda istediği kuralları ve düzeni seçip uygulamayı engellemez. Her 
düzeyde yöneticilerle öbür personelini görevlendirmeyi kendi organları gerçekleştirir. 
Vakıf üniversiteleri, akademik çalışmalar, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik 
yönlerinden Ana-yasa'nın Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için öngördüğü 
kurallara bağlı olup bunların dışındaki konularda kurucu vakıflar, kuruluş yasasının ve 
üniversite organlarının belirlediği ilkeler ve ayrıntılara göre çalışacaktır. Üniversitenin 
önemi ve özelliği gereği kamusal ayrıcalıklardan da yararlanabilecektir. Kazanç amacı 
gütmeyen, kamu yararına çalışan bir üniversite için bu yaklaşım, doğal bir beklentidir. 

Bu nedenlerle, vakıflarca "üniversite" adıyla kurulacak yükseköğretim 
kurumlarının kamu tüzelkişiliği niteliğini taşımaları Anayasa'nın 130. maddesinin gereği 
bulunmakla, bu kuruluşların genel yönetim yapısı içinde yer almadığı ileri sürülerek 
Anayasa'nın 123. maddesine aykırı olduğu savı yerinde görülmemiştir.”14 

Anayasa Mahkemesi çeşitli kararları ile 1982 Anayasası ile hukukumuza girmiş 
vakıf üniversitesini geniş biçimde ele almıştır. Danıştay da bu eksende çok sayıda karar 
vermiştir. Örneğin Sekizinci Daire 2003 yılında vakıf üniversitesinde çalışan 

13 AYM 90/2-10 
14 Anayasa Mahkemesinin bu yorumu, Anayasa m. 130’un sonucudur. Yoksa, 1961 Anayasası 
döneminde verilen bir Danıştay kararında “Bir kamu kuruluşunun özerkliğe sahip kılınıp 
kılınmaması, yasa koyucunun görev alanına giren bir husus olmakla beraber, Anayasanın 
istisnai ve inhisari olarak idari ve bilimsel özerkliğe sahip kıldığı üniversiteler gibi yüksek 
öğretim kurumlarına da bu özerkliğin aynen tanınmasına Anayasa hükümleri muvacehesinde 
imkan bulunmadığı, ancak bu kuruluşlara, yürürlükte bulunan kanunlar da gözönüne alınarak 
yalnız bilimsel özerklik tanınmasında bir sakınca olmadığı” sonucuna ulaşılmıştı. (Genel Kurul, 
E:1966/237, K:1966/251. www.danistay.gov.tr Erişim tarihi 17.11.2011) 

http://www.danistay.gov.tr/
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profesörün iş akdinin feshine ilişkin davada idari yargının görevli olduğuna 
hükmetmiştir.15 Kararda vakıf üniversitesinin kamu tüzelkişisi olduğu belirtildikten 
sonra, kamu tüzelkişilerinin kuruluş amacının kamu yararı, faaliyet konularının kamu 
hizmeti, personelinin kamu hukukuna tabi olduğu vurgulanmakta ve bilimsel 
faaliyetin asli unsuru olan yükseköğretim elemanlarının görev, unvan, atama, 
yükselme ve emeklilik konularında yasayla düzenleme kuralının kapsamında yer aldığı 
belirtilmektedir. Bu belirlemelerden sonra vakıf üniversitesi ile öğretim elemanı 
arasında yapılan sözleşmenin kamu hukukuna tabi idari hizmet sözleşmesi olduğu 
hükme bağlanmaktadır.16 Kararda belirtildiği gibi aksi yorum, hem bilimsel özerkliğe, 
hem de öğretim elemanlarının güvenliğine aykırı bir durum yaratacaktır. Bu iki ilke ise 
anayasal değer taşımaktadır. 

Yine, Danıştay Onuncu Dairesi, bir vakıf üniversitesi hastanesine karşı açılan 
davada idari yargının görevli olduğuna karar vermiştir.17 Kararda “kamu tüzelkişisi 
olarak kanunla kuruldukları ve kamu hizmeti sundukları tartışmasız olan vakıf 
üniversitelerinin hastanelerinin, Devlet üniversiteleri hastanelerinden farklı tutulması 
hukuken olanaksızdır.” denmektedir. Danıştay savcısının düşüncesinde de,  Özel 
Hastaneler Yönetmeliğinin kapsamına vakıf üniversiteleri hastanelerinin alınmasının 
Danıştay kararı18 ile iptal edildiği hatırlatılmakta ve idari ve mali konulardaki 
özerkliğin vakıf üniversitelerinin kamu tüzelkişisi olmalarını ve sundukları hizmetin 
kamu hizmeti niteliğini değiştirmeyeceği belirtilmektedir. Savcıya göre idari ve mali 
konulardaki özerklik, yönetim organlarını oluşturma konusunda ve mali konularda 
serbestçe karar alabilmelerini sağlamaya yöneliktir. 

2. Mali ve idari konularda fark 

Statünün eşit oluşu, bu iki “tür” üniversitenin denk olduğu anlamına 
gelmemektedir; öyle olsa idi, o zaman devlet üniversitesi ve vakıf üniversitesi 
biçiminde iki ayrı türden bahsedilemezdi. Vakıf üniversitesini devlet üniversitesinden 
ayırdeden yönler, Anayasanın 130. maddesinin son fıkrasında sözü edilen mali ve idari 
yönden taşıdığı farklardır. Vakıf üniversiteleri 130. maddenin 8. fıkrasındaki mali 
kaynaktan yararlanamaz, parasal kaynağı genel bütçeden karşılanmaz. Yine 130. 

15 Danıştay 8. Daire, E.2002/5557-K.2003/561. 
16 Esasen, vakıf üniversitesinde görev yapan öğretim elemanı üniversite ile değil, vakıf 
mütevelli heyeti ile sözleşme imzaladığı not edilmelidir. Öte yandan vakıf üniversitelerinde 
akademik personel ile sözleşmeyi mütevelli heyet yapmaktadır. Ancak göreve başlamak için 
sözleşme yapılması yetmemekte, ayrıca atama yapılması gerekmektedir. Buradaki atama, idare 
hukuku bakımından bir koşul işlemdir (Anayasa Mahkemesi, 21.2.2008 tarihli ve E.2005/10-
K.2008/63 sayılı kararında sözleşmeli olup olmamayı, atama-sözleşme kriterine göre 
belirlemektedir. Ayrıca Karş. AYM’nin E.87/16-K.88/8 sayılı ve E.-K.88/5-55sayılı kararları.) 
Ayrıca, mütevelli heyetin sözleşme yapması, sözleşme yaptığı personelin maaşını bizzat 
ödemesi anlamına gelmemektedir. Mütevelli heyet, üniversiteyi kuran vakfın yöneticisidir. Bu 
vakıf bir özel hukuk tüzelkişisidir. Oysa akademik personelin maaşı, Anayasa m. 130’a göre 
kurulmuş kamu kurumunun öğrencilerden topladığı harç ücretlerinden ödenmektedir. Bu 
kaynağın kamu kaynağı olduğu kuşkusuzdur.  
17 Danıştay 10. Daire, E.2005/9061-K.2007/3810 
18 Danıştay 10. Daire, E.2003/1892-K.2006/2671 
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maddenin 2. fıkrasındaki “kâr amacı yasağı” da bununla ilgilidir; böylelikle Anayasa, 
kamu tüzelkişiliği ile donattığı “vakıf üniversitesi”nin amacını da kâr elde etme dışında 
bir amaç olarak belirlemiştir, kamu tüzelkişisi kamu hizmeti üretir. Uygulamada bu 
hükme aykırı sonuçlarla karşılaşılması vakıf üniversitesinin statüsünü değiştirmez, bu 
bir denetim sorunudur. 

İdari konularda vakıf üniversitesinin devlet üniversitesinden “farkı” vakıf 
üniversitesinin rektörünün, senatosunun ve üniversite kapsamındaki fakülte 
dekanlarının seçim ve atama usulleri ile ilgilidir. Yoksa bu görevlere getirilen öğretim 
üyelerinin akademik niteliği ile ilgisi yoktur.19 Vakıf üniversitelerinin, yöneticilerinde 
olduğu gibi, idari bakımdan bazı farklı uygulama yapma yetkisine sahip kılınması, 
hukuki statü eşitliğine aykırı görülmemektedir.20 

3. Öğretim elemanı tanımının tek oluşu

Türkiye’deki bütün üniversitelerde, akademik personel, aynı yasaya tabi, aynı 
hukuki statüde bulunmaktadır. Nitekim 2547 sayılı yasanın 1. maddesi “personel ile 
ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek” amacını belirtir. Mevzuatımız ısrarla 
üniversitenin kamusal niteliğine vurgu yapmaktadır. 2547 sayılı yasanın yukarıda 
anılan Ek-2. maddesinin yanında, Ek-8. maddesi bu ısrarı “Öğretim elemanlarının 
nitelikleri Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerinin 
aynıdır.” diyerek ortaya koymuştur.  

Aynı yasanın 3. maddesinin (l) bendinde, öğretim elemanları tüm üniversiteler 
için tek bir tanım altında toplanmıştır. 5. maddenin (h) bendi, 7. maddenin ilk 
fıkrasının (a) bendi, 8. maddenin (a) bendi, 12. maddenin (g) bendi, 13. maddesinin (b) 
bendinin 4. alt bendi vb. hep bu üniformiteyi ortaya koyar. 

Kısaca, öğretim elemanı, Türkiye’deki tüm üniversiteler bakımından tek bir 
hukuki statüdür. Kadro koşulu yerine getirilmek suretiyle, bir öğretim elemanı 
Türkiye’deki her üniversitede, ister devlet üniversitesi olsun, ister vakıf üniversitesi 
olsun çalışabilmektedir. Akademik ünvanların YÖK tarafından veriliyor olması da 

19 Örneğin üniversite rektörü, profesördür. Tanım tektir. Nasıl seçildiği ve atandığı, onun 
akademik statüsünü, yani profesör oluşunu değiştirmez. 2547 sayılı kanunun 13. maddesi de, 
vakıf üniversitesinin rektörünün seçiminin ve atanma usulünün mütevelli heyet tarafından 
yapılması dışında, ayrı bir rektör tanımı vermemiştir. Yukarıda 3 numaralı dipnotta değinilen 8. 
Daire kararının konusu da, YÖK üyeliğine vakıf üniversitesinde çalışan profesörlerin atanıp 
atanamayacağı ile ilgilidir ve kararda, bu iki tür üniversite arasında amaç yönünden farklılık 
olmaması gerekçesi ile atanabileceği yönünde hüküm kurulmuştur. 
20 YILDIRIM, T. – SAMURAY, F., agm., s. 85. İdari konulardaki farklara da vakıf üniversitesi 
rektörlerinin kurumu temsil, yönetici ve öğretim elemanlarını atama, bütçeyi hazırlama ve sarf 
yetkisinin bulunmaması; bu yetkilerin mütevelli heyetine ait olması gösterilmektedir (Danıştay 
8. D. E.2002/154, aynı makale, s. 84).
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bunu doğrular niteliktedir. Mevzuatımız, öğretim elemanı bakımından statü ayrımı 
yapmamıştır.21 

Sekizinci Daire’nin, vakıf üniversitesi personelini kamu hukukuna tabi sayan ve 
imzaladığı sözleşmeyi “idari hizmet sözleşmesi” kabul edilen kararı22 da bu yöndedir. 
Kararda, aksi düşüncenin bilimsel özerkliğe ve öğretim elemanlarının “güvenliği”ne 
aykırı düşeceği vurgulanmaktadır. Öğretim elemanı tek bir statü olarak belirlendiğine 
göre, bu statünün içinde yapılacak ayrım, yukarıda da belirtildiği gibi, eşitlik ilkesine 
aykırılık oluşturmaktadır. 

İDDK da bir yürütmeyi durdurma kararında vakıf yükseköğretim kurumlarında 
görev yapan akademik personelin mesleki güvenceleri yönünde idare hukukuna tabi 
olduklarının kabulü gerektiği, bu bağlamda vakıf yükseköğretim kurumlarında 
istihdam edilen akademik personel ile vakıf yükseköğretim kurumu arasında 
akdedilecek sözleşmenin “idari hizmet sözleşmesi” niteliğinde bulunduğu, öte yandan 
görevli yargı yerinin belirlenmesinin kamu düzenine ilişkin olması ve taraf iradesiyle 
değiştirilmesine hukuken olanak bulunmaması karşısında vakıf üniversitelerindeki 
akademik personelin idari hizmet sözleşmesi niteliğindeki sözleşmelerinde 
uyuşmazlığın görüm ve çözümünün adli yargı mercilerinin görevinde olduğunun 
belirtilmiş olmasının sözleşmenin hukuki niteliğinin saptanmasında ölçüt olarak kabul 
edilemeyeceği, ancak vakıf yükseköğretim kurumları mali konular yönünden devlet 
yükseköğretim kurumlarının tabi olduğu hükümlere bağlı olmadıklarından buradaki 
akademik personelin aylık ve diğer parasal hakları bakımından İş Kanunu 
hükümlerinin uygulanması gerektiği yönünde hüküm kurmuştur.23 Kararda şu bölüm 
dikkat çekicidir:  

“Aynı kamu hizmeti görenlerin bir bölüğünün üniversite ile olan ilişkilerinde 
kamu hukukuna, diğerlerinin de özel hukuk hükümlerine tâbi tutulması başlı başına bir 
eşitsizlik oluşturur. Çünkü eşit durumda bulunan ve Devletin başta gelen öğrenim ve 
eğitim gereksinmesini sağlamak üzere görevlendirilmiş olan kişilerin değişik hukuk 
kurallarına bağlanmalarında hiç bir haklı neden yoktur ve gösterilemez.” 

21 Öğretim elemanı, 2547 sayılı kanunun 3. maddesinin (l) bendi uyarınca, tüm akademik 
personeli anlatır. Yoksa elbette ki öğretim elemanları arasındaki akademik unvan bakımından 
farklar bulunmaktadır. 
22 Yukarıda 14. no’lu dipnotta yer verilen E.2002/5557-K.2003/561 sayılı kararı. Konuyla 
doğrudan ilgili olmamakla birlikte, Danıştay 10. Dairesinin 2009 yılında verdiği karar, kamu 
hukuku kurallarının kapsamı bakımından önem taşımaktadır: “... özel öğretim kurumlarında 
çalışan öğretmenlerin, [5580] sayılı Yasaya göre kurumları ile olan iş ilişkilerinden 
kaynaklanan uyuşmazlıkların özel hukuk hükümlerine tabi olması, bu kişilerin kamu idaresi ile 
olan ilişkilerine, Yasada öngörülen idare hukuku kurallarının uygulanmasına engel 
oluşturmayacağı gibi, bu kurumlarda verilen ve bir kamu hizmeti olan eğitim ve öğretim 
hizmetlerini gören öğretmenlerin, yukarıda da belirtildiği üzere kamu hizmeti görevlisi olduğu 
yönündeki olguyu değiştirmemektedir.” (Danıştay 10. Daire, 09/11303-8021. DD 123, s. 359) 
23 12.3.2010 günlü, YD İtiraz No: 2010/5 sayılı kararı. www.danistay.gov.tr sitesinde “Güncel 
Kararlar” bölümünde yayımlanmıştır. Erişim tarihi 15.7.2010 

                                                 

http://www.danistay.gov.tr/
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Bu içtihat Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından da benimsenmiş24 Yargıtay da bu 
yönde hüküm kurmuş ve vakıf üniversitesinde çalışan öğretim üyesinin iş 
mahkemesinde dava açamayacağı sonucuna ulaşmıştır.25 Yüksek yargı organlarının 
ulaştığı bu sonuç Anayasa Mahkemesi’nin 1961 Anayasası döneminde verdiği ODTÜ 
kararı ile uyumludur. AYM bu kararında Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim 
üyelerinin üniversite ile ilişkilerinde özel hukuk hükümlerine tabi olacaklarına ilişkin 
düzenlemeyi iptal etmişti.26 

4. Davanın konusunu harç değil, harçtan muafiyet oluşturmaktadır

Davayı reddeden Sekizinci Daire kararında 2547 sayılı yasanın 46. maddesine 
dayanmış olduğuna yukarıda değinmiştik. Sekizinci Daire 46. madde ile ilgili olarak şu 
belirlemeyi yapmıştır: 

“Yükseköğretim Yasasının 46. maddesinde 11.4.1990 tarih ve 20498 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikle 
yükseköğrenim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin cari hizmet maliyetlerine 
katkıları sistemi getirilmiştir. Öte yandan; öğrenim dallarının niteliğine göre 
öğrencilerin devlete maliyeti de farklı olduğundan, anılan madde ile Devletçe 
karşılanacak miktarlar ve öğrencilerce karşılanacak miktarlar hususunda Bakanlar 
Kuruluna yetki verilmiş olup uygulamada da önceden belirlenen bu miktarlar kurumların 
bütçelerine ödenek olarak konulmaktadır.” (Kararın 9. paragrafı.) 

Dava tarihinde yürürlükte olan madde metninin konu ile ilişkili ilk iki fıkrası 
şunlardır:27 

Cari Hizmet Maliyeti 

Madde 46 – (Değişik: 19/11/1992 - 3843/16 md.) 

Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet ödenekleri, öğrenci başına olmak üzere 
belirlenir. Öğrenci başına düşen cari hizmet ödeneği, öğrenim dallarının nitelikleri ve 
süreleri ile yükseköğretim kurumlarının özellikleri göz önünde tutularak Yükseköğretim 
Kurulunca farklı miktarlarda tespit edilir. Bu miktarın her yıl Bakanlar Kurulunca 
belirlenecek kısmı Devletçe karşılanır ve öğrenci adına ilgili yükseköğretim kurumu 
bütçesine ödenek olarak kaydolunur. Geri kalan kısmı öğrenci tarafından ödenir. 
Devletçe karşılanacak kısım cari hizmet maliyetlerinin yarısından az olamaz. 

Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak ödemelerin miktar ve bölgelere göre 
oranları, yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak ücretlerin miktarı ile uygulamaya 
ilişkin esas ve usuller her yıl Bakanlar Kurulunca en geç Temmuz ayı içerisinde 
belirlenir. 

Kararın bu bölümü şu yönlerden ele alınmalıdır: 

24 Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 2012/189-234 sayılı kararı. Çalışma ve Toplum, 2013/1, s. 390-
399.  
25 Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, E.2012/126434-K.2013/121536. Karar yayımlanmamıştır. 
Kararı gönderen Avukat İnayet Aksu’ya teşekkür ederim. 
26 25.5.1976 tarihli ve 1976/1-28 sayılı karar. 
27 Madde metni 13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı yasanın 172. maddesi ile değiştirilmiştir. 
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a) Kararda ilgili madde hükmünün 11.4.1990 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan 418 sayılı KHK ile değiştirildiği belirtilmektedir. Gerçekten de 418 sayılı 
KHK’nın 39. maddesi 2547 sayılı yasanın 46. maddesini değiştirmiştir. Ancak dava 
tarihinde yürürlükte olan hüküm bu değildir. Dava tarihinde yürürlükte olan hüküm, 
2547 sayılı yasanın 46. maddesinin 19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı yasanın 16. 
maddesi ile değiştirilmiş halidir. Sekizinci Daire, red kararı verirken yürürlükte olan 
yasa hükmünü gözönünde bulundurmamıştır. Kararına yürürlükte olmayan bir hükmü 
esas almıştır! 

b) 418 sayılı KHK’daki düzenleme ile 3843 sayılı yasadaki düzenleme arasında, 
davaya konu olay bakımından pek bir fark olmadığı ileri sürülebilir. Ama bu öncelikle 
yargılamanın ciddiyeti ile ilgilidir. Sonra, bir mahkemenin yürürlükte olmayan bir yasa 
kuralına atıf yapması, her şey bir yana, bir inandırıcılık sorunu oluşturuyor. Nihayet, 
bunlardan daha önemli bir nokta daha vardır: Yürürlükte olan metne göre 46. 
maddenin ikinci fıkrasında “en geç Temmuz ayında” ifadesi bulunuyor. Ama davaya 
konu Bakanlar Kurulu kararı eylül ayında yayımlanmıştır. Sekizinci Daire, doğru yasa 
hükmüne dayansa idi, yalnızca şekil unsuruna aykırılıktan bile bu işlemi iptal 
edebilirdi.  

c) Kararda değil, ama savcının düşüncesinin 3. paragrafında, dava konusu kurala, 
2004 yılından itibaren ilgili Bakanlar Kurulu kararlarında yer verildiği belirtilmektedir. 
Oysa 25.8.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan BK Kararında böyle bir 
düzenleme yoktur. 2005 yılındaki Kararda da konuya ilişkin bir BK kararına 
rastlayamadık. Savcının bu “bilgiye” nasıl ulaşmış olduğunu dava dosyasının bütünün 
incelenmesi sonucunda anladık: İddia, davalı idarenin savunmasında dile getirilmiştir. 
Ama ne yazık ki savunmada yanlış bilgi verilmiş, sonra da hata tekrar edilip 
durmuştur. 

d) Tüm bunlar bir yana, 46. maddenin konuyla ilgisi de bulunmamaktadır. Zira 
iptal davasının konusu, öğrenci katkı payı alınıp alınmaması değil, BK kararı ile 
öğretim elemanlarının vakıf üniversitesinde görev yapanlar ve devlet üniversitesinde 
görev yapanlar olarak ayrılmasıdır.  

Gerçekten de 2547 sayılı yasanın 46. maddesinde, devlet üniversitelerine Devlet 
bütçesinden yapılacak katkı payının ve öğrenci tarafından ödenecek “harç” (yasadaki 
ifadesi ile cari hizmet maliyetlerine katkı sistemi) miktarının oranına yönelik bir 
düzenleme yapılmıştır. Dava konusu Bakanlar Kurulu kararı da, bu maddenin 2. 
fıkrasına dayanmaktadır. Ama davanın konusu, harç ödeyip ödememek değil; 
değişik üniversitelerde çalışan öğretim elemanları arasında hukuka aykırı 
biçimde ayrım yapılmasıdır. Bir başka açıdan şu söylenebilir: Bakanlar Kurulu, ya 
tüm araştırma görevlilerinin harç ödemesine, ya da hiçbirinin harç ödememesine karar 
verebilecektir. Ancak çalıştığı üniversitenin türüne göre yapacağı ayrım, statüden 
kaynaklı eşitliği ihlal etmektedir.  

e) Son olarak, yukarıda yer verilen karar bölümünün son cümlesindeki açıklama 
da yanlıştır. Şöyle ki, devlet üniversitesinde görev yapan öğretim elemanı adına, 
öğrenim gördüğü üniversiteye, bir başka kurum tarafından herhangi bir katkı payı 
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ödenmemektedir. Öğretim elemanının ödemediği kısım, bir başka kurum tarafından 
telafi edilmemektedir. Burada sözkonusu olan, muafiyettir. Dava konusu BK kararı 
bu muafiyeti uygularken, bir statüyü ikiye ayırmıştır; yani eşit statüdekiler arasında 
fark yaratmıştır. İDDK’nın bozma kararının temel noktası da bu olmuştur. 

5. 35. maddedeki hizmet aktarımının konuyla ilgisi bulunmamaktadır 

Sekizinci Daire kararının 12. paragrafı başlıkta adı geçen mevzuata atıf yaparak 
“vakıf üniversitelerinde çalışıp Devlet üniversitelerinde lisansüstü eğitim yapan 
araştırma görevlilerinin vakıf üniversitesinden Devlet üniversitelerine hizmet 
aktarımına da olanak bulunmamaktadır.”28 demektedir. 

2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 35. maddesi ve “Bir Üniversite Adına Bir 
Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında 
Yönetmelik” bir üniversitede çalışan araştırma görevlisinin bir başka üniversitede 
geçici görevlendirilmesi ile ilgili kuralları koymaktadır. Özellikle lisansüstü öğretim 
programı açamayan üniversiteler araştırma görevlilerini bu hüküm kapsamında yüksek 
lisans veya doktora yapmaya göndermekteler. Bu hükmün harçla ilgisi 
bulunmamaktadır. Bu bir kadro aktarması veya geçici görevlendirme hükmüdür. Yoksa 
bir araştırma görevlisi bir başka üniversitede lisansüstü öğrenim görmek istediğinde 
mutlaka 35. maddenin uygulanması gerekmemektedir. 

Teamül gereği araştırma görevlileri lisansüstü öğrenimlerini, elbette bu 
programlar bulunuyorsa, görev yaptıkları üniversitede yaparlar. Ama buna ilişkin 
zorunluluk bulunmamaktadır. Dilerlerse bir başka üniversiteyi de tercih edebilirler. Bu 
yazıda inceleme konusu yapılan Bakanlar Kurulu Kararı, tam da bu noktada bir ayrım 
yapmakta idi. Buna göre, lisansüstü öğrenim yapan bir araştırma görevlisi, eğer bir 
devlet üniversitesinde görev yapıyorsa harç ödemeyecek, yok eğer görev yaptığı yer bir 
vakıf üniversitesi ise, harç ödeyecektir. Bir başka anlatımla, araştırma görevlisinin 
görev yaptığı üniversitenin devlet üniversitesi veya vakıf üniversitesi olmasına göre bir 
ayrım yapmakta idi.  

Yükseköğretim Yasasının 35. maddesinin dava konusu işlemle bir ilgisi 
bulunmamaktadır. Bir araştırma görevlisinin geçici görevlendirilmesi tamamen ayrı bir 
konudur. 35. madde hükmü dışında, kendi isteği ile bir başka üniversitede lisansüstü 
öğrenim gören bir araştırma görevlisi, devlet üniversitesinde görev yapmakta ise harç 
ödememektedir. 

Bu bakımdan, Sekizinci Daire’nin 35. maddeyi uygulaması hatalıdır. Çünkü 
davaya uygulanabilir nitelikte bir hüküm değildir. Kararda yer alan “hizmet 
aktarımı”nın bulunmamasının da konuyla ilgisi yoktur. Zira lisansüstü öğrenim 
programları, kadro değil, öğrenci kabul eder. Bir öğretim elemanı, lisansüstü öğrenim 
gördüğü üniversiteye hizmet sunmaz; hizmetini görev yaptığı üniversiteye sunmaya 
devam eder. 

28 Karardaki ifadeyi koruduk. Cümle bozuk, kısaca vakıf üniversitelerinde görev yapan 
araştırma görevlileri 35. madde kapsamında görevlendirilemezler, deniyor.  
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E. Kararın önemi ve ortaya çıkabilecek hukuki sorunlar 

Vakıf üniversitelerinde görev yapan araştırma görevlilerinin bir devlet 
üniversitesinde lisansüstü eğitim görmeleri durumunda harca tabi olmalarına ilişkin 
kuralının iptali, ön planda harçla ilgili görünse de, asıl olarak vakıf üniversitelerinde 
görev yapan akademik personelin hukuki statüsü ile ilgilidir. Zira karar, öğretim 
elemanlarının bütünlük içinde düzenlendiğini ve çalıştıkları kuruma göre ayrıma tabi 
tutulamayacaklarını açıkça ortaya koymaktadır. Kararla birlikte sözkonusu statüye 
ilişkin yeni ve daha ileri sorunlar ortaya çıkmıştır. Aşağıda bunlardan beşi ele 
alınacaktır. İlk ikisi, ödenmiş harçların geri alınmasına ilişkin idari yargılama usulüne 
ilişkindir; diğer üçü ise İDDK kararında belirlenen “eşit statü”nün uygulanmasına 
ilişkindir. Bu başlıklardan herbiri ayrı birer incelemenin konusunu oluşturabilecek 
hacimdedir. Burada yalnızca sorun belirlemesi yapılması ile yetinilmiştir. 

a. İptal kararının kapsamı sorunu

İDDK’nın bozma kararı ile 7.9.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2006-
2007 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine 
Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin 
Tespitine Dair Karar”ın 14. maddesi iptal edilmiş olmaktadır. Zira 2577 sayılı yasanın 
49. maddesinin 4. fıkrası, İDDK kararlarına uyulacağını belirtiyor. Sekizinci Daire’nin
bozma kararına karşı direnme olanağı bulunmuyor. 

Ancak bu noktada iptal kararının kapsamı sorunu ortaya çıkmaktadır. İptal edilen 
işlem, 2006 yılındaki işlemdir. Oysa izleyen yıllarda aynı karar yayımlanmıştır. 
Kararların Resmi Gazete’de yayımlanma tarihleri şöyledir: 25.09.2007, 18.09.2008, 
18.08.2009, 02.09.2010, 26.08.2011.29 Bu kararların başlığı aynıdır ve 2010 yılındaki 
hariç diğerlerinde 14. madde, 2006’daki kararın aynıdır. 2010 yılındaki kararda da aynı 
kural 13. maddede yer almıştır. 

Üstelik bu kararlar uygulanmakla tükenmiş kararlardır, zira bu kararlar sürelidir, 
bir yıl geçmekle yürürlükleri sona ermektedir. Kaldı ki bu işlemlere karşı dava açma 
süresi de çoktan geçmiş durumdadır. Öte yandan hukuka aykırı oldukları da apaçık 
ortadadır. Çünkü iptale uğrayan işlemle birebir aynıdırlar. Bu tür işlemlere ULER 
benzer işlemler demekte ve benzer işlemleri aynı sakatlığı taşıyan, sakatlık nedeni aynı 
olan işlemler olarak açıklamaktadır.30 

Bu durumda ne olacaktır? İptal kararı yalnızca 2006 yılı ile mi sınırlı olacak, 
yoksa 2007’den 2011’e kadar her yıl çıkarılan karardaki ilgili madde iptal edilmiş mi 
sayılacaktır?31 

29 29.08.2012 ve 31.8.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarda bu kural yer 
almamaktadır.  
30 ULER, Yıldırım, İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları, Ankara, 1970, s. 64-65. 
Yayımlanmasının üzerinden kırk dört yıl geçmiş olmasına karşın eserin güncelliğini koruduğu, 
bu başlıkta ortaya atılan hukuki sorunlara yanıt vermesi ile açıkça görülmektedir. 
31 Danıştay 11. Dairesi bir düzenleyici işlemin iptalinden sonra, iptal kararını elde eden 
davacıdan başka kişilerin de bu düzenleyici işleme dayalı işlemleri dava edebileceği, bu 
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Kanımca iptal edilmiş sayılmalarına hukuken olanak bulunmamaktadır. Bunlar 
birer idari işlem olduğuna göre, iptal edilmeleri için ya yargı kararı ile iptal edilmeli 
veya idare tarafından geri alınmalıdır. İçeriği itibarıyla hukuka aykırı olduğu tespit 
edilen bir kural olduğu için her zaman geri alınabilirler.  Kaldı ki, hak yaratıcı nitelikte 
olmadıklarından, bu yönden de geri alma süresi bulunmamaktadır. Nitekim ULER 
şöyle söylemektedir:  

“Geri alma ancak sakat işlemler için uygulanabilir. Hattâ sakat işlemlerin geri 
alınması idare için bir yetki olduğu gibi bazı hallerde bir görev de olmaktadır. İdare 
sakat işlemini geri almak ve iptalde olduğu gibi sileceler doğmuş bütün sonuçlarını 
silmek zorundadır.”32  

Üstelik sözkonusu işlemler bakımından, geri almada karşılaşılabilecek sıkıntılar 
da bulunmamaktadır. Zira bu işlemler üçüncü kişiler bakımından hak yaratmamıştır; 
ayrıca geri alma durumunda idari istikrarın zedelenmesi de sözkonusu değildir. Bir 
hukuk devletinde, idarenin böylesi bir durumda, hukuka aykırı işlemlerini geri alması 
beklenir.  

İdarenin bu işlemlerini geri almaması durumunda hangi yola başvurulabileceği 
de aynı eserde gösterilmektedir:  

“Benzer işlemlerde genel etki kabul olunursa yargı yerine düzenleme yetkisi 
verilmiş olacağı da kandırıcı değildir. Benzer işlemlerden birinin iptal edilmesi 
düzenleme değil, dolaylı olarak idarenin görevinin ortaya konulmasıdır. İdare bu 
görevini yerine getirmez, yani sakatlığı anlaşılmış işlemleri de ortadan kaldırmaz ise, 
ilgililerin açacakları davalar sonunda idarenin red işlemleri iptal olunur. (…)  Benzer 
sakatlıkları taşıyan işlemlerden birinin iptal edilmesi diğerlerinin de sakat olduklarını 
ortaya koyar. Bu durumda idarenin görevi, ilgililerin dava açmasını beklemeden, onları 
çeşitli külfetlere katlanma zorunda bırakmadan kendiliğinden durumu düzeltmek, sakat 
işlemleri ve sonuçlarını ortadan kaldırmaktır. Bu görevini yerine getirmezse, her ilgili, 
idareden bu görevi yerine getirmesini isteyebilir ve işleme karşı –dava süresi geçmiş de 
olsa- red işlemlerinin iptalini elde edebilir.”33 

b. Ödenmiş harçların geri alınması

Ödenmiş olan harçlar hangi kurumdan istenecektir? İlk bakışta, hangi 
üniversiteye ödendiyse o üniversiteden geri isteneceği yönünde bir yanıt verilebilir.  

davanın süreaşımı yönünden reddedilemeyeceğine karar vermiştir. (Danıştay 11. Daire, 
E.2012/4022-K.2012/4558, kanun yararına bozma kararı, 29.7.2012 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. (Değişik dosyalarda aynı karar verilmiştir, karar numarası 4571’e kadardır.) 
Tabii bu karara konu olan olay, bu incelemede ele alınan olaydan farklıdır. 11. Dairenin 
kararına konu olan olayda, bir düzenleyici işleme karşı açılan dava kabul edilmiş, ardından, 
davacı olmayan ama bu düzenleyici işlemin hükümlerinin engellemesi yüzünden ödeme 
alamayan kişiler, uğradıkları zararın giderilmesi amacı ile dava açmışlardır. 11. Daire artık 
burada süreaşımından sözedilemeyeceğine karar vermiştir.  
32 ULER, age., s.7.  
33 ULER, age., s. 67 ve s. 68. 
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Ancak üniversitelerin mali kaynağı genel bütçeden karşılanmaktadır. 2547 sayılı 

yasanın 46. maddesinin (a) bendinde “Cari hizmet maliyetinin öğrenciler tarafından 
karşılanacak kısmı dışında kalan miktarı, Devlet tarafından karşılanır.” denmektedir. 
Kararın iptali ile “öğrenciler tarafından karşılanan kısmı” eksilecektir. Eğer hukuka 
aykırı bu karar Bakanlar Kurulu tarafından alınmamış olsaydı, öğrencilerin ödemediği 
bu miktarı Devlet karşılayacaktı. Bu noktada harçların geri verilmesindeki muhatabın 
Başbakanlık olması gerektiğini düşünüyorum.  

Nitekim, tam yargı davası “hizmet kusurunun vukuuna sebebiyet veren, hizmeti 
nihai olarak tanzim yetkisine malik bulunan en yüksek idari makam aleyhine” açılır. 
Tam yargı davasında da davalı idarenin yanlış gösterilmesi durumunda da bu yanlışlığı 
idari yargı yeri kendiliğinden düzeltir.34  

c. Özel yargılama usulünün kapsamı 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 
Kanun hükümleri vakıf üniversitesinde görev yapan öğretim elemanları bakımından 
uygulanmamaktadır. Nitekim Danıştay 2. Dairesinin 10.10.2002 tarihli kararında  

“ilgili yasalarda vakıf üniversiteleri mensuplarının 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 53 üncü maddesinin değişik bendinde öngörülen soruşturma usulüne veya 
Memurin Muhakematı Hakkında Kanun'a tabi olacaklarına ilişkin bir hüküm yer 
almamıştır. Buna göre vakıf üniversitesi personeli hakkında yukarıda anılan Yasalar 
uyarınca özel soruşturma usulünün uygulanabilmesi, buna olanak veren bir yasa 
hükmünün mevcudiyetine bağlı bulunduğundan sanıklar hakkında genel hükümler 
uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.”  

denmektedir.35 Acaba incelememize konu karar, bu içtihatta değişikliğe yol 
açacak mıdır? 

d. Yeşil ve gri pasaport 

İDDK kararı ile tüm öğretim elemanları bakımından tek bir statü olduğuna 
karar verildiğine göre, diğer alanlardaki ayrımlar giderilecek midir? Örneğin 5682 
sayılı Pasaport Kanununun 14. maddesinin (A) bendi, hususi damgalı pasaportların 
(yeşil pasaport) diğerleri yanında kamu görevlilerine [de] diplomatik pasaport 
verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi 
hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verileceğini düzenlemektedir. (B) 
bendinde de hizmet damgalı pasaport (gri pasaport) düzenlenmektedir. Bu karardan 
sonra, vakıf üniversitesinde görev yapan öğretim elemanları bu türden pasaportları 
alabilecek midir? 

34 Danıştay DDGK, 48/153-49/44, DKD s. 43-44, s. 54. Aktaran, Gözübüyük-Tan, 1999, cilt 2, 
s. 648. 
35 Danıştay 2. Daire, 10.10.2002, E.2001/1035-K.2002/3424. (www.danistay.gov.tr Erişim 
tarihi 15.10.2011) 4483 sayılı yasa 1999 tarihli olmasına karşın, 2002 tarihli bir kararda neden 
Memurin Muhakematı Hakkında Kanun’dan sözedildiğini anlayamadık. 
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Bu sorunun yanıtı bir başka incelemenin konusunu oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla, statü eşitliğinin doğal sonucunun, bu tür ayrımların giderilmesi olması 
gerektiğini not etmekle yetiniyoruz. 

e. Üye olunacak sendika

Vakıf üniversitesinde görev yapan öğretim elemanlarının hangi sendikaya üye 
olabileceğine ilişkin açıklık bulunmamaktadır. Halihazırda vakıf üniversitelerinde 
örgütlenmiş işçi sendikaları bulunmaktadır. Oysa yükseköğretim kurumları öğretim 
elemanları genel idare esasları çerçevesinde asli ve sürekli kamu hizmeti gören kamu 
görevlileridir.36 Yüksek yargı kararları ile vakıf üniversitesi ile yapılan sözleşme idari 
hizmet sözleşmesi kabul edildiğinde göre, 4688 sayılı yasa hükümleri uyarınca kamu 
görevlileri sendikalarında örgütlenmenin mümkün olması gerekmektedir. Kaldı ki, eğer 
6356 sayılı yasa uyarınca işçi sendikalarında örgütlenilmesi halinde vakıf 
üniversitesindeki akademik personelin grev yapması mümkün hale gelecektir ki bu 
durumun kamu hizmetinin kesintisizliği kuralı ile bağdaşıp bağdaşmayacağı da 
tartışmalıdır. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, bu kural dolayısıyla 
kamu görevlilerinin grev yapmasına izin vermiyor. 

36 Yıldırım/Karan, İdare Hukuku I, İstanbul, 2009, s. 281 
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	Bina dışına tabela asılabilmesi ancak, yönetim planı veya kat malikleri kurulu kararıyla konulmuş bir yasaklama bulunmaması halinde binanın dış görünümünü ve estetiğini bozacak şekilde abartılı ebatlarda olmaması ve ait olduğu bağımsız bölümün dış cep...
	bc- Pencere
	Komşuluk Hukuku bakımından hâkimin her olayın özelliğini dikkate alarak çıkar çatışmalarını en uygun şekilde çözmesi açılan pencerenin komşuya ne şekilde zarar verdiğini ve alınması gereken tedbirleri araştırması gerekir. Bu bağlamda müdahalenin önlen...
	bd- Klima
	Ev tipi klima cihazlarının projede olmasa bile kullanılması halinde bunların bağımsız bölümün pencere veya balkon kapılarına takılması mümkün olduğu halde, ortak yer olan dış duvarın delinerek monte edilmeleri, ortak yere tecavüz niteliği taşımaktadır...
	be- Panjur
	bf- Baz İstasyonu
	Her ne kadar belediyenin 3194 sayılı yasaya göre kamu menfaatini ilgilendiren şehircilik ve estetik bakımından hoş olmayan yapıları kaldırabilmesi mümkün ise de GSM şirketlerine ait baz istasyonlarının29F  kaldırılması yolunda 3194 sayılı İmar Kanunun...
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	Tazarrunâme başlıklı bir istinsahı (elle çoğaltılmış nüshası) daha var.
	Sinân Paşa [Hoca Paşa, Sinânüddîn Yusuf bin Hızır Bey] (1437/1440-1486)
	Hrıstiyanlığın, Museviliğin kimi mezheb ve tariykatlarının: kollarının teknolojiye, yeni olana gösterdikleri gösterecekleri benimseme-içselleştirme ve/veya redd kılıklı tepkiler ile İslâm’ın, Hinduizm’in, Brahmancı‘lığın kimi mezheb ve tariykatlarının...
	Uygur Türkleri (Çin-Hind İnanç Sistemlerini üstlenmiş oldukları halde) Çin-Kore-Japon Yazı-Sisteminin dışında kaldılar. Uygur Türklerinin Doğu Türkistan Matbaalarında Hareketli Harflerle Baskı‘yı gerçekleştire-bilmiş olmaları, Çin‘den öğrendikleri Blo...
	Diğer Türklükler, Müslümanlaşırken, Arap Elifba‘sını da üstlenmişlerdi. Arap Alfabesinin Matbaa‘yı geciktirecek bir rolü olduğuna hiç ihtimâl vermiyorum. Söylenmemiş ve Basılmamış Kelâm‘la Edebiyât olmaz ama, Sinema, Tiyatro, Pandomima, Bale olur. Sin...
	Gutenberg Matbaasından hemen önce, Kore‘de Reformcu Kıral Sejong [yönetimi: 1419-1450/51], pek çok seçkin bilginle birlikte, var olan başka hiç bir yazı sistemine benzemeyen fonetik yazıya yakın ve başlıbaşına yeni bir yazı sistemi=yeni bir dil: lisân...
	Albert Kapr’ın 1450 öncesinde, hareketli bronz “harf“li Hangul-Tipi Baskı hiç gerçekleştirilmedi iddiası geçersizdir: KAPR, Albert, [1986] 1987: Johannes Gutenberg. Persönlichkeit und Leistung, [Leipzig] München, s. 112. Hangul-Tipi Baskı örneğinin bi...
	1446‘da Çin kültürüyle içli dışlı Kore Aydınlarının Hangul Yazısı’na gösterdikleri protestolar bir işe yaramadı: bu Girişim ne haber tekniği sisteminde ne yeniden yapılanmaya yol açtı, ne de modernizasyon için yararlı bir başlangıç, çıkış noktası olab...
	Kore‘de Kum-döküm tekniği‘nde üretilen Hareketli Harfli Baskı‘ya 13. yüzyılda geçilmişti. Giesecke, bu tür basımevinin (kırala enformasyon, komünikasyon ve kontrol ve sansür tekeli kurmak olanağı sağladığı için) saray içinde ve biricik basımevi olduğu...
	Kıral, neyin, ne zaman ve kaç nüsha basılacağına ve hangi kurumlara dağıtılacağına kendisi karar veriyordur. Özel matbaalarda baskı, basılı kitâb satışı (serbest kitāb ticareti) yasaktır.
	SOHN, Pow-Key, 1972: “Early Corean Printing“, in: Der gegenwärtige Stand der Gutenberg-Forschung, Hans Widmann edisyonu, Biblio-
	thek des Buchwesens, Stuttgart, c. 1, s. 223. Sohn, bunu, moderleşmenin engellenişi sayıyor.
	Demek, tarihsel-sosyal-sınıfsal ve dinî nedenler (devlet tekeli-özel girişime izin verilmemesi, Budhizm-Hrıs-tiyanlık çelişkisi gibi nedenler), Hareketli-Harfli-Matbaa‘ya ulaşılmasına engel teşkil etmemektedir. Rah-metli Reşid Rahmati ARAT, İkinciTürk...
	ARAT, R. R. 1934: ‘Dr. R.R. Arat‘ın Tezi: Uygur Türkçesinin Türk Dili Tarihindeki Yeri’, in: İkinci Türk Tarihi Kurultayı, İstanbul, s. 83-88, burada: s. 84. Hurufat’ın altını ben çizdim.
	Demek bu metinlerin hareketli harflerle basılmış olduğunu belirtiyordu:“Ağaçtan ayrı ayrı yapılmış uygur harfleriyle kitap tabetmek yolu da tecrübe edilmiştir. Hafriyat [kazı –A.T.] esnasında bulunan uygurca harfler bunu göstermektedir.“
	ARAT, 1934, aynı yerde. İkinci kez basılışı: ARAT, R. R. 1987: Makaleler, cilt: 1, yayına hazırlayan: Osman Fikri Sertkaya, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 65; seri: IV, sayı: A. 20, s. 399. İmlâyı olduğu gibi muhafaza ettim. Altları çizil...
	Şunu diyemeyiz: “Uygur Türkleri‘nde, Çin‘de, Kore‘de, Osmanlı‘da Merkezî devlet sermayesi (yönetimi, denetimi, teknisyenleri-uzmanları) Tekelciliği, özel şahıslara (âile, sülâlelere) matbaa sahibi olmayı ve basılı ürünlerin dolaşımını yasaklayarak, te...
	Haydi Osmanlı‘yı bir yana bırakalım.
	Çin ve Kore, hareketli harfli Matbaa kuruculuğunda ÖNCÜ olduğunu ispatlamıştır. Ancak buralarda matbaa sosyalleşemiyor. Erken Devlet’in Erken müdahalesi, matbaayı kısa ömürlüleştiriyor. Basımevlerinin ve kazanımlarının ömrü uzun olamıyor. Veya Sosyall...
	Ancak şunu belirtmek zorundayım: Tipografik enformasyon ve komünikasyon teknolojisinin sosyallaşmesi hakkında genel bir teori kurmakta acele etmek gerekmediği gibi; bu yolda yaklaşımları tek’e indirmek de gerekmiyor. Dili tek heceli Çin‘de Hareketli H...
	Tipografik enformasyon ve komünikasyon teknolojisinin sosyalleşmesi hakkında genel bir teori kurmakta acele etmek gerekmediği gibi; bu yolda yaklaşımları tek’e indirmek de gerekmiyor.
	"SÖZ UÇAR, YAZI KALIR"
	ÜZERİNDE AZ DURULMUŞ BİR AYIRIM: SKRİPTOGRAFİK VE TİPOGRAFİK “DEVRİM“
	Verim arttırıcı Bimedial Komünikasyon Sistemi'nin Koşulu olarak Fonetik Yazılar
	“Hep Kefere üzerinden harcıyorsun“ diyebilir, itirâz edebilirsiniz. İsterseniz Osmanlı’dan da örnekler verilebilir. Buyurun:
	YAZI VE GÖRSELLEŞTİRİMİN BİRİNCİLLEŞME AŞAMALARI.
	BASKI VE GÖRME TEKNİĞİ: GÖRME TEKNİKLEŞİYOR.


	Ulusoy, Ali
	Yağlı, Ahmet



