HUKUK

m$TrR

r

MARMARA UNTVERSITESI HUKUK EAKULTESI
TARAFINDAN YA\'IMI.ANIR

Cilt: I
Sayr: 1-3
l 995

6026 Sayrh Kanun Gere$ince Sorumlu
H. Fehim UQt$ttt
M. U. Hukuk Fakultesi Dekanr

YANN KURULU

M. AKif AYDIN
Fethi GEDIKLi

Abdullah nixqxoL
Mustafa $EIVTOP

iqirvnDKiLER

M. trMII{ ARTUK

CEZAHUKUKUNDAAILtr ot-Izprui
ALEYHIIvBcunuMLER

, .7

ALBIN ESER
(Qev.:NUR CENTtrL)

YASALnet<ivt vB vturur'Bnir
oLAYDATtrspiri

. .49

TURAN YILDIRIM

KANUI{HUKMUIVPPKARARNAMtr
TJYGULAMASI

. .73

tr. HAKAN BAYKAL

NaiIInTLIiRARASI HUKUK YoI\IJNDEN
Onruizanll KABLo VE BoRULARININ
nOgtrNMtrsivB KoRTJNMAST
.

.9r

BiHTEniuDiNeKoL

DEVLET-eiln

. r lg

rzzvT ozcEwQ

sue zAlrt-,rsrnigiliru cnnqnGi sOyleMB
vut<uvu,utuG[l vB BUNUNFIUKUT<I
soruueLARI

.tzg

ABDTJLLAFIDINQKOL

sanivriN'rAKnin yemisirrlp DAvANARAK
vtrRoiGi
KARARIARIN
DENETI,BTUBSI
. .143

nMiNr MEMi$

ANAYASAYARGISINDA..YURUru,uGu
DURDURMA"
BoSI-uGt-r

.ls7

AI{MtrT GOKCtrN

yARDIMTopLAMAKANUNU'NUN
29. MADnBSiwiw
UYGULANI$I,YARGITAY'IN
KONIJiT,PiI,CiT,iKARART-{RININ
jzu.riKt.o KANUNIIir ilxBsi vn inenpruinr
nuzEllEr.ici iglonaLBRLEsuc isoasr vowilNDEN
npGpnlENDinilnaBsi
.trs

MtrT{MET AKMAN

oNCExi HUKUKUMTJZDa
isyaN sueu

M. TAFTSiNVONUNG

AVRUPEEiRI,IGi'NDBKARARALMA USULLPNi

ADEM SOZUNN

ORGANIZESLIQLULUKKAVRAMIVE BATI
ut-xBt nniivnE BU sUqLULUKLAnaurceDoltr
iln ircili cnligMELBR .

. .2og
.223

. .zss

Kryrnnvlnriruix KARASULART
uznnixopr<i
YARGIyBrxisi
..

SELAMI KURAN

URItrL HEYT)
(Qev.:FETHI cBnirt
BULENT TAHinoGlu

MEHMET SOMER

PoRviN SOMER

..zzg

oSMANLI'DA FETVA nnuBssESESiwiw BAZt
i)

Tczp*:.uru,Bni(rrr.LtrvFtAim eiRLiKTp)

.zB7

runxiyo'Dn HUKUxBGiriui AersrNDAN
RoMA
HUKUKU FTAKKINDABAZI DU$UNCELER

.319

KooPEnelin GENEL KURUL TOPLANTII,ARINDA
AZINLIGIx cuNnBMtr MUDAHaT-Bsi

.33s

DAMNUM INIURIA DATUM DOTAYISIYLAAQI[-{N DAVA

"ACTIOt",BcisAgulLIAE"NiwOzBt t iru,pni vo usul
HUKUKUAersrNDANDAVAvAKrsA ein BAKr$
.B4T
MtrHMETHtrLVACI

ixi r<igit-.irc
r,iuirnD oRTAKLTKTA
HAKLIstrBEpLE
qIKMA vE vARGITAv'rNGOniigu
oRTAKLTKTAN
HAKKTNDA
BAZ|nU$UwCBLBR
.361

salivr ATnencix

GtrNBLAVARYAVE YORK-ANTWtrRP
KURALLARI/
1994nnGiEinliru,nni
. .srr

M. YUSUF'AKIN

runn HUKUKUNDAKARSTLTKSTZ
QEK

.409

CEZAHUKUKUNDAaila n UzBwierByHiNB cununalER.
Mehmet Emfn ARTUK..

Sevgili Arkadaqrm
Dorothea Siebert'in
Aztz Hatrraslna

Genel Agtktamalar
Ozel Hukuk kurumlanndan sayrlan aileye ceza hukumleriyle mudahale edilmesi, ferdi hurriyeti tehlikeye duqurerek ailenin sukun ve huzurunu ihlAl eyleyece[inden, "Aile Duzenine Karqr iglenen Suglar", )Q(.nci
yttzyia, hatta l.nci Dunya Savaqrna kadar Ceza Hukuku bakrmrndan buyuk bir 6nem gostermemigtir.Gergekten bazr aile yukumluluklerinin
ihlahrtin ceza tehdidi altma ahnmasrnrn aileye gereksiz mudahalelerin yaprlmasrnr sonuQlayaca$r ve bu suretle ailenin sukun ve huzurunu ihlAl edece$i
driguncesi, Ceza Kanunlannda ancak srmrh sayrda (orne$in zina, fucur,
gok evlilik,nesep suglan) aile drizenine iliqkin suglann yer almasrnr sonug* Marmara Universitesi Kadrn iqgricu istihdamr Ara$trma ve Uygulama Merkezi'nce
17.3.995 gunu gergekleqtirilen "Ttirk Hukuku'nda Aileyi Etkileyen Duzenlemeler" Paneline sunulan teblif metnidir.
** Prof. Dr., M.U.Hukuk Fakultesi Ogreum Uyesi.
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baplannda clulamrqtrrr. Bu smrrL sayrda suqlar Ceza Kanunlannrn Ae*itli
6rne[in'
zenlencliSigibi, bir babrn ge6itli fasrllan iqincle cle yer almaktadtr'
Hollancle[iqikliklere ugramasrna ra$men halen yururlukte olan 3.3.1881
"Kiqisel
AleyHaller
da CK.2 nesep (m.236) ve Qoh evlilik trn.237) suqlannl
hine Curumler", lucur {rn.249) sucunu "Genel Adaba karqr iglenen Curumler", gocu[unu terk (m.256-260) ctrmuni ise "Yardrma Muhtag Kirnselerin Terki" baplannda duzenlemi;tir. t 886 Portekiz CK.s zina curmunu
"Genel Adab Aleyhine cu{m.4Ol-404) "$ahrs Aleyhine curumler" babrnrn
(m.337-338)
aynr babrn "KiEisel Halrumler" fas|nda, qok evlilik curmunu
lere Kartq iSlenen Ciirtimler" fashnda duzenlemiqtir' AgaSrda etraflr bir bigimde incelenece$i gibi Tnrk Ceza Kanununu da (l'CK.), bu gruba dahil etmek mumkundur.
XIX ncu yuz,yrlclabaplayan sanayi devrimi ve bunun getirdigi yeni
ideolojiler, sosyal de{iqmeler, kanunkoyuculartn, sosyal duzenin teme}i
saydrklan aileyi korunmaya muhtaQ ozel bir konu olarak gormelerine, aileye harqr iqlenen curumleri etraflt bir bigimde duzenlemelerine yol agtra. Bu
akrml yansrtan l93O Yeni italyan Ceza Kanununlrn gerekgesinde, ailenin
korunmastna iligkin olarak Devletin, toplumun Cekirde{i olan ailenin hukuki-ahlaki clurumuna dikkat el.mesi gerekti.{i igaret edildikten sonra aile
toplulufunda ebeveynin soz ve ozellikle davrantqlarryla ilerde vatandaq
olacak qocuklalntn formasyonuna ornek oldufu. evdeki hava ahlAk aQrsrndan ne kadar temiz veya bozuk olursa suga o derece elveriqli veya elveriqsiz ortarn hazrrlandr{t vurgulandts.
sosyal qartlar ve ekonomik dururnlardaki desiqiklikler sonucu sayllarr artrnlan aile aleyhine curumler, Ceza Kanunlarrnln bafrmsrz bap veya
fasrllarrnda duzenlendi. Bu efilim dzellikle ornefin,1930 italyan (m.556574), 1937 isviqre tm.2I3-22O). 1950 Yunan (m.354-36O, "Evlilik ve Aileye
Karqr Suglar"), 1974 AvusLurya (n.192-2OO, "trvlilik ve Aileye Karqt Suqlar"), 1940 Brezllya {m.235-249) ve 1975 Federal Alman (m.169-173, "Kiqisel Haller, Evlilik ve Aile Aleyhine Suqlar") Ceza Kanunlannda agtkga go1 Sulhi I)bnrnezer, Cezn Hukuku. Ozel I(rsrrn. Genel Adap ve Aile Duzenine kar$r Curumler. 5.Basr. istanbul 1983, s. 389, (CezaFlukukrt).
2 Das niederliindische Strafgesetzbuchvom 3. Miirz lSBl (Qev.:Dieter Schafimeister)'
Sanrmlung ausserdeutsclrer Strafgesetzbucher,Nr. XCVIII, Berlin-New York 1977.
3 Das portugiesische Stral'gesetzbuchvom 16. September 1886 (Qev.:Dierk Basedau).
Sammlung :russerdeutscher Strafgese?biicher, Nr. I)OCX, Berlin 1962.
4 Ddnrnezer. IX Milletlerarasr Ccza Hukuku Kongresi ve Cinsiyet Ahliktna Karqr Suqlar {iFIFM.. c. )oo(. sy, 3-4, istanbul 1964, s. 45I-465. 452-453)t ztynr muellil, Ceza
Hukuku.39O.
5 H.Donnedieu de Vabres,I;r crise moderne du droit p€nal. l,a politique crirninelle des
Etats autodtaires. Paris 1938, s.34.
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rulmektedir.Sosyal cle$iSmeleraynca aileye iliqkin bazr yeni sug tiplerinin
(orneSin. aile hukukundan qtkan yukimluluklerin yerine getirilmemesi)
CezzrKanunlannda yer almastna, difer bir anlatrmla, kamu hukukunun
gittikqe ozel hukuk iliSkilerine yayrlmastna neden oldu$u gibi, geleneksel
olarak suq saytlan cinsiyet ahl6.kryla ilgili bazr fiilerin bundan boyle suq
oluqturmamaslna (ornefin, zina) veya slnrrlandlrllmastna da (ornefin' fucur) sebep oldu6.
Aqafrda aileyi etkileyen duzenlernelere mukayeseli hukuk aqtslndan
definclikten sonra konuyu'l'urk Ceza Kanunu (TCK.) bakrmrndan inceleyecepiz.Qahqmamrzln sonuQ krsmrnda vardrstmrz neticelerj topluca ozetleyece{iz.
I . M U K A Y E S t r I , I H U K I . J KA Q I S I N D A N
AiLE DUZENi ALEYHiNE CURUMLER
Eski ceza Kanunlannda aile aleyhine cunimler, orne$in, umumi adap ve
aile nizamt aleyhine curumler (orne{in, zinaT),kiEisel hallere karEr cirrumler (orne$in, qok evliliks), Eahrslara karqr curumler (ornefiin, terbiye yetkisinin kotuye kullanrlmaste) bap veya fastllannda dizenlenirken, XX nci
yuz,ylhn baqrndan itibaren genelde lo bu gibi suQlar sosyal defiiqmeler sonucu Ceza Kanunlartnrn bafrmsrz bir bolumunde yer aldrlar. ilk olarak
6 Aile aleyhir-reiqlenen suelann gonr$iildtigu I 964 t a Flaye IX Milletlerarast CeztrIf ukuku Kongresinde Yunan bildirisini srrnan Karanikas. ailenin korttnmasrna iligkin
suelan gelepekselve ilerici olmak uzere ikiye ayrrmrEtrr.Tebli$ sahilline gore 6rncgin.
eocuk cliistirme. gocuk cliiqurmeye elveriqli vasrtalilnn tenlini. fttcur, evlenrnek veya
luhus gayesile kadrn kaqrrmak, homosekstieilil<,zina, cok evlilik suglan geleneksel
suglan olu$tururken, kuqiigun sa[h$r1a tecavtiz, kuCufirn kaqtnlmast, bakrm yiikumirntur ihlali, gebe kadrnrn lerki gibi fiiller, ailenin korunmastyla ilgili ilerici suqlan
teEkil eder. Bkz,. I.Andre-jeu (Qer...:Duygun Yarsuvat), Ailer]in Ceza Hukuku Yoniinden Korunnrasr (MFIAD.sy. 4. istanbul I 969, s' 251-267 ' 253).
7 fSBg italyan CK.m. 353 vcl. Kanun nretninin Fransrzca tercumesi igin bkz. Code
I'aris MDCCCXC; 1867 BelCika
Penal d'Italie (3o Juin 1889), (Cev.: Julcs LzLcoint.a).
CK. m. 387 r'd. ("Aile nizamr ve umumi ahlak aleyhine ciintm ve cr-rtthalar").Kanun
metr-riiQin bkz. cocle penal in:I-r:s codes Larcier. c.II. Droit penal, Bruxelles 1970. s.
37-84.
8 Hollanda CK. m. 237.
9 lB89 italyan CK. m.39O
lO Genelcle diyoruz, zira ornefin, XX t-tci Astr Ceza Kzrnunlanndan Ariantin CK.u
(m. ll8-133) aile cluzenine kargr iqlendi{i kabul edi"Edebe Aykrn Crlirurnler" bzrbrr-rda
len suelara da yer vermiEtil.Bkz. Das argentinische Strafgesetzluch, von den gesetzgebenclen Korperschallert angettornmen am 3O. September I92l und verkundet anr
29. Oktober l92l (Cev.: fleinz Mattes), Samnrltrng ausserdeutscher Strafgesetzbticher. Nr. IXXI. Berlin. 1957.
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l9o2 Norveq cK.u ailenin korunmasrna karqr iqlenen suglara "Aile Duzeni
Aleyhine curumler" adr altrnda bir bap ayrdr. Bu kanunu evlilik ve aileye
iliqkin suglara mustakil bap veya fasrllar icinde yer veren diSer kanunlar
izledit t.
ceza Kanunlarr yanrnda evliliEe iliqkin curumleri duzenleyen ozel kanunlara da rastlanmaktadrr.Bu kanunlardan halen yururlukte olmayan
yahudi ve ari trkrnrn karrqmasrna engel olmak igin Devletin evlenme aktine
mudahalesini ongoren r5.9.1935 tarihli "Alman Kamnrn ve Alman $erefinin Himayesi Hakkrnda Kanun"tz zikredilmeye deEer. "Alman Kanrnrn safiyetinin Alman Halkrnrn Korunmasrnrn gartr oldu$u ve Alman Milletinin
daimi bir istikbal igin saSlamlaqtrrrlmasr duquncesiyle" Reichstag'rn ittifakla kabul ettiEi bu kanunun l.nci maddesi, yahudilerle Alman Kam tagqran
Devlet Vatandaqlarrnrn veya onlarla akraba olanlarrn $ani arilerin) arasrndaki evlenmeleri yasaklamaktadrr. Bu yasaklamanrn ihldli suretiyle gergekleqtirilen evlenmeler, yabancr bir ulkede aktedilseler dahi gegersizdir.
Bu hukme aykrnh$rn yaptrnmr aSrr hapistir (m.5).
Aileyi gok yonlu koruyan ve dolayrsryla suglar listesini geniqleten yeni kanunlarr iki gruba ayrrmak mumkundur.
Bazr Kanunlar. orneEin, 1937 isvigre cK.u "Aile Aleyhinde curum ve
cunhalar" baqhgr altrnda ba$rmsrz bir bap iginde (m.2ls-22o) aileye karqr
iqlenmiq suglan birbirini takip eden bir qekilde srralar: Fucur (m.213), zina
{m.214), gok evlilik (m.215), nufus kayrtlarrnrn yok edilmesi veya tahrifi
(m.216), nafaka borcunu yerine getirmeme (rn.2LT), gebe kadrnrn terki
(m.218)r3, gocuSun terbiyesi gorevinin ihlAli (m.2Ig), gocu[un kagrnlmasr
(m.22o)r4 . Bu suglardan fticur, gok evlilik ve a[rrlagtrrrcr sebeplerin var[[r
I I Klaus Toebelmann, Angriffe auf die Ehe und Verletzung von Familien- und Unterhaltspflichten, in: Materialien zur Strafrechtsreform, C.ll. Rechtsvergleichende Arbeiten, BesondererTeil.Bonn 1995,s.169,175, 169.
l2 Kanunun metni igin bkz. Retilnrd Ftank, Das StrafgesetzJruchfrir das Deutsche Reich,
Nachtrag ^)r 18. Auflage. Die strafgesetzgebungder Jahre l93l bis 1g35. yayrnlayanlar:
Emst Schiifer-Hansv. Dohnanyi,Tiibingen 1936, s. 300-301. Belirtelim ki 15.9.1935tarihli
kanttndan tince qrkarrlan 30.6.1933 tarihli kanun memurlann yahudi kzlarla evlenmesini
vasaklamrgtr,H. Donnedieude Vabres, 12O dn.2.
13 Bu baptaki 214,216 ve 218 nci maddeler23.6.1989tarihli FederalKanunla yrirfirftikten
kaldrnlmrgtrr.
14 Kanunun bu duzenlemesinerafmen isvigre Osretisinde, aileye kargr iglenen ctinim veya
citnhalann gruplandrnlmasrna rastlarulmaktadrr. isvigreli Mrielliflerden Logoz, aile aleyhine
iglenen suqlan ug gruba ayrrmaktadrr: a) Cinsi suglar. Di$er bazr CezaKanunlanmn umumi
adaba aykrrr crinimler arasrnda dtizenledikleri, fucur, zina ve gok evlilik (m.213-215) suglan
bu gruba girer, b)Aileden dofan bakrm ve yardrm gdrevlerinin ihldli suglal (m.217-219). Bu
suglardan evli olmayan gebe kadrnrn terki fiilinin (m.2f 8) aile iliEkisile bir aldkasr olmamasrna rafmen, bu suglara benzer sayrlarak bu gruba dahil edilmiqtir, c) Aile veya vesayetten
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halinde nufus kayrtJannrn yok edilmesi veya tahrifi curum oluqturur veya
oluqtururdu.
Bazr kanunlar (orne$in, I94O Brezilya, 193O italyan CK.) mustakil
bir bapta duzenledikleri "Aile Aleyhine Curumler"i kendi ieinde fasrllara
ayrrrrlar. Bu kanunlardan Rrezilya CK.ut5, "Aileye Karqr Curumler" babrnr
(m.235-2a9i, dort fasla ayrrmrEtrr. "Evlili$e iliEkin Curtimler" baghkh l.nci
fasrlda (m.235-24O) qok evlilik (m.235), diger tarafr onemli hataya sevkederek ve evlilik engelini gizleyerek evlenme (m.236), evlenme engelinin bitinmesine raSmen evlenme (m.237), yetkisi olmadr$r halde kendini yetkili
gosterip evlenme aktini icra etme (m.238), evlenme akti gerqeklegmedifi
halde gergeklegmis gini gosterme (m.239) ve zina (m.24O) suglarr yer almaktadrr. Babrn 2.fash (m.241-243) "Kiqisel Hallere Karqr iqlenen Curumler"e ayrrlmrqtrr. Bu fasrlda, do$madr$r halde gocu$un nufus kutu$nne
kaydr (rn.24l), baEkasrnrn qocu$unu kendi gocu$u gibi gosterme, do$umu
saklama, do$an gocuklan desiqtirme (m.242), gocu$un Eahsi haline iligkin
haklara zarar vermek amacryla kendi veya baqka birinin qocu$unu bir kuruma terkederek qahsi halini gizleme veya onu baqka birinin qocuSu olarak gosterme (m.243) suqlan bulunmaktadrr. Babrn 3 ncu fash "Aile Yukumltiluklerinin ihlai curumleri"ni (rn.244-247) duzenlemektedir. Burada
mali, maddi terk (m.2a4, re6it olmayan kuqnsu ehil olmayan kimselere
braknra (m.2a5), ve manevi terk (m.246-247) tirlleri duzenlenmiqtir. Babrn
4.ncu fasb (m.248-249) babahk, vesayet ve kayyrmhk yetkisinden doSan
suglara aynlmrqhr. Fasrlda, kanun veya hakimin hukmu ile bir yerde bulunmasr gereken kuguklerin burayr terketmeleri igin onlarr tegvik etme
(m.248), kanun veya mahkeme hukmu ile bakrm veya gozetim altrna brrakrlmrq kugukleri alma (m.249) suglan yer almaktadrr. l93O italyan Ceza
Kanununun 162.nci kitabrmn 1l.nci babr tz "Aileye karqr curumler" baqhgrkan iligkilerin ihldli su$lan {m.216 ve220l.Bkz. Pautl-ogoz., Conrmentaire clu code penal
suisse. Partie speciale. c.ll (Art. 213 d 332), Neuchitel-Paris 1956, s. 393-394. clerc kitabtnda Aile aleyhinde cunim veya cunhalan dbrt bolumde inceler: a) E$lerin sadakat yrikimItilufiinun ihlili suglarr (zina, gok evlilik, m. 214-215), b)Qocuklara kargr gorevlerin ihlAli
suglarl (nufus kayrtlarrnrn yok edilmesi veya tahrifi, gocu{un terbiyesi gorevinin ihlali,
m.216-219). c) MAli terk (nafaka borcunu yerine getirmeme, gebe kadrnrn terki, m.217-218),
d) Aile iQinde genel adabrn korunmasr, fucur, m.213). Bkz. Francois clerc, cours €lementaire
sur le cocle p6nal suisse. Partie speciale. C.ll [Art. 187-332). Lausanne 194b, s. 76 vd.
l5 Das brasilianische Strafgesetzbuch vom 7. Dezember lg40 (Qev.: Dietrich Lang-Hinrichsen). Sammlung ausserdeutscher Strafgesetzbucher, Nr. l)il, Berlin 1953.
ro f)as italienische Strafgesetzbuch
vom l9. Oktober f930 tKonigl. Dekret Nr. l39B) (Qev.:
Roland Riz), Sammlung ausserdeutscher Strafgesetzbucher, Nr. XC, Berlin lg6g.
l7 Bapla ilgili geni$ bilgi iqin bkz. AdolJo Ineri, Die Delikte gegen die Familie im italienischen strafgesetzbuch vom lg. oktober 1930, Breitenbach 1937 (Bern Doktora Tezi).
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$mr {m.556-574) tasrmaktadrr. Bu bap cla Brezilya CK.unda olduSu gibi
kendi icinde dort fasla aynlmrqtrr. Birinci fasrl, "Bvlili$e iliskin Curumler"i
(m.556-563) duzenlemektedir. Bu fasrlda qok evlilik (m.556), suQun zarnana$rmrlla uSrantasr (m.557), aldatmak suretiyle evlili{e surukleme
[m.558), kadtntn zit-tasr(adulterio, m.559)18,kocanrn zinasr (concubinato,
m.560)re, cezayrkaldrran haller, hafifletici neden (m.561), fer'i ceza ve medeni hukukla ilgili yaptrrrmlar (m.562), 559 ve 560 ncr maddelerdeki suelann duqmesi (m.563) hukumleri yer almaktadrr. Babrn 2 nci fash "Aile
Ahlakr Aleyhine curumler"e (m.564-565) aynlmrqtrr. Burada fucur
(m.564) ve bastlmtq eserler vasrtasqrla aile ahldkrna saldrn (m.565) suglan
duzenlenmistir. "Aile Haline KarEr curumler" babrn 3.ncu fashnda (m.b66569) yer almaktaclrr. Fasrlda, doSmadr$rhalde bir qocu$un nufus kutugiine kaydr, do[umu saklama {m.566), ktiqu[un qahsi halini degiqtirme
(m.567), nufus kutuEune nesebi sahih veya evlilik drqr do$masrna raSmen
tanrnmrq olarak kaydettirilen kilcugu gahsi halini gizleyerek hayrr kurumuna terketme (m.568), fer'i ceza kn.569) suglan bulunmaktadrr. Babrn 4
ncu ve son faslt "Aileye iligkin Bakrm Gorevinin intati Curumleri"ne
(m,57O-574) aynlmrqtrr. Aileye karqr bakrm yuktimluluSunun ihlAli (manevi terk, m.570), terbiye veya tedip vasrtalarrnrn kotuye kullanrlmasr
(m.571), aile efradrna veya kuquklere kotu muamele (m.b72), kugufru nzastyla kagrrma (m.573), velAyet. vesayet altrndaki bir akrl hastasrnr veya 14
yaqrndan knqugn kaerrma veya arzusu hilafina ahkoyma (rn.574) suglarr
btr fasrldayer almaktadrr. Belirtelim ki tg30 yeni italyan cK.unun {icx.y
bu duzenlernesi, TCK.nun kayna[rnr oluEturan 1889 icK.undan farkhdrr.
Gergekten l93O iCK.u aileye karsr curumlere mustakil bir bapta aynntrl
bir bigimde yer verirken, genel adap ve aile nizamr aleyhine curumleri aynt
bapta birlikte duzenleyen (2. kitap 8.bap) tB89 Kanunu, aileye iliqkin
menfaatlerin ihlali olarak kabul edilen bazr suglara, ya hig yer vermemiq
(orneSin, fiicur) ya da bunlan aile nizamr aleyhine ctirumler arasrnda (ornegin, qok evlilik) duzenlememistir. 1930 icK.unun Aile Aleyhine curumleri bu kadar aynnttlt duzenlemesinin nedeni, Ailenin fasist Doktrinde italyan Buyuklu$unun esash elernanlanndan sayrlmasr ve bu bakrmdan onun
Devlet orgutlenmesi iqine ahnmasr, bir Devlet korporasyonu kabul edilme18 italyan Anayasa Mahkemesi 19. t 2.1968 tarih ve 126 sayrh karan ile 5Sg.ncu maddenin I ve 2.fikralzrrrnr Anayasa'ya aykrn bularak iptal etti. Sozkonusu maclclenin 3 ve
4.ncti frkralan da Mahkemenin 3.12.1969 tarih ve I47 salrh karan ile Anavasa avkrn
buh-rnarak iplal edildi.
l9 Anayasa Mahkernesi'nin I47 sayrh karan ile ceza Kanununun
s60-563 ncu maddeleri de iptal edilmigtir.

I
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sindendir2o.Aqa,{rda'furk
Flukuku'ndan bahsederken bu konuya tekrar
de$inece[iz.
Yabancr Kanunlarrn incelenmesinden aile aleyhine curumler listesine,
orne$in, qok evlilikzl, aldatmak suretiyle evlilik22, zina2s, fucur2a, aile efradrna ozellikle kucuklere karEr pek I'ena muameleler2r,. nafaka yiikumunti yerine getirmeme26, bakrp gozetme yriktimtrnun ihlali27, gebe kadrnrn terki28,
yani ailenin terki sueunun muhtelif bicimleri. kiqisel hallere karqr iqlenen
suelar gibi ciirumlerin2e girdigi gorrilmektedir. Ilununla beraber XX.nci yuz,
ga$daq geliqrnelerin etkisiyle ailenin korunmasrna
yrhn kanunkoyuculan,
iliqkin suQlar listesini surekli cle{istirmekte, geleneksel olarak sug sayrlan
bazr fiilleri suc olmaktan crkarmakta, bazr liillerin slnlrlnr daraltrrken, Ceza
Kanunlanna yeni maddeler ekleyerek veya mevcuL maddelerin kapsamrnr
genisleterekbazt fiilleri sug sayrnakta veya onlara daha fazla onern vermektedir. Aqa$rda once sug olmaktan grkanlan veya srnrn daralltlan suglarn inceleyecek daha sonra ozellikle asrrmrzda onem kazanan suglara de{ineceEiz.

2O Ddnnrcz.cr.Ceza Hul<uku. 392. 393.
2l OrneEin f O.3.l9B7 gekliyleFecleralAlman CK. m. l7l; 1974 Ar.trstrrryaCK.rr"r.
192;
1 . 3 . 1 9 9 4 F r a n s r zC K . m . . 1 3 3 - 2 0 :t 8 8 9 i l a l y a r rC K . n r . 3 b O . 3 6 0 :l 9 3 d i t a l y a n C K .
m.556; 1940 Brezilya CK.nr.235: lg37 isvicre CK.nr.215; l95O Yunan CK. nr.356;
I 9 6 l M a c a r C K . n r . 2 7 1 : 1 6 . 3 . 1 9 6 8B u l g a r C K . m . 1 7 9 : l 8 8 t F l o l l a n d aC K . n r . 2 3 7 .
22 6neSin, 1930 italyan CK. nr.558; t852 Avusturya CK. m. SOZ: l9Z4 Avusturya
CK..nr.l93; l94O BrezilyzrCI{. m. 236: 1950 Yunan CK. nr. 355.
23 Orne{in, 1974 Avusturyer Clt. rn. 194: Yurran CK. m. 357: lg2l Arjantin CK. m.
118; l94O BrezilyaCK. m.24O; 1948 Romanya CK. nr. 445.
2 4 O m e f i i n , l 9 B T q e k l i y l e F e c l e r a l A l m aC
n K . n r . 1 7 3 : 1 8 8 9 i t a l y a r rC K . r n . 3 B 7 ; l g 3 0
Italyan CK. m.564: isviere CK. m.2I3; 1951 liulgar CK. nr. l74l lg68 Bulgar CK.
nr.l54; l93O Danimarka CK. m.210;1961 MacarCK. nt.282., l96l eekoslovar,k
CK. m.
245: l95A Yunan CK. nr. 345. Belirtelim ki bu kantrnlerrclanYunan, Macetrve Bulgar
CK.lan Iucur sttgunur"Cinsiyet.Ahlalc Alcyhine Curunrler" bap veya fashnda yer verirken, Qekoslovak CK. liili "insan Onuru Aleyhine Suclar" thshncla cluzenlemigtir.
25 Ornefiin, 1930 italyarr CK. m. 572; i51ricls CK. nr. 134 (Kanun ltu suca hayat ve
vucut ta.mamiyeti aleyhine suclar babrnclaver vermiEtir): l96l QekoslovzrkcK. m.215:
l94B Romen CK. nr. 455.
26 6r'ne[in, ]recleralAlnrirn CK. nr.l7O b: Brczilya CK. n.244;1974 Avusturya CK.
m.198: I968 Bulgar CK. nr.I83; Yunan CI{. rn. 358: 196l eekoslovzrkCK. n-r.213;
196l Macar CI{. m.275: l92l Arjantin CK. m.f06; 1948 Rornen CK. m.454; isvicre
CK. m.217',Danimarka CK. nr.2l3.
27 1rneSin, Federal Aln-rancK. m. 170 cl; lg3o itarlyan cK. m.5z0l isvicre cK. m.219;
Ilrezilya CK. m.245-2471 t968 flulgar CK. rn.l82i ytrnan CK. m.36O; eekoslovak CK.
m . 2 1 7 : 1 9 4 8 R o n - r eC
n K. m.454.
28 orne$in, Yunan cK. m.359; isvigre(m.218)ve FtcleralAlman cK. (m.170 c) lannda
yer alan bu madcleleryiirurlul<ter-rkerldrnlmrqtrr.
29 ornefiin. tsrt'z.ilyir
cK. rn.24l-243: l93o italyan cK. nr. 566-569; isvigre cK. rn.2l6
(madde yururltikten haldrrrluusjtrr):Macirr cK. n't.272: rg49 Romen cK. m.44g-453: Arj a n t i n C K . m . 1 3 9 : l g 6 t 3 B u l g a r C K . m . 1 8 4 : 2 t . 1 2 . t 9 6 2 i s v e gC K . 2 . B o l u n r ,7 . n c i b a p ,
rn.ll; Yunan CK. m.354: 16.9.I886 PortekizCK. ni. 340-341.1974Avlrst.uryaCK" m.2OO.
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I. Sug Olmaktan Qtkartlan uega Stntn Daraltilan FiiLLer
a.Zina.
En azmdan biri evli ayrr cinslerden iki kiqi arasrndaki cinsel iligki olan
zinanrn3o sug sayrhp sayrlmamasr, sayrlacaksa kadrn veya erke$in zinasr
arasrnda bir farkhhk yaratrhp yaratilmayaca$t tarttEma konusu olmuqtur.
Zina suqunun hukuki konusu yani bu fiilin suq haline getirilmesiyle
korunan hukuki menfaatin ne oldu$u tarttemahdrr. Bu konuda ileri surulen ceqitli duquncelerden baztlanna de$inece$iz.
Bir goruqe gore zina fiilinin cezalandtnlmasrnrn nedeni nesebin karr$masrnt onlemektir.Bu goruq evli krsr bir kadrnrn zina fiilinden sorumlu
olmasrnrn nedenini aqrklayamadr$r gibi kocamn evli olmayan bir kadrnla
zinasrmn da niqin suq sayrldr{rnr izah edememektedir.
Difer bir duqunce, evlilik drsr cinsel iliEkilerin sug sayrlmaslnrn nedenini evlilikten do[an cinsel sadakat yiikumlulufiunun ihlalinde gorur.
Ancak butunuyle dahili ahlAka iliqkin olan sadakat gorevinin ihldli ceza
yaptrnmrnr hakh gostermeyebilir.
Uguncu bir goruqe gore Kanun, hig kimseye karqr sadakat yukumlulufiu oimayart zirta fiiline katrlanr cezalandrrdr$rndanzina suqunun hukuki
ihlali deSildir. Fiilin
konusu evlilikten do$an sadakat yukumliluSunin
hukuki konusunun sadakat ynkumlnlu[unun ihlAli olmadr$r kocanrn ziihlAlini
nasrnda daha belirgindir. Gergekten sadakat yukumlulu[unnn
oluqturdu[undan hig quphe olmayan kocanrn basit zinasr yani evli veya
evli olmayan kadrnla bir defa cinsel iliqkide bulunmasr sug sayrlmamaktadrr. Kanun kocanrn basit zina liillerini suQ saymadr$rna gore zina sueunun
hukuki konusunu evlilikten doSan cinsel sadakat yukumlnlugunun ihlalinde aramamak gerekir. Bu fiilin cezalandrnlmasrnrn nedeni fiille evlili$in
hukuki duzeninin ve dolayrsryla bu duzenin korunmasrndaki Devletin
menfaatinin ihlal edilmis olmasrndandtrSl.
30 Qok eski bir gecmi$i olan zina liilinin tarihqesi hakkrnda geniq bilgi icin bkz. Theodor
Mommsen, Romisches Strafrecht, Leipzig 1899, s. 688 vd: Franz u. Liszt-Eberhard
Schnrirlt,Lehrbuch des Deutschen Stralrechts, 25.Basr, Berlin und l-eipzig 1927, s.571572 (Strafrecht):Franuu. Lisz-t{Eserin 17.nci basrsrndanlranstzcayaqev.:Ren€ Lobstein),
Trait6 de droit p6nal allemand. Partie Sp€ciale.C.II. Paris 1913. s. 143-144 {Droit p6nal);
Wilhelm Sauer, System des Strafrechts. BesondererTeil. Kdln-Berlin 1954, s.583; Naci
$enso1l,Zina Clirmri (IHFM.. C.VIII. sy. I-2. istanbui 1942, s. 73-lOO, 73-75; Diinmezer,
Ceza Hukuku, 395-397; AhnrctAteg, Zina. Tarihceli-Aqrklamah-iqtihath.Kutahya 1966,
s.l-17. islim Hukukunda zina iQin bkz. Sabri $akirAnsay, Hukuk Tarihinde isliim Hukuktr, 3.Basr,Ankara 1958,s. 287-289:$errsog,a.g.m.s.75-77.
3l Zina suQunun hukuki konusunu agrklayarr dusunceler hakkmda bkz. kki HaJuo'
fiu\lan, Zina Ciirrimleri, istanbut 1983, s. 15. vd. (DoQentlikTezi); Erol Cihan, Sosyal
ve Hukuki Balamdan Suni ilkah. istanbul 1971. s. 82-83.
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Zinantn sug olarah kalmasrnr ileri surenlerin dugincelerine karqrhk,
bu fiilin sug sa5nlmamasrnl savunanlann goru$leri qu Eekilde ozetlenebilir:
l. Ceza tehdidi zina olayrnr hiqbir zarnarr onleyememiqtilsz. Gereekten ornefin, ortaqa$ ve yenigaSrn Sachsenspiegel, II. f3,5 (l2SO), Schwabenspiegel, 174 (1274-1275) ve constitutio criminalis tsambergensis 145
{1507) gibi Hukuk Kitaplarr veya Kanunlarr zina kargrh$r olum cezasr ongormelerine raSmen3s fiilin yine de iqlenmesine engel olamamrqlardrr3a.
Qok iqlenen bu fiilden dolayr agrlan birkag istisnai dava, sadece sosyal ve
ailevi skandallara yol agarss. Davalar, gocuklann kamuoyu tarafindan zina
yapmlq anantn veya babanrn gocuklarr olarak tantnmalarlna ve dolayrsryla
qereflerinin ihldline sebep olur36.
2. Zinaya raSmen eqler birleqerek sarsrlan aile iliEkisinin devamrnr
saSlayabilirler. Halbuki Devletin zinaya resen veya mafdur eqin qikayeti
uzerine ceza kovuqturmasr yoluyla mudahalesi, belkide duzelebilecek aile
iliqkisinin bir daha duzelmemek'ozere sona ermesine neden olur. Devletin
zina fiilini cezalandrrmakta bir yararl joktu13z.
3. zina fiilinin temelini evlilikten do$an cinsel sadakat yukumlulu$unun ihlaline dayandranlar, fiilin zarar goren egi ilgilendirdiEini ve bu
bakrmdan Devletin zinayt cezalandrrma bakrmrndan bir hakkrnrn bulunmadr$rnr ileri surerler. Bu gorug evlilik muessesesinin Devletin temellerinden birini oluqturduEu ve bunun tahribine Devletin seyirci kalamayaca[r
gerekqesiyle elegtirilir. Ancak bu eleqtiri de karqr bir eleqtiriye konu olmaktan kurtulamamrqtrr. Denmigtir ki, evlilik muessesesini zinaya oranla qok
daha etkili bir bigirnde sarsan birqok fiil- orne$in, eqlerden birinin evi terkederek aileyi gegim zorunda brrakmasr, hayasrz ve kotu bir hayat surmesi- Devlet tarafindan suq olarak kabul edilmemiqtir. Evlilik muessesesini
derinden sarsan bu gibi fiilleri suq saymayan Devletin, sadece zinayr cezalandrrmasrnrn hakh bir nedeni bulunmamaktadrr38. Hemen belirtelim ki
genelde XX.nci yiszryi ceza Kanunlarr, ailenin terkinin ceeitli gekillerini
(mali, maddi ve manevi terk) sug saymrqlardrr.
32 Faruk Erer& Umanist Doktrin Acrsrndan Turk Ceza IIukrrku. C.IV. Ozel Hukiimler.
3' Basr' Ankara 1985. s. 244: NeuzcttTorosht,Curt'rnrlerin Tasnifi Bakrmrndam Sugun
Hukuki Konusu. Ankara 1970, s. 366 dn. ll3: a.r7nrrnticlliJ'.Ailenin Korunmasr Yontinden Ceza Kanununda Yaprlmasr Gereken DeSiqiklikler, in: Turkiye'de Ailenin de$igimi. Yasal Aqrdan incelemeler, Ankara 1984, s. f 53-163 158 dn. 23(De$iqiktikler).
33 Liszt-Schmrdt, Strafrecht, 522; Liszt, Droit penal. 144.
34 Agtnndncler,Tirrk Ceza Hukuku. 6zel Hrikumler. 4.Basr. istanbul 1994. s.605.
35 Erem, lV,244; Toroslrl CrirtimlerinTasnifi,336 cln.113; arynr nliieilif, Degigiklikler,
158 cln.23.
36 Donmezer, Ceza Hukuku. 399.
37 6nder.603.
38 6nder.6O4.
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4.24-29 Agustos 1964 tarihleri arasrnda La Haye'de gergekleqtirilen
IX. ncu Milletlerarast Ceza Hukuku Kongresinde ileri surulen ve zinanrn
sue olmaktan gtkartlmasryla ilgili bir dugunceye gore, zinanrn suq sayrlmasrnrn nedenini tarihin derinliklerinde aramak gerekir. Gerqekten zina, tarihen kocanrn kansr uzerindeki bir nevi mulkiyet hakkrnrn ihldli olarak
kabul edilmiE ve bu goru$ $unumuz hukuk sistemlerine de intikal etmiEtir. insan Haklan Ewensel Beyannamesi hukuk ontinde bireylerin ve cinslerin eEitliSini il6n etti[inden, kocanrn bu konudaki mulkiyet hakkr batrl
fikir sayrlarak kaldrnlmaltdtr3e.
5. Suctistu durumu drqrnda zinanrn isbatr zordur. Hakime tanrnan
takdir hakkr uzticu adli haLalara neden olabilir. Ceza gormeme olasrhfit
yiiksek olan hallerde, ceza sugu onleyernez. Niteli$i gere$i genellikle cezasrz kalacak fiilleri suQ saymak do[ru de[ildir+0. Nitekim isbat guAlu$u zinayr sue sayan ulkelerde kanun hukurnlerinin uy$ulanmamasrna, onlartn
olu maddeler halini almaslna neden olrnustur.
6. Sadece cinsel iliqkiyi zina olarak kabul eden kanun, diser cinsel
clawanrqlarr ve bu arada en mustehcen olanlannr (livata) zina drqrnda btrakmaktaclrr. Cinsel iliqkilerin sug saytlmaslnrn nedeni, bu tur iliqkilerin
aileye eocuk getirebilmesindendirai. Ancak bu $oruq kocantn evli olmayan
bir kadrnla zinasrnt veya ktstr bir kadrnrn zinaslnrn niqin suq oluglurdu[unu agrklamakta yetersiz kalrr. Kaldr ki, halen ilkaha engel olan tedbirler de
toplumlarda bir haYli YaYgrndrr'
Z. Zina sueunun tarihsel geliEiminin izlenmesi, onceleri olum cezasrnt
gerektiren (6rneSin Roma Hukukunda, lquncu yuz,yrldaolum cezasrylacezalandrnlmasr) bu suqun zanTarriCinde hafil'cezalarla (miktan duquk hurriyeti
ba$ayrcr ceza veya sadece petracezasl, orne$in l81O Fransv CK' kocamn zinaslnl para cezaslyla cezalandrrmrqtr)cezalandtnldr{rnt gosterir. Kovuqturma
da qikayete t6"bitutulmuglur. Bu sureq Devletin artrk bu suQun cezalandtnlmasrnda eskisi gibi yarar gormediginin gostergesidir. Hemen aqa$rdabelirtilecefi gibi bugin bir<;okulke zina fiilini suc olmaktan qrkarrmEtrr.
Bugun zina fiilinin suq olmaktan Qrkanlmasr hususunda genel bir
efilim vardlr. Gerqekten birqok ulkenin Ceza Kanunlua2 zinayr suq sayma39 Donmezer.Ceza Hukuku. 4OO;ayntMtlrcllif a'g.m.' s' 456'
40 Erem. lv. 245.
4l Erem. IY,245: ?oroslu. Ctirumlerin Tzrsnifi' 336 dn. I13: agnr mtellif, DeEisiklikler'
158dn.23.
42 Orrefin, l9O2 Norveg (Bu utkecle zina, 1927 yrhnda sug olmaktan qrkanlmrqtrr)'
lg64 isveg (Zina 1937'de sug olmaktan grkanldr. BkZ Tocbelmann, l7l dn.9), f932
polonya, l95O Qekosloval<,1951 Yugoslav CK.lanncla fiil suq olarak gorunnemekterlir. lSlO Fransrz CK.unun zinayt cezalandrran336-339.nclt rnaddeleri 11.7'1975 Ka-

t7-

maktadrr. La Haye IX ncu Milletlerarasr ceza Hukuku Kongresine katrlanlarrn goSunlu$unca zinantn suq olmaktan grkarrlmasr hususunda temenni
izhar edilmiqtifs.
Zinayr suq sayan ulkelerdenaabu fiili eski veya ortaqa$da oldu[u gibi
aEr bir bigimde cezalandrranlara da rastlanmaktadrr. Bu ulkelerden iran
ornek olarak goslerilcbilir. 25.8.1982 ve 12.1o.1982 tarihli "Had ve Krsas
Kanunu"nu gore rnuhsan veya muhsana'nrnas gayrrmeEru cinsel iliqkisi
olum cezasrnr sonuglar.Buna karErhk evli olmayanrn veya evli olsa da eqi,
seyahatte vey^ cezaevindeveya kendisine ulaqrlamayacak bir yerde bulunanln, gayrimegru cinsi munasebeti defrnek cezaslnl gerektirir (m.IOO).
Boylece islarn Hukuku sadece evli kimselerin yasak cinsi iliqkilerini zina
sayan Batr Hukukundan ayrr.lmaktadrr. Difer bir ifadeyle islAm Hukuku
bekarlann cinsel iliskilerini de zina saymaktadrr. Ancak bu hukukta evli
veya bekarlann zinasr farkh Eekilde cezalandrrrlmrqtrr. I3ununla beraber
bu aErr hukumlerin uygulama alanr smrrlandrnlmrqtrr. Gereekten butun
had cezalannda olduEu gibi fail ergen (balig) ve mirneyyiz olmah, fiili bilerek ve isteyerek gerqekleqtirrnelidir (rn.82). Aynca gegersiz bir nikah iliqkisine dayanarak cinsel iliskide bulunanlarrn (m.83) veya l-zvra geqildi[ini
beyan eden kadrnrn (m.84) iddiasr hakikate uygun gozukuyorsa had cezasr
uy.qulanmaz. Had cezaslnrn tatbikini srnrrlayan bir durum da, fiilin tanrk
beyanlanyla ispatrndan once failin pigman oldu$unu beyan etmesidir
(m.98). Yukandaki krsrtlamalar drErnda cezanrn uygulanmasr kanuni delil
sistemiyle de srnrrlandrrrlmrqtrr.Gayrimeqru cinsel iliqkinin olum veya de$nek cezasrnrgerektirdi$i hallerde zina fiili yabizzat failin dort defa suqunu
ikranyla {m.85) veya dort musluman adil erkek tanrfrn veya uq musluman
adil erke[in ve iki musluman adil kadrnrn veya iki adil musluman erke$in
ve dort adil musluman kadrrun tanrkhklanyla ispat edilir (m.gl). sadece
olum cezastnr gerektiren hallerde failin ikrannr geri almasr cezantn infaz
nunuyla; 3.3.188I Hollatrda CK.nun zinayt cez:alandran24i.nci maddesi 6.5.1971
Kanunuyla; 1937 isvigre cK. unun 2l4.ncii maddesi 29.6.lg8g tarihli Federal Kanunlar, Federal Alman cK.unun r72/l.nci maddesi 25.6.1969 tarihli l.nci ceza Hukuku Reformu Kanununun l.maddesiyle ytirurlukten kaldrnldr. 1930 italyan
CK.unun kadrnrn zinasrnr ongoren 559.ncu maddesinin I ve 2. frkralan. italyan AnayaserMahkemesi'nin 19. l2.l96B tarih ve 126 sayrh karanyla, kocanrn zinaslnr hukme
baSlayan 56O.ncrmaclclesive 559. mzrddenin 3 ve 4.ncu fikralan ise, Anayasa Mahkenesi'nin 3.12.1969 tarih ve I47 sayrh kiuanyla Anayasaya aykrn bulunarak iptal
edilmigtir.
43 Donmez,cr,a.g.m. s. 454.
44 Omefir-r, 1974 Avr-rsturyaCK. m. 1941TCK. rr-r.440 vd.
45 Akil, bali$. islam, hiir (yani kole olmayan) r,e evlenmiE olana muhsan (erkek) veya
rnuhsan:r (kadrn) denir.
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edilmemesini sonuelar. Tamklarrn cinsi nrunasebeti dofirudan do$ruya yani zina yapanlann tenasul uzuvlarrnr birbiri iqinde olarak- gormuq olmalan gerekir (m.94). Olaydan hemen sonra gerqeklegmeyen tanrkhk kabul edilmez (m.96) 46. B Mordad l37O (1991) tarihli Kanun, tanrk ifadelerinde mtrbayenetin bulunmasr halinde zina haddinin tatbik edilmeyeceSini
LrilAkis tamklar hakkrnda kazlf cezasrna htikmedilece$ini (m.78), tanrklarrn birbiri arkasrndan araya za':r,an fastlast girrneden tanrkhk etmeleri gerekti[ini, aksi halde zinantn sabit olamayaca$rnr tn;'.79), zani ve zaniyenin
tanrkhktan once tovbe etmeleri durumundazina haddinin sakrt olacafrnr
(m.81) ongormektedir. Kanun recm (taqlayarak oldurme) veya de$nek cezasrnrn infazrnrn za'rr.arl've gekliyle ilgili hukumlere de yer vermiStir. Buna
gore gebelik ve lohusahk doneminde recm ve katil cezasr uygulanarnayaca{r gibi (m.91),-degnek cezasr da qok so$uk veya srcak havada yerine getirilemez (m.96). Fiilin ikrarla sabit olmast halinde ilk taqt hdkimin, tarukltkla
sabit olmasr durumunda ise, ilk taqr tantklann daha sonra h6.kimin ataca$r belirtilmiqtir (m.99). De[nek cezasrnrninfaz biqiminin yer aldr$r IOO ncu
maddeye gore, de$nek erkek ayakta, kadrn oturdufu halde vurulur.
Zinanrrl suq olarak muhafazasr halincle evli kadtnrn zinasr ile kocanrn zinasr araslnda bir farkhh[rn yaratrhp yantrlmayaca$r di$er bir anlatrmla, evli kadrn ve evli erkefin zinalanmn aynt qartlara tibi tutulup tutulmayaca$r tartr$ma konusu olmuqtur. O$retideki bu tarlrsmalar aqa$rda
deSinece$imizyasal dizenlemeleri de etkilemiEtir.
trvli kadrntn zinasr ile kocanrn zinasr arasrnda fark gozetilmesini
hakh bulanlarrn ileri surdukleri gerekgeleri qu qekilde ozetlemek mumkundur: Bir tek cinsel iliqki ile gebe kalabilen kadrn aileye qupheli gocuk
sokarak yani zina mahsulu gocu$unu kocasrna mal ederek nesep iligkilerinin karrEmaslna sebep olabilir. Baska kadrndan olan gocufunu kayna[rnr
aqrklamadan aileye dahil edemeyen koca, nesep iliqkilerinin bozulmasrna
neden olmaz. trvli kaclnrn zinasr ile kocanrn zinasr arasrnda fark gozetilmesini ileri surenler, zina fiili karqtsrnda kamuoylrnun tavrrntn da nazart
itibare ahnmasrnr belirtirler. Gergekten de evli kadtrun ve evli erke[in zinasr karqrsrnda kamuoyunun tutumu farkhdrr. Evli kadrntn tek bir cinsi
munasebeti kamuoyunun hem kadtnr hern de aldatrlmrq kocayr qerefsiz ve
gulunq bulmasrna, qocuklara kotu gozle bakmastna neden olur. Buna karqrhk cinsel tahriklere daha duyarh olan erke$in, kadrnlarla iliqkisi ise ka46 Srlula TellenbeclT, Zur Re-Islamisierurlg des Stra{rechts in Iran, in:Zeitschrift lur
C. l0 t, sy. l . R e r l i n - N e w Y o r k 1 9 8 9 , s . l B B - 2 0 5 ,
die gesamte Stra{iechtswissenschatt.
194- r95.

rnuoyu tarafindan gapkrnhk olarak nitelendirilir. Kamuoyu ancak kocanrn
zinasrnrn zararlt ve lahrik edici boyutlara varmasr durumunda suq sayrlmaslna taraftardrr. Farkr savunanlar di$er bir gerekqe olarak, erke[in kansrndan baqkasryla cinsel iliskide bulunduktan sor-rratekrar karrsr ve ailesine dondu{unu, buna mukabil kocasrndan baqka bir erkekle bir dela olsun cinsel iliqkicle bulunan kadrnrn artrk dengesini kaybetti$ini, kendisini
iliEkide bulundu{u yabancr erke{e terkettiSini ileri surerleraT.
Bu son gorriqe karqr, zina eden erke$in ailesine donmek qoyle dursun, bilAkis ailesinden ve bu kurumun getirdigi yukirmluluklerden uzaklaqtr[r, halbuki tabiatr gerefii ailesine daha ba$r olan kadrnrn qo[u kez iqledi$i zina liiline ralmen iyi bir anne olarak kaldr{r ileri surulmuqtur+a. Erkek ve kaclrnrn zinasrnrn aynr gartlara tabi tutulmasr gerektiSini savunanlann yukandaki diqirncelerine ek olarak ileri surdukleri gerekgeler qu qekilde ozetlenebilir: zirranrn sug haline getirilmesinin nedeni eElerin birbirlerine karqr haiz olduklan sadakat gorevlerinin ihlAli ve dolayrsryla aile birliSinin sarsrhnasr ise, her ikisinin sadakatsizli$i aile birli$ine aynr oranda
zarar verirae. Gerek kadrnrn gerek kocanrn zinasr aile birli$i iqin bir tehlike
oluqturdufiundan kadrn veya erkefiin zinalarrnln aynr hukumlere tabi tutulmalan gerekir. Kocanrn herhangi bir cezai yaptrnma tAbi tutulmadan
sadakat yukumlulu$unu ihlal edebilmesi, buna karqrhk evli kadrnrn soz
konusu yukumlulu$un ihlAli halinde cezalandrnlmasr, kadrnrn pek gok
haktan yoksun olarak kocasrnrn hAkimiyetine tAbi tutuldu$u eski devirlerin eseridir. Aynca kanun onirnde eqitlik kadrn-erkek farkrnrn ortadan
kalkmasrnr gerektirir. Nitekim Medeni Kanun boqanma nedeni olarak evli
kadrn ve kocanrn zinasr arasrnda herhangi bir fark yaratmamrshr.Ceza Kanunu da bazr istisnalar drqrnda zina dr$rndaki suqlarda sueun faili olmak
bakrmrndan kadrn erkek ayrrlmr yapmamrqtrrso. Kanunun kocanrn zinasrna ancak pek vahim hallerde defer vermesi kadrnr sadakatsizlik ve hakar-etlerekatlanmaya zorlar, onu ceza hukuku alanrnda her tirlu sa\llnmadan yoksun krlarsl.
Yukarrdaki tartrgmalar zina fiilini suc savan kanunlarr cla etkilemistir.
47 Farlo sa\runan duEunceler iqin bkz. Erem. lY,249-25O:'foro-slu,
De$iqiklikler, 159
dn.26:6nder,6l4;
,Sensort, 84: Ditnmezer. Ccza Hukr-rku, 403.
48 Krz. D6t^trnazer, 4O3.
49 Diinrnezer, 4O7l5O Bununla beraber'fCK.unda
suq faili olma yontinden kadrn ile erkek alasrnda farkirlrk yaratan bazr hukumlere rastlannraktadrr. Orne[in, TCK. m. 453, 462, 42O gibi.
5I italyan Anayasa Mahkernesi'nin 1968 tarih ve 126 saryth karan, zikreden ?oroslu,
De$iqiklikier. 160.
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Bazr Ceza Kanunlan evli kadrn veya evli erke{in zinasr arasrnda
fark yaratmaz. Buna gore evli kadrntn veya evli erke$in, eqinden baqka karqr cinsten biriyle cinsel iliEkide bulunmast zina sugunun olugmasr iqin yeterlidir. Kadrn erkek zinasrnda farkr kabul etmeyen bu ceza kanunlan Cermen Hukukunun etkisi altrndadrr. Bu gruba giren kanunlara ornek olarak,
1974 Avusturya CK. m.194, 1937 isviqre CK. m. 214 {madde 1989'da yururlukten kaldrrrlmrqtrr), 1948 Romanya CK. m.445, l94O Brezilya CK.
m.24O gosterilebilir. Bazr Ceza Kanunlan, evli kadrn veya erke$in zinasrnrn
oluqumunu farkh qartlara tAbi tutarlar. Romanist ulkelerin veya bunlardan
etkilenen ulkelerin Ceza Kanunlan, kadrmn evlilik drqr tek bir cinsel iliqkisini zina suqu sayarken, evli erke$in karrsr ile birlikte ikamet etmekte olduSu evde-ornefin, 1867 Belcika CK. m.389, 1896 Portekiz CK. m.404- veya
herkesge bilinecek surette baqka yerde- orne[in, l93O italyan CK. m.560
(madde Anayasa Mahkemesi tarafindan iptal edilmiqtir) 1889 italyan CK.
m.354, 1921 Arjantin CK. m.l18-52, kanstndan baska bir kadrnla karr koca gibi yaQamasrmzina suqunun gerqekleQmesiigin qart koEarlar.
Baqlangrqta qok a{r cezalarla - orne[in, olum cezasr- cezalandtrrlan
zina fiili sonralan yukanda belirtildi$i gibi birgok ulkede sue olmaktan qrkarrldr. Zinayr suq sayan ulkelerde de cezanrn qiddeti eski devirlere nazaran hafifletildi. Ceza olarak hurriyeti ba$layrct ceza veya sadece para ceza.sr ongoruldi. Zina suquna yer veren Ceza Kanunlan kadrmn ve erkefin zinasrnr farkh qartlara tAbi tutsalar da, her iki fiilin failine aynr cezayl vermektedirler. 6rne[in, Avusturya CK. m.194; Romanya CK. m. 445 ; Arjantin CK. m.1 18; Brezilya CK. m.24O.
Sugun kovuEturulmasrnda da degiEik sistemler uygulanmrqtr. Resen
kovuqturmaya gidilmiq - 6rne[in, herkesqe bilinecek surette gerqekleqtirilen
zina, Constitutio Criminalis Bambergensis- veya eqin qikAyeti aranmrqtrr.
Karqrlaqtrrmah hukukta zina suqundan dolayt failin cezalandtnlmasrmn bazr qartlara tdbi tutuldu$u gorulmuqtur. 6rne$in, yururlukten kaldrrrlan isvigre CK.unun 2l4.nc:u maddesine gore, zina yapan evli kimse
veya suQ orta$rnrn cezalandtrrlmasr, bu fiil dolayrsryla karr koca arasrnda
boqanma veya ayrrh[a hukmolunmaslna ba$ltydt.
b. Fiicur
La Haye IX.ncu Milletlerarasr Ceza Hukuku Kongresinde, evlenmeleri
yasak akraba arasmdaki cinsel iliqkinin (fucur) srnrnm daraltmak e$ilimi
52 f889 ve 1930 italyan CK.lan, aynca kocamn kansrndan baqka bir kadrnla kansr
ile birlikte oturdu[u evde kan koca gibi yaqamasrm sug saymrqtr. Ariantin CK.u ise,
"evlilik ikametgahr veya evlilik ikametgahr drgrnda" ibaresini kullanmaktadrr.
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ortaya elkmlqtlr. Buna gore Kongrede lucurun suQ sayrlch$rulkelerde suqun, usul ve luru, erkek ve kzkardeqler arasrndaki iliqkilere hasredilmesine karar verilmiqtirs3.
Fucur fiiliyle ilgili olarak Kanunlan ug gruba ayrrmak mumkundir:
l.Genellikle Ceza Kanunlarrsa cebir, qiddet, akrl hastah$r, knqukluk
gibi nedenleri gozonune almadan yakrn akraba arasrndaki cinsel iliqkiyi
cezalandrnrlar.
2.Bazt Ceza Kanunlan5s fucuru ancak genel bir rezalete neden olmasr halinde cezalandrrrr.
3.I)azr kanunlar 56 fucuru genelde cezalandrrmazlar. Fucur bir a{rrlatrcr sebep olarak gozonune ahnrr.
e. Gebe Kod,tntn Terki
Bu suqa da artrk zarnarnm'rz ceza Kanunlarrnda genellikle yer verilmemektedir.
Karqrlagtrrmah hukukta suQ tipinin konusunu oluqturan kadrn bakrmrndan ug sisteme rastlanmaktadrr. Bir sisteme gore (orne[in, yururlukten kaldrnlan isviqre cK. m.218) kendisinden evlilik drqr gebe kalan kadrnrn terki, suQun maddi unsurunu teEkil eder. Gebe kalan evli kadrnrn kocasr tarafindan terki ise, nafaka borcuna riayetsizlik-orne$in isviqre cK.
n.217/ 1- suqunu oluqturur. Di$er bir sistem (orne$in, l95O yunan CK.
m.359) evli-evli olmayan gebe kadrn ayrrrmr yapmaz. Evlilik iqi veya drqr
gebe kadrnr terkeden fail aynr miktar cezaya mahkum olur. Uguncu bir
53 D6nntezer.Ceza Hukuku,24; ayntmtielliJ a.g.m. s. 454, 459.
54 Orne{in, l95l Bulgar cK. m. 174 (usul-luru,3.clereceye kaclar civar hrsrmlfr,
ikinci derece dahil srhri hrsrmhk): 1968 tsulgar CK. rn.l54 (usul-furu, krz-erkek kardegler, evlit edinen-evldthk); Danimarka cK. m.2lo (usul-luru, lirz-erkek kardeEler,
I8 yagrnclan kugrik frliru$la cinsel iliEki cezanrn afirrlagt.rncrsebebidir); yunal cK.
nr.345 (usul-luru, tam kar-yanm kan civar hrsrmll{r); Romen CK. nt.447 (usul-furu,
kardesler); Isvigre CK. rn.2l3 (usul-fiiru, krz ve erkek 6zveya uvey kardeEler): 196l
Macar CK. m.282 (usul-furu. kardeEler); lg77 Arnavutluk CK. m.lOO (usul-furu, krzerkek kardeEler); 1975 Federal A'lman cK. m. 173 (usul-fun:[, kardeEler. srhri hrsrmlrk nradcle kapsamr chqrnda brrakrlmrgtrr). Bkz. Gertnrcl Simson - FYiedrich Geerds,
Straftaten gegen die Person r-rnclSittlichkeitsdelikte in rechtsvergleichender Sicht,
Mlinchen 1969.s.4I7.
55 orne$in. 1930 italyzrn cK. rn.564: 1889 italyan cK. m.337 (gay'rimegruolsa bile
usul-lum, cluz qizgi dtintrr (srhri) hrsrmhir, ana baba bir veya biri ayn erkek veya krzkardeS); 1936 Urugtlay CK. tt:r.276;Venezuela CK. m.381. panama CK. m.2g7 genel
bir rezaletin gergekleEmesini en az on kiginin fticurclan haberdar olmasrna baElamaktadrr.
56 Bu kanunlara ornek oleu-ak l92l Arjantin CK. m. 122, 125 ve l2Z, Belgika CK.
m.372,377, Rrezllya CK. m. 226/2, Flollanda CK. m. 249 ve portckiz CK. m. 398 gosterilebilir.
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sistem (lB10 Fransrz CK. m. 357-1, f.2) gebe oldu$unu bildigi kansmt terkeden kocanm cezalandrnlaca{rnr ongormektedir.
2. Ceza l(anttnLcLntto-Yent Giren.
uega OnemleriEsktge Naz.aran Artan Suglar:
Bu suglann baqrnda ailenin terki gelmektedir. Aynca evlilik iqinde rrza
gegme fiili de zikredilmeye de[er.
a. Ailenin Terki:
Birinci Dunya Savaqrndan sonra birl.akrm sosyal ve ekonomik sebeplerin aile ba$larrnr zayrflatmast, kart kocanrn birbirlerine ve gocuklanna
karqr gorevlerini ihmal etrneleri sonucunu dofiurmuqtur. Bu dururn karsrsrnda aile iliskilerine mudahale eden Ceza Kanunlart aile hukukundan doSan yukumluluklerin yerine getirilmemesini yaptrnma ba$layan ve "Ailenin Terki" adr altrnda toplayabileceSimizbazt suq tiplerine yer vermiglerdir.
Hemen belirtelim ki "terk" sozcu$unin teknik bir manast olup aile hukukundan do$an karqrhkh yardrm yukumltilu[unun ihlAli anlamrna gelir.
DoktrinclesT "Aile Yukumluluklerinin intati" baqhEr altrnda mAli terk
(abandon pGcuniaire), maddi terk (abandon physique) ve manevi terk
(abandon moral) incelenmektedir. AEaSrdabu terk ttirlerine de[inece{iz.
aa. MdltTerlc:
Ailenin terki qeEitlerinden birini olu$turan mAli terk, nafaka yukumlulu{unrin yerine getirihnemesidir.
Nafaka alacakhlan yani mali terk suqunun korudufu kimseler bakrBazr Ceza Kamrndan Ceza Kanunlarrnr iki gruba aytrmak mtimkundur.
bir
nunlans8 nafaka alacakhlarrnrn kimler oldu{unu hqikqa belirtir.ikinci
grup Ceza Kanunlarrse nafaka alacakhlannrn kimler oldu$unu belirtmez,
57 Roger Merte-Andr€ Vitr-r.Traite dc droit criminel- Droit penal special par Andr€ Vitu.
C.II, Pirris 1982, s. 1674 vcl.: Diinrnezer,Ceza Hukuku, 448 vdl aynt mtiellif, Ailenin
Ceza I{ukumleri ile Hinrayesi ve Aile Hukul<undan Mirnbais Mtikelleliyetlerin Tecrimi
(iBM, yrl:xvt. sv. l, istanbul 194.2,s. 20-36. 2ii vcl.)(Ailenin....)
58 Orne$in, 1940 Brezilya CK. m.244 (e$. onsekiz yaq;rndankuguk veya qahqamayacak drrrumda olan eocuk. zaytf veya hasta usul, a$rr hasta usul ve furu): 1968 Bulgar
CK. m. ltl3 (e$, usul-f[inr, krz-erkek kardee); l92l Arj;rntin CK. rn. 106 (Nalaka yriktimhiltifu oldu{u halde on yaqrndan kucrik vevzr hastahk dolayrsryla yardlma muhtaq kimseyi terketme. E{er liil ebevepr- qocuklar, eocuklar-ebeveyn, kan-koca araslnda gercekle$irse l06 ncr madcledekiceza.arttrtltr, m. lO7).
59 Ornefin, 1974 Avusturya CK. m. 198; 1937 Isvigre CK.nr. 217 (Madde, Aile llukuku htikiimlerine gore yakrn akrabalanna- nt.l l O- veyzravnldr$r esine ia$e ve yardrm217 / l- veya kanun veya yaptrfrr vaad gere$ince gebe btrerktrfr kadrna veya gawimesru
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bunlann tesbitini Aile Hukukuna brrakrr. Bu gruba giren kanunlar, Aile
yerine
gore borqlu oldufu rral'aka yuknmluln$unu
Hukuku hukumlerine
getirmeyeni cezalanchnr. Belirtelirn ki bu yukumlulufiun
trer
kapsamr
ulgore saptandr[ndan,
Ceza Kanunlannrn
kenin Aile Hukuku hukurnlerine
uygulamalarr birbirlerinclen farkhhk arzeder.
cezai huBazr kanunlar6o nafaka borcuna riayetsizlik durumunda
daha onceden hAkim
kumlerin uygulanmasrnr, nalaka odeme yukumunun
karanvla tesbit edilmiq ohnasrna baSh tutarlar.
Genelde na{aka yukumunun krsmen yerine getirilmesi. hig yerine geanlamrna gelir. L)azr Ceza Kanunlan6l failin cezalandrnlmasr
tirilmemesi
igin, nafaka alacakhsrnrn kamusal yardrm veya baEkasrnrn yardrmr olmaclan tehlikeye maruz kalmasrnr qart koqar.
Birqok ulkede sullun manevi unsuru genel kasttan ibarettir. Sozkonusu unsurun oluqurnu bakrmrndan azel kastr arayan Ceza Kanunlanna
da rastlanmaktadrr. Gergekten ornefin, Yunan CK. (m.358) ve Romen CK.
(nr.454) fiilin nKotu niyet,r'le iqlenn-resini ararken, isvi(re CK.u(m.217) suqun "kotu niyet, tembellik veya kayrtsvhk"la gert;eklegmesini qart koqmaktadrr. Tetkik ettiSimiz kanunlardan sadece Qekoslovak CK. unun 213. ncu
maddesi, taksirle nafaka yukun-rlulugunu yerine getirmeyenin cezalandrnIaca[rnr ongormektedir.
l3irqok ulkede sucun kovuEturulmasr resen gergeklegir. 1969 Polonya CK.u nafaka odeme yukurniintin ihlAli suqunun cezalandrrrlmasrnr sikayet clilekgesinin veriimesine baSlanrEtrr. Dilekee hakkma zarar goren,
sosyal yardrm organr veya toplumsal bir kurum sahiptir (m.l 86/3). lsvigre
Ceza I(anununun 2I7. nci maddesinde 5.lO.l95O tarihincle yaprlan de[isikle bu sug, EikAyete tabi bir sue haline getirilmi$tir. $ikAyet hakkrna
Kantonlarrn gorevlendirdi{i merciler de yetkiliclir (m.217 /2). $ikayet hakkr
uq ay iqinde kullanrlmahdrr. Sure qikaryet hakkrna sahip olan kimsenin sugun lailini tanrdr{r andan itibaren iqlemeye baqlar (m.29).

qocrr[urra

nfii- 217/2- borcunu yerir]e getirmeyeni cezalanclrm'raktaclrr): Federai Alrniln ClK. nr. I7O b: Ynnan CK. m.3li8: 196l Cekoslovak CK. nr.213: I948 Romen CK.
tr:'. 454 (Kotii niyetle mirqterel< ikametgarhr l.erkederel<, aile reisli{i 'r'eya veleryet veya
vesayetten dofarr madcli ve manevi yrikunrh-rliiklerini yerine getirmeyeni cezalandrrnraktadrr): 1994 Fransrz CK. m. 227 3 (Madcle, Medeni Kartnnun Lkitabrnrn V, VI. VII
ve VIII nci boltimlerinin ongord0gu aile mukelleliyetlcrine riayet etmedi$inden, ktiquk
nlesrlr, gayrimegru (ocuk, evlatirk, usul-liinr, eE lchine htikn'redilen yarclrnr, katkr veya nrebla{zr iligkin yargr kararrnr yerinc get.irmeyeni veya yargr organlmn t.asdik ettifi
anlaqmayzr muhaleli:1. edeni hurriyeti ba$ayrcr cezave para cezaslna rnahkrlm etmektedir).
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M5.li terkin cezalandrnlmasrna iliEkin olarak karqrlagtrrmah hukukta
Ceza Kanunlan ya hurriyeti baflayrcr ceza veya para cezasr (orneSin, Brezilya CK. m. 244. Federal Alman CK. m. 170 b, l93O italyan CK. m.570)
ya sadece hurriyeti ba$ayrcr ceza (orneSin. isviqre CK. m.217, Arjantin
CK. m.lO6, Polonya CK. m.l86, Yunan CK. m.358, Qekoslovak CK.
m.213, l93O Danimarka CK. m.213, 1974 Avust.urya CK. m.198, Romen
CK. m.454) ya da hurriyeti ba$layrcr ceza ve para cezasr (orne{in, 1994
Fransrz CK. m.227-3) yaptrrrmrnr ongormuqlerdir. Belcika CK. m.391 bis,
hurriyeti baSlayrcr ceza ve para cezaslna veya bunlardan sadece birine
hukmedileceSini belirtmektedir.
bb. MaddiTerk:
Maddi terk, evli erkek veya kadrnrn mugterek ikametgahr terkederek
aile fertleri veya birbirlerine kar$r olan ve aile hukukundan do$an maddi veya manevi ynkumluluklerini tamamen veya krsmen yerine getirmemeleridir.
lBlO Fransrz CK.unun 23.12.1958 tarihinde de$igikli[e uffrayan 357I maddesinin l.nci fikrasr, onemli bir neden olmadan evli erkek veya kadrnrn aile yuvasrnr iki aydan fazla terketmek suretiyle velAyetten do[an manevi veya maddi ytiktimluluklerinden tamamen veya krsmen kagmmalanm cezalandrrrnrqtrr. Maddenin 2 nci frkrasr da, onemli bir neden olmadan kocanrn bilerek ve isteyerek, gebe oldu$unu bildigi kansrnr iki ayclan fazla bir
sureyle terketrnesini yaptrnma ba$lamrEtrr.Bu bakrmdan aile yuvasrnda gocuk veya eocuklann bulunmamasr, kadrnrn gebe ohnamasr, onemli bir nedenin varh$r, terkin cezasrzkalmasrnr sonuglar. Di{er bir anlatrmla, gocuk
veya gocuklannrn iginde yaqamadr$r\reya gebe olmayan kansrnrn bulunduSu aile yuvaslnr terkeden koca cezalandrrlmazo2. Mali terke nazaran daha
kapsamh olan maddi terk, velS.yettendoSan maddi ve manevi yukumluluklerin ihlilini oluqturdu[u gibi gebe kadrnrn terkini de kapsamaktadrr.
cc. ManeuiTerk:
Ana-babanrn veya sadece birinin qocuklannaG3veya yetiqkinlerin
kucuklere kargr yasal bakrmdan yukiimlu olduklan bakrp gozetme ve e$itme mukellefiyetlerini yerine getirmeyereh onlann bedensel ve ruhsat geligmelerinde onemli bir zarara neden olrnalan veya zarar tehlikesi husule ge60 Orne$in, Yunan CK. nr.358; 1994 Fransrz CK. rn. 227-:J: 1968 Bulgar CK. m. l83.
61 Ornefiin, Yunan CK. nr.35B; 1974 At'usturyar CK. nr. 198: 1969 Polonvur CK.
rn. 186: t94B Ronrcn CK, nr.454.
62 MerLe-Vittt, 1689.
63 Cocuk kan'ramrna evlat edinilenler cle dahilclir.
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Kargrlaqtrrmah hukukta manevi terk fiiline yer veren birqok Ceza Kanunu64 bulunmakl.adrr. Bununla beraber kanunlar manevi terkin unsurlan bakrmrndan birbirlerinden
firrkhhk arzederler. Gergekten suqun faili.
ana baba veya sadece biri65 veya vesayet yetkisine sal-rip olanlar66 olabilir.
Sugun ma$cluru velayet veya vesayet altrna ahnmtg kucuktur. Ebeveyinlerin veya sadece birinin bu tur yfiknmlulukleri
ihlAl etmesi mutlaka aile
yuvasrnr terk etmesine ba$r cle$ildir. Di$er bir anlatrmla, manevi terk, aile
ikametgahrnrn terkedilmesi suretiyle gergekleqebilece[i Siblez mr-iqterek
ikametgahta kalma suretiyle de oluEabilircs.
Ceza Kanunlan manevi terkin agaSrdaki bicimlerini cezalandrmaktadrr:
Tedip hakkrnrn kotiiye kullanrlmasr (1852 Avusturya CK. rn. 414),
bakrm ve terbiye yukumunrin
kasten veya taksirli ihmali (1974 Avusturya
CK. rn.199), yardrm, koruma, ihtimam ve bakma yukumlulu[u
oldu[u kiqiyi- bu kiqinin mutlaka kuqiik olmasr gerekmez- yardrma muhtag duruma €etirme veya onu bu durumda brrakma (1881 Hollanda CK. m.255),
bakrp gozetme veya efiitim yukumluluSuntrn
ihlAliyle kuqugun rnicut ve
rulri geliqiminin onen-rli olqude zar^ra u$ramasr, suqa yonelik bir hayat
surrnesi veva fuhuqa e{ilim Sclstermesi tehlikesine neden olma (Federal Alman CK. ni.l7O d), ahl6.ken veya bedenen tehlikeye duqecegini bildikleri
veya bilmeleri gerektifi halcle, qocuklannr uzun bir mucldel baEkalannrn
yanrna brrakma (isviq:reCK. n-r.219), ahlAken veya bedenen tehlikeye duqece{ini bildigi veya bilmesi gerekti$i lB yagrndan kuqii[u bagkasrna brrakma (194O Brezilya CK. nt.245), harkh bir neden olmerdan gocufiunun temel
e{itiur gormesine kayrtsrz kalma {l3rezilya CK. m.246), velalyet veya vesayeti alttndaki 18 yaqrndan kuqi{un
oyun salonlarrna veya kotu qoleretli yerlere gidip gelmesine veya kotu hayat suren biriyle iliqki kurmaslna, onu
ahlAken bozmaya veya ar ve haya duygusunu incitmeye elveriqli temsillere
gitmesine veya bu biqim temsillere katrlmasrna, fuhgun icra edildi[i bir evde oturmaslna veyn oracla qahqmasrna, dilenmesine veya umumi merha64 Ornegin, lSlO FrarnsrzCK. m.357ll bent 3 {23.12.1g58gekliyle).isvigre CK. m.
134,219, FederalAlman CK. nr. l7O cl. l93O italyan CK. m. 57O. rr7l, Yunan CK. nr.
360, 1974 Avusiurya CI(. m. 199.
65 Omegin, FransrzCK. nr. 357 / I hent 3, isvicre CK. rn.2l!1.
66 6rnegin, isvigre CK. m. I3467 1930 italyan CK.nun 57O nci tnaclclesi"Mirsterek erileikarnetgihtnr tcrkeclerekveya
herhangi bir gekilrle olursa olsun..." ibaresine yer verni$lir.
68 Fransrz CK. sug- l.ipinde (nr.357/1 bcnt ll) muqterek ik:rmetgahrn terkini unsur
olarak aramanrrstrr.
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met duygusunu harekete geqirmek amacryla bir dilenciye hizmet etmesine
mirsaade etme (Brezilira CK. m.247)' bakrp gozetmek yukumluluEiinti kasten veya taksiren ihlAl ederek 17 yaqrnclan kiiqu$iin suq islemesine veya
fuhu$ yapmaslna engel olmama (1950 Yunan CK. m.360).
b, Eulilik iqinde lrzo Geqme:
Ayrr veya birlikte yaeayan e$ler arasrnda:r:.zageqme fiilinin suQ saylhp sayrlmayacaSrtartrqmalara neden olmuQtur. Konuya iiiqkin olarak Ceza
Kanunlannr uq gruba aytrmak mrimkundtir:
Irza gecme suqunu tanrmlarken aqrk olarak "bir kadrnr evlilik drgr
cinsi munasebette bulunmaya zorlayan" ibaresine yer veren birinci gruba
giren Ceza Kanunlart, boylece eqler arasmdarcza geQmesuQunun olusnlayacafrnr ongormuqtur. Di$er bir anlattmla bu gruba giren Ceza Kanunlan,
lrza geQmesueunun ancak evlilik drqr gergeklegebilece$inibelirtirler.Bu
Hollanda CK. (m.242), Finkanunlara ornek olarak, isviQreCK. (m.1BZ1ao,
landiya CK. (Bap 20, S S 1,2) ve yururlukten kaldrnlan DoSu Alman CK.
(m.121) gosterilebilir. ABD. uq eyaletinde de (Alabama, Illinois, South Dakota) eqler ayn yaqasalar da fiil suq oluEturmamaktadrr.
'1930
italyan CK. (m.5f9),
Difer bir gruba giren kanunlar- ornegin.
1810 Fransv CK. (nr.332,23.12.1980 de[iqikligi),Danimarka CK. (m.216217), NorwecCK. hn.l92), PolonyaCK. (m.l68), Meksika CK. (m.265),$ili
CI(. (m.361) ve ispanyol CK. (m.429)- karrkoca arastnda rrza geqmeyeiliskin bir duzenlerneye yer vermemi$tir. Ilu ulkelerde konu doktrin ve mahkeme kararlarrnda tarttstlmr$trr7o.

69 isviqreli Mrhellillerden l,ogoz, kansryla anornral cinsel iliqkiyi cebren gergekleqtiren
kocanrn fiiilinin zorlerilfete tecavuz (isvicre CK. m.188, atteutat d Ia pudeur avec via.g.e., c.I {Art ILI a212),
olence) slreunu oluqtr-rrdu$unu belirtmekteclir. Ilkz. I'<tr1oz,.
Neuchdtel-Paris 1955, s. 302. Nonnal cinsel iliqkirrin zorla gergeklegtirilmesi durunrunda Earth tehclit (m.I8l) hriknrtr uygulanrr. ktgoz, l,298: trrn.stHa-fter,Schweizerisches Stratiecht. Besonderer Teil. C.l. Berlin 1937, s. I19. Literaturcle muessir fiil
veya saSh{a zarar verilmesi htrkirn'lerine de duruma gore baqvurularbilecefii ileri suruhrru$ttir (Gatrtier, Ztircher). Zikreden Lla-lter.l. I l9 dn. 3.
70 Orne{in, italyan Yargrt?ryr(III. Daire). 76.2.1976, 4.12.1976 ve 13.7.I982 taril.rli
kararlannda, kocanrn zorla gerqekleEtirdifi normal yoldan cinsel iligkinin rrza geQme
suqunlr olu;turaca$r belirtmiEtir. l.2.I9OO, 17.8.19I4 ve 19.12.1933 tarihli kararlannda Yuksek Mahkeme. karrsryla ters (anal) iliqkiyi maddi l'eya manevi cebirle gerqeklestiren kocay rrza geqme fiilinden dolayr ceza'landtrmrqtr. Bkz. Samr Sclquk. Yargttay
4.ncu Ceza Dairesir-rin7.7.1994, 8.1994/278u, K.1994/6217 sayrh kararrna (YKD.
1994/ 1 1. s. lB47- 1848) yazdrErkarqr oy yarzrsr,s. 1848- 1852. l S5O.Aynca bkz. Sami
S e l q u k . 4 . C D . 1 9 .1 2 . 1 9 9 0 , t r . l 9 9 O / 5 5 5 7 , K . 1 9 9 0 / 7 O 4 4 s a y r l l k a r a n n a ( Y K D .
199 1/ 2, s. 29O-29f ) yazdt{t ker$r ov yazrsr,s. 29 1-294, 292-293.

Ucuncu bir gruba giren Ceza Kanunlart ola$an yolla gergekleqse dal-ri eEler arasrnda zorla vukubulan cinsel iliqhinin lrza geQnre curmunu
oln$turacafrrnr beninrsemektedir. 6rne[in, ABD.de - 2O eyaletten fazla- aygerceklesebilecegi yasal
fl yaqayan esler arasrnda rrza geQme curmunun
hirkumlerle kabul edilmigtir. ingilterede eqlerin ayn yaqamalan (hakim karanyla ayn yasama) veya hakimin ayn yaSayan kansrnt taciz etmemesine
iliqkin olarak koca hakkrncla ihtiyati tedbir kararr almasr veyabizzat kocakocantn kartsr uzerinde
nrn btr yiiktim altrna girmesi gibi dururnlannda,
cebir, sidclet veya tehdit kullanarak gerqekleEtirdi$i cinsel iliski sutl sayrlm1$1.rr.Ilirlikte yaEayan esler arasrnda zorla gerqekleqt.irilen ters iliqki rrz
ve namusa tasaddi ciinnunu olugturmuEturTr. Bu illkede birlikte yaQayan
eqler arasrncla da lrza geqme liillerinin sug saytlmastna iliSkin cereyanlar,
1991 yrhnrn Kasrnr ayrndan iLibaren bu tur evlemlerin lrza geQme suQtl
olarak kabuluyle bir sonuca varrimrslrrT2. ABD. de 22 Eyatlet birlikte yaqayan egler arasrnda gerqekleEen rrza geeme fiilinin de cezalandrnlaca$tnr
ong<irmekteclir. Iloylece evli kadtntn cinsel ozgurlufu evli olmayan gibi korunnla alhna ahnmtEtirT3. Bu gruba dahil edilen Kanada Ceza Kanununun
271 nci madclesi, lrza gegme,272 nci maddesi, silah, lehdit vb. araQlar
kullarrmah suretiyle lrza geqme ve 273 ncti maddesi, en a{tr rza geQme
curumlerini ongonnektedir. Sozkonusu kanunun 278 nci rnaddesi, e$ler
birlikte ya5a.nrasalar (o1urm:rsalar) dahi, evli e1in 27 I,272 ve 273 uncti
m:rcldelere gore cezalandrnlabilece(ini bel irlmiqtirz't.

'IUItK
II.
CtrZA }(ANLJNU'NDA
cunuMLEtt
Al.tryuilp
nilp ntizpli
TCK.nun aile diizenine iliqkin hukumleri hakkrncla aqa[rdaki tesbitler yaprlabilir:
a. Mukayeseli hukukta aileye kar*qrislenen baz; fiilleri sue olmaktan
erkaran (orne{in, zina) veya uygulama alanlartnt daraltan (orne{in, fucur)
yeni kanunlilr, geneldeaileyi cok yonlii olarak korunrakta ve suglar listesini genisletrnektedir. Mukayeseli hukuktaki bu aktma kargrhk aileyi "...
kendine ozgu hukuki varhk veya rnenfaatlere sahip bir topluluk olarak
lJnter7l l)arbara PactoLD, Vergewaltjgung in cler trhe. Eine straliechtsvergleichetrde
srrchung unter besonrlerer Llerucksichtigung des Ilechts (ler Vereinigtcn Staaten vou
Amerika, Freiburg, i. Ilr. l9B7 (F-reiburg i. Ilr. I)oktora'fezi) s. 199-2OO.
72 Esin Ortcli, K:rrqrlaqtrrnralr Iluklrkta Evlilik Birli.qi i<'irrt.leIrz:r Gecnrc (istanbul Barosu Dergisi, sy. l-2-3, istanbul 1g92. s. 90-l05, 95-97).
73 Brr eyaletler i<Jin bkz. Paelotu. 201 dn. 49.
7 4 Zikredett Sclcu/t, Karsr Or', YKD i 994/ f I , 1849.
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nazara...7s" almayan TCK.u, 2 nci kitabrnrn 8. babrnda "AdAbt Umumiye
ve Nizamr Aile Aleyhinde Curumler" bashfr altrnda, aile duzenine kargr iqlenen suqlarla ilgili olarak sadece zirave nesep curumlerine yer vermiqtir.
Difier bir anlatrmla. aile aleyhindeki curumlere bafirmsrz bir bap tahsis etmeyen TCK.u, bu curumleri adAbr umumiye aleyhinde curumlerle beraber
duzenlemiqtir. Boylece kanunkoyucu, aile aleyhindeki curumleri bizatihi
aileyi korumak iein cezalandrrmamakta, bu fiilleri aynr zamanda genel
adAba aykrrr olduklanndan yaptrrrm altrna almaktadrr.
b. Aileyi ilgilendirmelerine rafmen, B nci bdba dahil edilmeyen bazr
suelar, TCK. unun diSer krsrmlannda yer almrqtrr: orne$in, "Hurriyet Aleyhinde iqlenen Curiimler" bAbrnda kueukleri Eehvet duygusu veya evlenme
niyeti olmaksrzrn kaqrrma veya ahkoyma {TCK.m.182), "Devlet idaresi
Aleyhinde iqlenen Curimler" bAbrnda yasak evlenmeler (TCK. m.237). "$ahrslara Karqr Curumler" bdbrnda on iki yaqtndan kuquk mesru evl6"drnrveya kendinden oldu[unu ikrar eyledigi gocu$unu veya evlAth[a kabul ettiSi
bir qocu$u veya kendi meqru babasr veya anasrnr, baba oldu$unu kabul
eden gayn meqru babasrnr veya kendisini evlat edineni terk (TCK. rn.473,
474/2)76 terbiye hakkrnrn veya itaat ettirmek yetkisinin kotuye kullanrlmasr (TCK. m.477), aile fertlerine kotu muamele (TCK. m.478) suglan gibi.
c. TCK.unun Aile Duzeni Aleyhinde Curumler b6.brndayer almasr gereken ailenin mAli terki. icra iflas Kanununun 344 ncu maddesinde duzenlenmiqtir.
Aqa$rda aile duzeni aleyhine curumlerden, fucur, zina, evlilik ieinde
rrza geqme ve ailenin terki fiillerine iliEkin mevzuatrmrzdaki hukumleri deSerlendirecek ve bu konularla ilgili kanaatirnizi agrklamaya gahqaca[rz. Nesep curumlerine (TCK.m.445-447) de$inmeyece$iz.
7- Fiicur
TCK.U evlenmeleri yasak olan yakrn akraba (bkz. MK. m.92) araslndaki cinsi munasebetleri (Fucur-inceste) suq saymamr$tlr77.Herkesce bili7 5 Toroslu. De$iqiklikler, I56- 157.
76 Yargrt:ry bir karannda, "... sanrfrn, yeni dogurdufu beq gunluk gocu$u, geceleyin soka[a, kaldrnm uzerine brrakrp gitmesihde, TCK. nun 473. maddesindeki sugun unsurlarr..."
vardrr. Ancak "... TCK.unun 474. rnaddesinin uygulanmamasr, bozmayr gerektirmiqtir" dem e k t e c l i r . ( 4 . C D . 1 9 . 1 1 . 1 9 7 5 , 7 2 6 2 / 7 3 6 0 , b k z . M t t h t a r Q c L g l k r y c LTnu,r k C e z a K a n u n u , 3 .
Basr fcilt. IV) (Madde 456-592) Ankara, Tarihsiz, s. 226: AbcLttllah Pulat Gozttbilgilk, A]man,
Fransrz, IsviEre ve ltalvarl Ceza Kanunlanyla l\{ukayeseli Ttirk Ceza Kanunu, G'6ztlbi4ltlk
gerhi. C.lV (Hususi Krsrm- Crirtrmler) (Madde 448-592]r,5. Basr, istanbul 1989, s. 494).
77 Belirtelir-n ki mehaz 1889 ltalyan CK.unttn 337 nci maddesi, meEru olmasa bile
veya o derecede bulunan srhri hrsrmlzrnndan biriyle veya ana baba
usul ve fiiruundan
cezafantbir veyzr biri ayn erkek veya laz kardesi ile cinsel iliqkide (fucurun) bulunanrn
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nir bir qekilde gerqekleqsebile, evlenmeleri yasak yakrn akraba arasrndaki
cinsel iliqkiyi yani fucuru suq saymayan ve dolayrsryla cezalandrrmayan
TCK.u, ancak bu birlesmenin bir evlenme qeklini almasrnr cezalandrrmaktadrr (TCK. rn.237). Di$er bir anlatrmla, TCK.unun 237 nci maddesi, kanunun evlenmelerini men etti{i kirnselerinTs - evlenme yasa[mrn sebebi eeqitli olabilir- yasakhhklannr bildigi halde akitlerini yapan evlenme memurlarrnr, bu suretle evlenenleri ve bunlarr evlenmeye sevkedenleri veya evlenmelerine nza gosteren veli veya vasileri cezalandrnnaktadrr. Bu suqun ihdasryla korunan hukuki menfaatlerden biri de fucur fiillerinin onlenmesidir.
Yaktn akraba arasrndaki cinsi minasebetleri ancak evlenme vukuunda cezalandrranTCK.u baz; ozel hallerde (m.414/1,2,416/3,417 mefruz cebirle lrza geqme:m.416/I, 417 cebren vz.a geernecurmu) yakrn akraba arasrndaki evlilik drgr cinsi munasebetleri sug sayarak yaptrrrm altrna
almrqtr.
Mehaz kanunun fucurla ilgili 337 nci maddesinin kanunumuza ahnmamasl, ulkemizde bu tur olaylann yok denecek kadar az olmasrTfue kamu oyunun bu tur fiilleri iqleyenlere karqr sert bir tutum takrnmasr nedenleriyle aqrklanmrqtrr8o.Bir muellifsl TCK.unda boyle bir suQun bulunmamasrnr kanunkoyucunun "unutma"s ryla izah etmektedir.
Amme vicdanrnr kuwelle rencide eden fucur fiilinin aile iqerisinde
belli bir ahlak duzeyinin korunmasr igin suq sayrlmasr gerekti$i doktrinde
ileri surulduSu gibisz konu, bazr Turkiye Buyuk Millet Meclisi uyelerinin
de dikkatini qekmiqtir. Nitekim Rize Milletvekili izzet AkEalve 53 arkadagr,
TCK.unun bazr maddelerinin de$iEtirilmesineiliEkin 10.12.1952 tarihli kadrnlmaslm, munasebetin "genel bil rezaleti sonuqlayacak surette" (Scandale Public)
yani herkesge bilinir bir qekilde, gerqekleqmesine ba$h tutmuEtur.
78 Hrsrmhk nedeniyle birbirleriyle evlenmeleri yas:rklananlar drErnda di$er evlenme
engelleri, akde ehil olmarna (MK.m.88 vd.) rre mevcut evlenmedir (MK. m.93).
79 Fr-icur liillerinin reddedilerneyecek orancla oldufu sonucuna bir muellif 69 ensest
vakrasrna dayanarak varmal<tadrr. Bkz. Aggen U.lilc Sez4ttl, Bnsestin Psikososyal ve
Aclli Yonden incelcrrnresi (Yalnnlannrarrrrg Yuksek Lisans Tezi. istanbul Universitesi
Adli Trp Enstitusii), istanbul 1993. s. 5, 56.
BO D6nnrczer, Ailenin......., 25.
8l Muamrner Aksog, Kotu Durumlu Evlilik Drgr Cocuklar, Ankara 1943, s.3l cln. 22,
zikreden Halid Kemal Elbir, Evlenrnesi Memnu Akrabalarrn
Evlenmelerinin
ve Cinsi
Munasebetlerinin
Ceza Mueyyidesi ile Tehdidi Meselesi KarErsrnda Turk Hukuku (Meselenin Medeni Hukuk ve Ceza Hukuku Cephesinden Tetkiki) (iFIFM., C. XII, sy. 2-3.
istanbul 1946, s. 653-680.670).
82 Bazr Ceza Kanunlannda yer alan fucurun sug sa5nlmasrmn di$er bir nedeni de, yakrn akrabalar arasrndaki cinsel iliskinin nesil rizerinde fena tesir brrakmasrndandrr.
Bkz. Etbir.67l.
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nun tekliflerinde, 419.ncu maddeye eklenen bir fikra ile- 419/ I olarakkanunen evlenmeleri yasak olan kimselerin birbirleriyle cinsi munasebette
bulunmalan ceza yaptrnmma tAbi tutulmuqturB3. 22.2.1953 tarihli rapo'lCK.unun 419 ncu maddesine likra eklenmesirunda Adalet Komisyonu,
ne iliqkirr millel.vekillerinin teklifini qok az bir farkla dahi olsasa ceza miktarrnr artrrarak - izzetnkcalve arkadaqlannru 4\9/7'e iliqkin tekliflerinde
ongorulen ceza miktarr bir seneden uq seneye kadar hapis iken, Komisyon
bu miktan iki seneden beq seneye kadar hapis cezasrna qrkarmrgtrr- kabul
eder8s. Raporda, qok yakrn kimselerin evlenmelerinin, nesebin dejenere
edilmesinin onune geqilmesi ve toplum ve aile ahlakrnrn korunmasr dugunceleriyle yasaklandrfr, bu yasaklarnanrn aynr kimseler arasrndaki cinsi
munasebet halinde de aynr sebep ve dueuncelerle geqerli oldu$u agrklanarak, 419 ncu maddede defiEiklik yaprlmastnrn Komisyonun ekseriyeti tarafindan kabul edildifi belirtilmiEtirao.TBMM Adalet Komisyonu tarafindan
kabul edilen teklif. TBMM.nin 8.6.1953 tarihli oturumunda, maddenin kanunlaqmasr durumunda birqok iftiralarrn meydana gelece$i, ailenin mahremiyetine tecavriz edileceSi gerekgeleriyle reddedilirsz. Bu suretle izzet

83 TCK.nun 4l9.ncu maddesinde degiqiklik yaprlrnasrna iliEkin kanun teklifinin metevlenrneleri mernnu oldufu halde cinsi mrinasebette
nine gore "Kanrrnen birbirleriyle
bulunanlar. fiil ayn bir strq teEkil etmedi{i tal<dirde, bir seneden ug seneye kadar haBkz. TBMM. Tutanak Dtrgisi,
cilL 22, Diinem 9.
pis", cezasryla cezalandlnlrrlar.
4.5. 1953-29.5.1953, S. Saysr: 163, s.36.
84 TRMM'nin 8.6. 1953 tarihli oturumunda Aydrrr Milletvekili lJail Geuecihin konuqma'lutanak
D e r g i s i . c . 2 2 , D 6 n e n 9 , B : 9 3 , 8 . 6 . 1 9 [ r 3 , O :l . s . I I 3 .
sr. Bkz. TBMM
237.maddesine bir fikra eklenerek
85 Her ne kadar SuIltI Diinrnezer, "Ceza Kanunttnun
fucurun suq haline sokulmasr bir milletvekili tarafindan onerilmig ise de Btiyuk Millet
Meclisi. Adalet Komisyor-nrnun mutaldasrna uyan:ak " yakrn akrabahklan bulunan kimselerin beraber yaqarnalan halir-rde, ilLiralara rnaruz kalacaklannr ve bu takclirde iqtimal
hayatta birgok sarsrntrlann meydana gelebilecefini, cemiyet igir-rdeahiiiki mueyry"idelerin
bu menlur halleri zaten karqrladrfrnr" ileri stirerek Ceza Kanununda bu hususta de[igiklik dnerisir-ri reddetmiqtir" denrekte ise de- bkz. D6nntezer, Ceza Flukuku, 23- yrrkanda metinde cle belirtildigi gibi Adalet Komisyonu de[iEiklik 6nerisini reddetmek Edyle
dursun bilikis coli az bir lirrkla d;rhi olsa 419 ncu maddenin l.nci fikrasrna iligkin teklifte ongorulet-r ceza miktannr artrarak izzet AkqaLve arkadaglanmn degiEiklik onerisini
kabul etmigtir. IJkz. TBMM. Tutanak Dergisi, C.22, Dijnem 9, S. Sayrsr: 163, s. 66, 87.
Ayrrca bkz. ve krz. Srrlhi l)onmezer, La prot.ection de lzr famille et les infractions contre
la morale sexuelle dans le droit p6nal turc in: Annales de la faculte de droit d'lstanbul,
C.XV, Nos:21,22, Istanbul 1965. s.99-114. 113-114, Donmezer'inifadeetti$igibidegiEiklik 6nerisi TCK.unun 237 nci maddesine defil. 4l 9 ncu maddesine iligkindir.
86 TBMM. Ttrtanak Dergisi, C. 22. D6nerl: 9. S.Sa5nsr: 163, s. 66.
87 TtsMM.nin 8.6. 1953 tarihli oturumunda fucumn sug sayrlmasrna ili;kin teklifin kanunlaEmamasr goruginu savunan Aydrn Milletvekili iVarl Geueci g6yle demekteydi: "... kanunumuza yepyeni bir hukum ilAve ediliyor. Fakat Ceza Kanununa bir hikrhm ildve edilirken bir ihtiyag irissedilir. .. Hiq:bir zaman menruriyet hayatrmrzda, evlenmeleri ntemnu
dair bir ihbar yaprldrSrm gormedik.
olanlar arasrnda cinsi mtinasebette bulunrrldufuna
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Alcqal ve arkadaqlan tarafindan 419 ncu maddeye eklenmesi teklif eclilen 1
nci fikra, nraddeden qrkartrlmrE olur.
Evlenme gerqeklegmesede evlenmeleri yasak bulunan yakrn akraba
arasrnclaki cinsel iliskilerin yani fucurun sue sayrlmast fikrindeyiz. Bu tur
iiiEkilerin sug olugtur-mamasr gerektifrini savunanlar gerekge olaral<, ulkemizde bu tiir vakralann yoh denecek kadzrr nadir oldufunu, fucur fiilini isleyenlere karEr kamu ovunun olumsuz tutum takrnmasrntn aynca cezai
bir yapLnma gerek duyulmamasrnr88, fiilin suq seryrlmasrnrnbireok iftiralara neden olacafrnr, aile mahrerniyetine tecavuz edilecefini ve dolaytsryla
ailenin geref ve haysiyetinin zedelenece[ini, Iiil sabit olmasr bile ktan evlenme Eansrndan mahrum kalacafrnr8s belirtmektedir. Kanaatimizce Ceza
Kanunu kapsamrna almmayan bu tur fiiller hakkrnda kovuqturma yaprlamadr$rndan bunlann yok denecek kadar nadir oldu{u ileri surtlemez. Aksine yaprlan araqtrrmalareo yakrn akrabalar arasrnda adliyeye yansryan
m e l r u z r r z a g e Q m ev e z o r l a r r z a g e e m e( T C K .m . 4 1 4 / ] - 2 , 4 ) , 6 / 1 , 3 , 4 1 7 )
olaylarrnrn hiq de kugumsenmeyecek sayrda oldu$unu gostermektedir. Fiicur fiillerinin kovuqturuhnasr dolayrsryla aile mahremiyetine girilecegi ve
ailenin qeref ve haysiyetinin rencide edilecefi duEuncesi do$rudur. Ancak
kan hrsrmlan arasrndaki cinsi munasebetlerden do$acak qocuklarrn buyuk bir olasrhkla biyolojik yapr bakrmrndan zaytf veya hastahkh olmalan
ve bunun da nesilleri zayrflatmasr, bu tur kimseler arasrndaki iliEkilerin
alrl6.ki hislerimizi az veya qok rencide etmesi, kanaatimizce bu fiillerin ceza
mueyyidesi ile karqilanmasrnl gerekli krlmaktadrrel.Bu tur iliqkilere girenAma bu madde kanunlaqtrnlrrsa, birgol< iftiralar nreydana gelecek, ailenin mahremiyetine
tecaviiz edilecektir... eger biz bu maddeyi rnunhasrran isvigre. italva. Fransa hatta Amerika Ceza Kanunlannda
boylc bir madde var diye koyrryorsak hata ecliyoruz. Qunku bizde
boyle bir ceza teiididi :rlbna ahnacak derecede fiiller yoktur. Bu itibarla bir onerge vererek
bu fikranrn rnaddeden tayynr l"eklif ediyonrm...." .Daha sonra bir 6nerge vererek 4I9 ncu
maddenin I nci fikrasrnrn tasandan crkanlmasrnr teklif eclen iVotl Gr:uecinin bu teklifinin
kabulti uzerine evlenme drgrnda olmak partryla, evlenmeleri yasak olan yakrn akrabalar
arasrndaki cinsel iliqkiler tcklilten once oldufu gibi suq sayrhnamaya devaln ett.i. Bkz.
T B M M . T r . r t a n a k D e r g i s i , C . 2 2 , D b n e n i 9 , U : 9 3 , 8 . 6 . 1 9 5 3 , O :1 , s . I I 4 - 1 1 5 .
88 l)dnmezer, Ailenin ..... 25.
Tutanak Dergisi. C.22, D689 Ayclrn Milletvekili lVail Ger.recr'ningorugleri, bkz.'IBMM
n e r n 9 , B : 9 3 , 8 . 6 . 1 9 5 3 . O :l , s . I 1 4 .
9O Gerqekten Sezgin Yrliksek Lisans'I'ezinde. toplumlarda fticur konusunun halir labu
sonra (bkz. Sez,girt,
teskil etrnesi yuzunden bu olarylann gizli kaldrgrnr vurguladrktan
bunlann 46'srnrn yasal:rn ihlalclen,
3l) kenclisinin 69 ensest olaylnr aragtrrdr$rnr,
yrllarr arasrnda istanbul'da qeqitli ruh saShfr rnerkezlerine
23'rinrin ise, l99l-1993
yaprlan baEvurulardan
belirtmektedir.
Sezgin, 56. Fucurla ilgili yaprkaynaklandr{rm
lan difer arastrrmalar
hakkrnda bkz. Sezgirt. S.
fticuru cezalandrrmastnrn
9l isvigreli Muellillerden Logoz-, isvigre Ceza Kanununun
nedenini $u $ekilde aqrklarnaktadrr: "isvigre Medeni Flukuku ozellilde rrkrn gelecekte
korunmasrnr
s:rSlanrak iqin usul ve luru{ veya. ana baba trir veya baba bir veya ana
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lerde tedaviyi gerektirecek psikolojik bozukluklann goruldugu de gozden
uzak tutulmamahdrrs2.
Qahqmamrzrn sonuq krsmrnda da belirtece$imiz gibi Adabr Umumiye
Aleyhine Curumler'den ayrr olarak Aile Aleyhine Curumler adryla TCK.unda yeni bir bap oluqturulmah ve bu bapta lucur suq tipi baSrmsrz bir hukum qeklinde yer almahdrr. Usul, furu ve kardeqler arasrndaki cinsel iliqkiler suq sayrlmahdrr. Fail, usul, furu ise velAyet hzlkkrndan mahrum edilmelidir. Di[er suqlara nazaran fiicur suQunun dava zamanaSrmr daha krsa
olmahdr. Bu suretle aile mahremiyeti uzun sure dava tehdidi altrnda brrakrlmaktan kurtarrlmrg sluls:r. Devlet idaresi Aleyhincle iglenen Curumler
arasrnda yer alan evlenme yasaklarrna aykrrrhk sueunun - TCK. m237.bir kardeqler arasrnda evlenmef yasaklamrqtrr. (MK. m. lOO/1. Belirtelim ki. Isvigre
CK.unun 213 ncti maddesi, Medeni Kanunun evlenmelerini yasakladr$ akrabalann
ancak bir krsmrnrn cinsel iligkisini cezalandrrmaktadrr. Bu bakrmdan orne$in,
aralannda evlenme yasa$r olan amca, dayr, hala, teyze ve ye$enler arasrnda gergekleqen cinsel iliEkiyi Ceza Kanunu yaptrnrn altrna almamrgtrr. Di$er bjr anlatrmla Ceza
Kanunu- m.213- sadece ustrl ve furu$ veya ana baba bir veya ana bir kardeqler
arasrndaki cinsel iliqkiyi cezalandrrmaktadrr). Bu duqunce lucurun ceza]andrnlmasrnda etkili olmuqtur. Ancak qok yakrn akraba arasrndaki cinsel iliEkilerin ozellikle
cezalandrnlmasuln nedeni bunlann gok belirgin bir iSrenme. tiksinti meydana getirmesidir; Bu tur iliqkiler zrdeta do[aya aqrklanamayacak bir ba5kaldrn gibidir. Aile iligkilerinin safiyetini ve ailede huzuru korumak gerekir. Zaten fucurun cezalandrnlmasr
gocuklar ve gengleri korumanrn bir peklidir. Genellikle fucur fiillerinin ...., kuqufun
kendisine gore daha gegkin bir al<rabasr tarafindan kandrnlmasr suretiyle iqlendiSi
mtigahade edilmektedir.: isvigre CK.u brr gibi dunrmlan gozontine almaktadrr
ftn.213/2-3). Bezen fticur taraflann genq oldu{u kimseler arasrnda cereyan eder. Bu
durumda 82. vd. maddeler uygulamrr" . Bkz. Logoz, II, 395. Erem, fucumn sug saplrnasr gerekeelerinin neslin kor:unmast, sosyal tepki (qok yalcrn akraba arasrndaki cinsel iliqkinin duyulmasrmn toplumda bir tiksinti do$urmasr. Nitekim bazr kanunlarornegin, 1889 italyan CK. m.337. f93O italyan CK. m.564- bu tepkil skandal= umumun hic:ibrnr mucip olacak surette" pubblico scandalo, scandale public" olarak belirtmektcdiricr) ve aile ahlakrndan (aile iqi davranrqlarrn ahldk kurallanna uyrnasrnrn
ailenin huzurunu sa{larnasr) ibaret oldufunu belirtmektedir. Bkz. Faruk Ererru Fucur
ihslrisi (YD. C. 12, sy. 3, Ankara 1986, s. 227-234,227-230).
92 Genelde cinsel istismara u$rayan l8 yagrndan kticuk ma[durlar hakkrnda istanbul Adliyesi A[rr Ceza Mahkemeleri ve Qocuk Mahkemeleri taralrndan 19871992 tarihleri arasrnda verilen kararlarr inceleyen ve maldurlardan ll8'i ile
gorlisen Aydemir, rna$durlarrn oz'o
35, I'inin cinsel istismardan sonra kendilerini gok
kiitu hissettiklerini, o/o18,l'inin bunahma girdiklerini, o/o11,6'srnrn intihara kalkrgttldannr, 7o 11,6'srnrn insanlardan ve kendilerinden nefret ettiklerini, o/o15,9'unun
ya5ama karqr isteksiz, i$renme ve 6lke duyduldannr ve o/o7,7'sinin ise olaydan pek
etkilenmediklerini nakletmekledir. Bkz. Temel Audemir, Cinsel istismara Maruz
Kalan Qocuklann Adli Trp Aqrsrndan incelenmesi ve Korunmasr (Yayrnlanmamrg
Yuksek Lisans Tezi. istanbul Universitesi Adli Trp Enstittisri.), istanbul 1994, s. 92.
93 Ornefin, 1937 isviqre CK. (m.213/4) iki senelik bir dava zamana€rmr sriresi kabul
etmektedir.

kapsamr {akde ehliyeti olmayan kimselerin evlenmesi, aralanndaki htstmhk derecesi dolayrsryla birbirleriyle evlenmeleri yasaklananlartn evlennteleri, iki taraftan birinin evli olmasr) sadece birinci ve uguncu hallerde slnlrlandrnlmah, hrsrmhk dolayrsryla birbirleriyle evlenmeleri yasaklananlartn
evlenmeleri de Aile Aleyl'rine Curumler babrnda ayrr bir suq tipi olarak yer
almahdrr.

2. Zina
TCK.unun kadrn (m.440) ve kocanrn zinasrna {rn.44l) iliskin hukumleri bugune kadar iki defa (8.6.1993 gtin ve 2275 sk. ve 9.7.1953 gun
ve 6123 sk.) deEisiklifreu$ramrqtrr.
765 sk.la kabul edilen ve 13.3.1926 tarihli Resmi Ceridede yayrnlanan'fCK.unun 44O ncr maddesinin ilk 6ekli "Zina eden zevcehakkrnda uc
aydan otuz aya kadar hapis cezasl tertip olunur. Zevcenin bu fiiline gerik
olan kimse hakkrnda dahi aynr ceza hukum edilir" ve kocanrn zinasryla ilgili olarak kanunun 441 nci maddesi" karrsryla birlikte ikamet etmekte olclufiu hanede yahut herkesqe bilineceh surette baqka yerde karr koca gibi
geginmek icin nikahsz kadrn tutmakta olan koca hakkrnda uq aydan otuz
aya kadar hapis cezasr hukmolunur" demekteydi. 8.6.1933 gun ve 2275
sk.la (RG. 2432,20.6.1933) kadrnrn zinasrna iliskin 44O nct maddenin 2
nci curnlesi defiiqtirilerek, qerik olan kimsenin cezalandrnlmasr kadrnrn evli oldu{unu bilmesi $artrna ba$r tutuldu. Aynr kanunla 441 nci maddede
yaprlan de[iqiklikle. maddenin ilk qeklinde yer alan "nikahsrz kadrn" terini
kaldrrrlarak yerine "bagkasryla evli olmayan bir kadrnr" ibaresi kondu. Ayrrca maddeye qerik olan kadrnrn cezalandrrrlmasrnrongoren 2 nci bir fikra
eklendi. 441nci maddeye 2275 sk.la eklenen bu fikra "erke$in evli oldu$unu bilerek bu fiilde eerik olan kadrn hakkrnda da aynr ceza verilir" hukmunu taqryorduea.
94 441/2'ye iliql<in Hiikumet teklifi "bn fiikle Eerik olan kadrn hakkrnda da bir aydan
ibaresini taqtyordu (Bkz. TBMM.
aqafr olmamak lizere hapis cezasr htikmolunur"
Zabrt Ceridesi, Devre 4, ictirna 2. Citt 16, Ankara 1933 tarihli Hukurnet gerekqesi"
suclu
zinadan suelu kadrn olclu$u halde geriki olan erke$e ceza veren kanurtuntuzun
uygun
erkek oldu$u halcle Seril<ine ceza tatbik edilmemesi aclalet esaslanna
gdrrilemedi{inden
mezkrhr maclcle ashnda oldtrgu gibi (Gerekq:e 1889 icK.urlut'r 354/2
maddesine yollama yapmaktachr). sueta gerik olan ktrdrr-r hakkrnda d:r ceza tatbik
dernekteydi (TIIMM. Zabrt Ceridesi, Devre 4. Srra
edilmek suretiyle de$iqtirilmiqtir"
no:262. s.8). Hiikurnetin tzidil teklih 44l /2 ile srnrrh kaldr. TBMM. Aclalet Komisyonu.
441/2 nci maddeye bir 2 nci likra eklenmesine ili5kin Flukumet.ir-r tAdil teklilini, ceza
miktarrnda
degiSil<lik yapar:rk- fiile Seril< olan kaclur hakkrnda
da kocaya htikmolunzrcak cezanrn :rynrslrlrn verilece$i, yani uQ aydan otuz arya kadar hapis cezasrntn
- bilme unsumnlr
hukmolunaca$r
iliive ederck kabul ett.ifi gibi Hukumet Teklifinde
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TCK.unun 44O ve 4.41 nci maddelerinde yaprlan ikinci ve son de[iqiklik 9.7.1953 tarihinde ve 6123 sk.la (RG. 8458, 15.7.1953)ger<;ekleqti.
Tokat Milletvekili Ahrnet Gttrlcan zina suguna iligkin cezalann artrnlmasr yolunda 4.2.1952 tarihli deSiqiklik onerisini TBMM Baqkanh$rna
sundu. Giirkan kanun teklifinde grkanlacak kanunlarrn milli orf ve Adetlerden esinlenmeleri ve halk psikolojisine uygun bulunmalan gerekti$ini
belirttikten sonra, "halbuki TCK. zina suqlarrna taallfik eclen cezai mueyyidelerinde bu cihete iltifat edilmemis, l\irk Milleti gelenek ve ahldki telAkkiler bakrmrndan TCK.unu aldrklarr milletlerle musavi tutulmuqtures.Bu asla doSru de$ildir. Qunku Turk Milletinin aileye karEr olan
kur,'vetli rabrtasryla ruhunda mundemie krskanqhk yuzunden 5rurdumuzda vukua gelen cinayetlere herhangi bir yurt ve millette nispet itibariyle
rastlamak mumkun deSildir. O halde yaprlacak iq, zinaya taalluk eden
cezai muel4rideleri milli telAkkilere muvazi olarak tezytd ve leqdit etmekten ibarettir. Bu sebeplere binaen TCK.unun zinaya muteallik suqlar igin
verilen cezalann en az,dort misli artmasr yolundaki tAdil teklifimi hazrrladrm" demigtireo. Grirlcan'rn 44I / I'e iliqkin tAdil teklifinde awrca 765 ve
2275 skJarda yer alan "kan koca gibi geginmek igin" ibaresi yerine "[uhuq kasdr ile" terimi kullanrlmrgLr. 441 nci maddeye 3 ncu bir fikra eklenmesine dair Leklifle, suqun fuhus kastr olmakstzrn kan koca gibi geginmek kastr ile iglenmesi durumunda cezanln fuhuq kastt ile evli olmayan bir kadrnr tutmaya gore (bir yrl-beq yrl) daha hafif olacagr ( nq ay-o|uz
ay) belirtilmiEtieT.
de$iqtirilmesi orlg6rulmeyen 44),/l'I de de$igtirdi. Di$er bir atnlatrmla Adalet Komisyonu'nun Tekhfinde 765 sk.la I. frkraya giren "nikahsrz kadrn" terimine yerverilmedi
(Bkz. TBMM. Zabrt Ceridesi, f)evre 4, Igtinla 2, Cilt f6, Ankara 1933, Srra no:.262,
s.40). 44O ve 441 ile ilgili Adalet Komisyonunun Teklilleri, TBMM'nin 5.6.f933 grinhi
oturunrunda kabul cdildi. tBkz. TBMM. Zabrt Ceridesi, Devre 4, Ictima 2, Cilt f 6, Ankara 1933, i:66, 5.6.1933. C:1, s. 54,59).
95 765 sk.la kabul edilen ve 2275 sk.la ceza miktan bakrmrndan defiqtirilmeyen
nci maddelerinde yer alan cezalar, mehaz lB89 ICK.unun
TCK.trnun 44O ve 441/l
yani 353 ve 354/ | macldelerinde ongorulen ceza miktarlannrn
karqrlrk hiikumlerinde
441 /2 naddesinirr yaptrnmrnrn
miktarr,
ayrrrsrydr (3 ay - 30 ay hapis). TCK.unun
farklrhk arzediyordu.
2 nci fikrasrndan
Gerqekten
mehazrn 354 ncu maddesinin
ceza miktan bir seneye kadar
mehazrn bu frkrersrnda ,serik olan kadrna hukmedilecek
(n.441/2)
bu miktar 3 aydan 3O aya kadar
hapis olarak ongoruhnugken,'lCK.nda
hapis cezasr idi. Aynca sanrk esin zina fiilinin iglenmesir-rden geriye dofru beg sene
cezasrzhk sebebi sayan r:rehaz
icinde eEinir-r zina ettigini ispat et[resi dururuunu
kanunun 357/l
maddesi TCK.una ahnmadr$r gibi, sanlk eqin evlenmeden sonra
kanrtlamasr
halinde ceza gdrkocasr tarafindan
fuhga sevk ve tegvik edildifiini
ahnmamrstrr.
meyeceline iliqkin apl likra hirkmu de kanunumuza
96 TBMM. Tutanak Dergisi, Donem 9, Cilt22, S. Sayrsr 163, s. I l
97 TBMM Tutanak Dergisi, Donem 9. Cilt 22, S. Salrst 163, s. 11.
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TBMM Adalet Komisyonu kadrn ve kocanrn zinasrna iliskin onerileri
ayrl ayn de$erlendircli.
Yuriirlukteki 44O ncr maddede yer alan ceza miktannr az ve fakat
teklifteki miktan da (Gtirkan'rn onerisinde miktar, bir yrldan beg yrla kadar
hapis olarak saptanmrqtr) qok bulan Komisyon ekseriyetle rnaddedeki cezalartn altr aydan u<; seneye kaclar hapis olmasrnr kabul etti. 44 I nci maddeyle ilgili tel<lili inceleyen Komisyon, {irhue iqin kanunda ayn bir fasrl ve
maddeler mevcut olduSu gerekqesiyle,sue tipinin unsuruna dair defiqiklik
onerisini reddetti ve 44O ncr maddeye uyum sa$amasr maksadryla maddedeki ceza miktannr altr aydan tig seneye kadar hapis olarak saptadres.Belirtelim ki Komisyonun TCK.unun 44O ve 441 nci maddelerinin esas ve
yapttrrmrna iliskin goruqleri, TBMM taralindan da aynen kabul edilerek
kantrnlaqtr (6123 sk). Boylece halen yururluhte olan 44O ve 441nci maddeler, Adalet Komisyonunun 1953 de kabul etti[i metinden ahndr.
Kadrn ve kocanrn zinasrna iliqkin 44O ve 441 nci maddelerin
TBMM.nde goruqulmesi srrasrnda (22.6.1953) zina fiilinin suq olmaktan
grkanlrnasr konusu gundeme gelmedi. TartrErlan konu - ceza miktan aynr
olsa da- TCK.unur-r kabuhinden beri kadrnrn zinasr ile kocanrn zinasr arasrnda, kocantn lehine bir larkrn yaratrlmrg olmas5rdr. Bazr milletvekillerinin kadrn ve erl<efin zinasurrn aynr sartlara tAbi tutulmasr onerileri Meclisce reddedilclise.
98 TBMM'Iutanak
Dergisi. D6nem 9, cilL22, S. sayrsr 163, s.67.
99 Kadrn ve erkefin zinasrnln zrynr qartlara. tabi tululrnaslnl savunrul Mardin Milletvekili M. K5rmil tsoran 22.6.1953 tarihinde Mecliste yaptr$r konuemada Eoyle demekteydi: "... Ceza Kanrununu tetkik buyurunuz. goreceksiniz ki, zina haricincleki suqlarda eart ve unsLlr bzrl<rmrndar kadrn ve erkek arasrnda higbir fark yoktur... Vizrr
kanun, o zamanki ter;rii Meclis yalnrz erkeklerden teEekktil ettili igin olacak. erkek
hakkrnda qok daha nrusamahakar hareket etmiql.ir. Kadln igin sue sayrlmak ve
cezalandlrlhnak hususunda kali gordugir unsurlan erkel< icin kdli gormemiq ve erkefii
gok daha imtiyazh bir vaziyete girmiqtir. Arkadaqlar, Cumhuriyetin
30 ncu ythnda
billiistisna her nrevzuda, her hususta birbirine rnusavi olan. aynr haklara. aynr imtiyazlzrra, aynl ntrikellefiyetlere sahip bulunan Ttirk kadrn ve erke{i niqin yalnrz bu
madde muvacehesinde birbirlerinden
larkh duruma diisrlrirlmriolerclir
? Bunclzr da
hikim olan zihniyetin maalesef eski harem zihniyetinin son bir kalntrsr oldufunda
gtiltpe yoktur. Arkadaglar. Dokuzuncn Donem Biryik Millet Meclisinin inkrl6Lpcr,
'l'urk
hanleci. mune'"'ver,
Milletinin istek ve ihtiyaqlannzl uygun olmayan bir Meclis oldu$untt kim iddia edebilir? O halde elimize bu gtin 5u vesile ile boyle bir harmle... imkdnr gecmiqtir. Ondan istifade edclim. Turk Ceza Kanununur-r l-ru htrkmu
muvacehesirtde kachn ve erke{i aynr hak ve jnltiyazlara. aynr mecburiyet ve mukellefivete t6bi krlahm... S6zlerinri hulZrsa etmel< ldzrnr gelirse: kadrnrn ve erkefin fiillerincle aynr Sart ve unsur'lar varsa ikisi cle aynr cezaya tebi tutulsun. Zira her ikisi de
cemiyet huzurunda
alyrrl eirkin fiil, aynr slreu islenli$lerdir. Bu hususta bir dnerge
hazrrla.clmr. Ytiksek tarkdirlerilrize arzederim". BLI gorirqe karElhk l<adrn ve erke$in
zinasrnln farl<lr qartiarzr tabi t.utulmasrnl savunan Antalya Milletvekili Burhanettin
Ouat her sahad:.r kabul eclilen esitligin iffet sahasrnda kabul ediiemevece{ini belirt-
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Yukarrda kadrn ve kocanrn zinasrnrn farkh qartlara tibi tutuldu$unu
belirtmiEtik. Buna gore Turk Hukukunda evli kadrnrn eginden baqka bir
erkekle tek bir cinsel iliSkide bulunmasr zina sugunu oluqtururken (kadrnrn zinasr), evli erkeSin zinasr sueunun gerqeklegebilmesi igin erkeSin
eqinden baska kadrnla bir kez cinsel iligkide bulunmasr yetmemekte, onun
baqkasr ile evli olmayan bir kadmrtoo "Kansr ile birlikte ikimet etmekte olduSu evde yahut herkesge bilinecek surette baSka yerde kan koca gibi...."
tutmasr gerekmektedir. Diger bir anlatrrnla, evli erke$in eEinden baqka,
mistir. Bkz. TBMM. Tutanak Dergisi Dtjnem I, Cilt22. B:95. 22.6.1953. 0: I, s.173174: Antalya Milletvekili, "Bir ziniyenin Tlirk Cemiyet.ir-rdeki
n'revkii ile, alelide bir erke$in, bir zaninin mevkii arasrnclafark olmak ldzrmgelir. Birinin adr sadece hovarda
veya gapkrndrr. Ama dburi'rnun :rdr orospudur. Elu qartlar iginde kadrnla erke[in
hukuku mtisavi olmahdrr. seklinde trltra modern rnritald.alarrnyeri burasl defil, biz
bugunku cemiyeti temsil ediyorsak, bu farkr kabul etmemiz ve binaenalevh komisvon
sozcustrntin - belirtelim ki Adalet Komisyonu s<izctjsriManisa Milletvekili $emi Ergin,
maddenin komisyonda kabul edildi[i gekliyle kanunlaemasrnl savunmlrstur- beyan
buyurdulu veqhile maddeyi aynen kabul ctmemiz qok yerinde olur" demiqtir. Bkz.
TBMM Tutanak Dergisi, Cilt 22, s. 175, izrnir Milletvekili Pertev Arat, GtimuEhane Milletvekili Ahmet Kemal Varrnca ve Tekirda[ Milletvekili Zeki Eratarnan'rn M.Kdmil
tsoran't destekleyen konu5ma veya kanun tekliflerine raSmen, bu tekliflerin reddiyle
kadtntn zinast ile erke[in zinasr eskiden oldufu gibi farkh bir dizenlemeye tdbi tutuldn. Bkz. TBMM. Tutanah Dergisi, Cilt 22.8.95. 22.6.1953, O:t, s. t74-t79.
l0O Evli erke[in. kansr ile birlikte ikAmet ettifi evde yahut herkesqe bilinecek surette
baqka yerde kan koca gibi yaqachfirkadrn evli ise, 441 nci macldedeki "baEkasr ile evli
olmayan kadtn" unsuru gergekleqmedifinder-r,
kocanrn zinasr defiil. kadrnrn zinasr sugu
(m.440) sozkonusu olur. Bu dttnrmda zinadan dolayr gikdyet hakkr sadece evli erkek
ile zina eden kaduln kocasrna aittir. Yargrtay gegitli kararlarrnda bu esast gu qekilde
ifade etmektedir: "Kan koca gibi geeinme sueunda sug ortafr kadrnrn evli olmanasr
gerekir. ESer kadrn evli ise, kan koca gibi geeinme sugu olmaz. Zina suqu olur. Dava
hakkr munhastran gerilt kadrnrn kocasrna aittir. Maznun erkefin kansrnrn davast
uzerine hukum verilemez". 4 CD, 12.1.1945. E.489. K.466, bkz. D6nmezer. Ceza
llukuku, 417 dt-r.5ll aynca bkz,. Hanil. Dtutdar, Zina'nln Medeni Hukuk ile Ceza
Hukuku Aqrsrndanincelenmesi(AdaletDergisi.Yr'l75. sy. 1, Ankara 1984, s. l16-fgg,
132)t StIIeUman Adil Bumin, Gegmigte ve Gunfrmuzde Tirrk ve Drinya Ceza Mevz-uatrnda zina (Adaiet Dergisi. Yrl 75. sy.2. Ankara 1984. s.284-29t, 287)i Gozilbtrytlk, tfi,
1058: "Evli kadrnla evli erkek zina ederse qikdyet hakkr suglu kadrnrn kocasrna aittir",
4 CD. 28.12.1945, E. I I196. l( I1595. bkz. Fantk Erern, Cerekceli Turk Ceza Kanunu
ve Meriyet Kanunu, 2.Basr, Ankara-istanbul 1948, s.426: Dbnmezer, Ceza Hukuku,
416, dn.5l: "441 nci maddedeki sue unsurunun tekewun edebilmesi zina eden
kadrntn evli olmamasr haline mesrut olup evli bulunan kadrnrn kocasl tarafindan
Eikayet vukubulmadrkga zina eden kocanrn karrsrnrn Eikayeti uzerine kovuqturma
yaprlamayaca€,tnagore ceza verilemez", 4 CD. 30.4.1948,8.4103. K.5229, bkz. Sad.tk
Perinqek-Cahit 6zden. Turk Ceza Kanunu ve Buna Ait SecilmiS Temyiz Mahkemesi
Kararlan, 2 nci Basr, Ankara 1953, s. 55O; Ne-jat Oztitiirk, Turk Ceza Kanunu $erhi ve
Tatbikatr, C.lI, furkara 1966, s.77O: "TCK.nun 441. rnaddesindeki zina suQunun
olugabilmesi igin, zina eden kadrnrn evli olmamasr gerekir. Kadrnrn kocasrmn qikdyeti
olmadrkga zina eden kocanrn karrsrnrn qikdyeti tizerine kovuEturma yaptlamaz", S CD.
9.4.1976.E.1976/ 125,5.K.1976/ 1l6l , YKD. 1977/8. 1168. gikdyet hakkr olmayan evli erkefin kansr. ancak evli kadrmn kocasrnrn qikAyeti tizerine davaya mridahil olarak
k a t r l a b i l i r . 8 k 2 . 5 C D . 7 . 3 . 1 9 8 5 .E . 1 9 8 5 , / 3 6K
, . 1 9 8 5 / 9 1 7 .Y K D . f 9 8 5 / 5 , 2 4 1 - 2 4 2 .

dul, boqanml$ veya bel<ar bir kachnla- kadrn evliyse kadtnrn zinasr sucu
gerqekleqir - bir kez cinsel iliskide bulunrnasr zina sucunu oluEturmadr[r
halde, evli kadrnrn eginden baqka bir erkekle bir kez cinsi munasebeti zina
sueunu teqkil eder {TCI(. M.44O).
Ceza Kanununun kadrn ve kocanrn zinasrnr farkh qartlara tabi tutmasrnrn kanun onunde esitlik ilkesine aykrnhk oluEturup olusturmadrfir,Anayasa Mahkemesinin 2.3.1967 tarih ve E. 1966/30, K. 1967/9 (RG.
1 9 . 9 . 1 9 6 7s, y . 1 2 7 0 3 ) r ovi e 2 8 . r I . 1 9 6 8 t a r i h v e t r . I 9 6 8 / 3 , K . 1 9 6 8 / 5 6 ( R G .
8.7.1969, sy. 13243)102sayrh kararlanna konu olmuEtur. Belirtelim ki mesele 1961 Anayasasrnrn yururlukte olduSu srrada "itiraz yolu"yla Anayasa
Mahkemesi onune getirilmia ise de, 1982 Anayasasrnrnkanun onunde eqitlik ilkesini duzenleyen lo ncu maddesi ile aynr ilkeye yer veren l96l Anayasasrnul L2 nci maddesi arasrnda esash bir fark bulunmadrSrnclan,Anayasa
Mahkemesinin karan bueun igin de gegerlifrinive onemini korumaktadrr.
'fCK.nun
zinaya iliqkin 44O ve 441 nci macldelerinin 1g6l Anayasasrntn egitlik ilkesini duzenleyen 12 nci maddesine aykrn olduklarr ve clolaysryla iptal edihneleri gerehtigi iste$iyle AlacerAsliye CezarMahkemesinin
Anayasa Mahkemesine baqvurmasr uzerine, Anayasa Mahkemesi 2.3.1967
taril-rli karanncla, Anavasanrn 151 nci ve Anayasa Mzrhkernesinin Kurulugu ve Yargrlama usulleri Hakkrndaki 44 sayrh kanunun 2T nci maddesine
ciayanarak, mahkemelerin Anayasaya aykrnhk kanrsr ile hendiler-ine baqvurtnalan clurumuuda saclecebakmakla olduklan davada uygulayacaklan
k;rnun hukumlerinin iplalini istenrel<yetkisine sahip olduklannr, bu bakrmdan somut olayda- kachnrn zinasr- uygularna olana$r bulunmayan 441
nci maddenin iptalini esas mahkemesinin istemeyece[ini belirterek, esasru
incelenmesinin 44o ncr rnadde ile srrrrrh kalaca$rnr vurgulamrptrr. Diler
'bir
anlatrmla. Anayasa Mahkemesi egitlik ilkesi bakrmrndan TCK.unun
44O ve 441 nci maddelerini birlikte ele ahp incelememiq,bunlarr birbirleri
ile karsrlaQhrmarusttr. Anayasanrn I2 nci macldesiile zina eclenkadrnr ve
sug ortaSt erke$i aynt cezalarlarcezalandrran itiraz konusu 44O nct madde
arasrnda bir qeliqmeve gatrsma bulnrayan Anayasa Mahkemesi, oy gokluIul0l] ile verdifri haranndar 44O ncr madclenin Anayasaya ve ba$ka bir yonden cle aykrnh$rnr gormedi{inden itirazr red etmiEtir.
lol rlkz. Anayasa Mahkcrnesi Kararrlar Dcrgisi (AMKD.) sy. V, Ankara 1968. s. 7l',,c1.
102 Anayasa Mahkenrcsi Kararl:rr Dcrgisi (AMKD). sy. VI. Ankara 1975, s. 287 vcl.
I O3 Ar;layasa Mahkenresi tiye lerinrJen Liitfti irnerbnq. Rccai Scc/cir-r. Mtttrit(irt TayLan ue
Zitla OneI birlikte kalemc illdrl<l:rn l<arEr oy yazrlanncla. clava mahkemesinil,
Anayasanltr ltir ill<csine aylcnhfrnr
ileri sLrrerek iptalini istc<Iiii hilkmu, ol:rya r-rygulanmast stizhouttstt ohnayzur clifcr bir hril<nrc clayzrnclrnnasrnrn recldi gerektir.ti gei<linclcki Anay:rsa Mahl<enrcsinin co{unlu$rr laralinclan verilcn :rra karetnni karqi grlii.rrIar. Rliz. AMI{D. V.74-75.
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Potirge Asliye Ceza Mahkemesinin TCK.unun 441 ncl maddesinin
Anayasanrn 12 nci maddesine aykrn bulundu{undan iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine baqvurusu uzerine, itiraz konusu dtqrn<Iakaldt$r gerekqesiyle 440 ncr maddeyi incelemeyen Anayasa Mahkemesi, suQlu erkek
ve kadrn arasrnda bir fark gozetrneyen 441 nci rnaddenin 196 I Anayasasrnrn 12 nci maddesine aykrn olmadr$rna 28.1 1.1968 tarihinde oycoklu$uyla karar vermi$tir. Karannda Anayasanrn 12 nci rnaddesi ile zina eden kocayr ve sug orta$r kadrnr aynr cezalarla cezalandrran itiraz konusu 441 nci
madde arasrnda bir eeliqme ve qatrqma bulunmadrSrnr vurgulayan Anayasa Mahkemesi, 447 nci maddenin Anayasaya baqka yonden de aykrn olmadr[rnr belirtmigtilt oa.
Evli kadrnrn evli olsun olmasrn bir erkekle bir kez dahi olsa cinsel
iliqkiye girmesi suq sayrldrfr halde {rn.44o), evli erkeSin evli olmayan kadtnlalo5 cinsel iliskisi ancak belli gartlann gergekleEmesidurumuncla suq
sayrlmaktadrr (ln.44I). Kanaatimizce evli kadrn ve evli erke$in zinasrnrn
farkh duzenlenmesi kadrn erkek egitlifrine ayktndrr. Di[er bir anlatrmla,
"bir maddenin kadrn iqin sug saydr$r bir eylem diger bir madde tarafindan
erkek igin suq sayrlmamrq ise, elbetteki ortada cinsiyete dayanan bir eqitsizlik vardrr"106.Cinsiyete dayanan eqitsizlik oldufu sonucuna 44O ve 441
nci maddelerin birlikle ele ahnrp birbirleriyle kargrlagtrrrlmasr suretiyle varrlabilir. Gergekten eqitlik kavramr biri di{eriyle mukayese edilebilecek iki
hukmtin birlikte ele ahnmastnt gerektirirloT. Oysa Anayasa Mahkemesi
yukanda belirtilen gerekgelerleTCK. unun 440 ve 44I nci maddelerini birlikte incelemedifiinden, bu huknrnleri birbirleriyle kar$rlastrmadt[rndan,
her maddeyi kendi iqinde ayn ayn ele ahp esitlik ilkesi agrsrnciande$erlendirdiSinden, cinsiyete dayanan eqitsizli$in bulunmadt$r sonucuna varmrStrr. Belirtelim ki Anayasa Mahkemesi bu yorum tarzvr:. uygulamaya devam
ettikqe evli erkek lehine gerqekleEtirilen kanuni farkhlaEmanrn Anayasanln
esitlik ilkesine aykrrr oldu$u iddiasr, hep Anayasa yarglsrnrn drqrnda kalacaktrr. Qinku Anayasa Mahkemesinin yukarrda belirtilen kararlarda goruldu$u gibi iptal karartnr dava mahkemesinin somut olayda uygulayaca$r
normla srnrrlandrrmasr, kadm ve kocantn zinasrnt duzenleyen hukumlerin
birlikte ele ahnmasrnr ve dolayrsryla bu hukumlerin kanun onunde eqitlik
ilkesine aykrn olup olmadrklannrn incelenmesini engelleyecektir.
lO4 AMKD. YI. 287 vd.
lO5 Mehaz Kanun evli-evli olmayan kadrn a5nnmt yapmadr[rndan
kocarnrn zinasr suqunun laili olzrbilir.
IOO D6nmezer, Ceza Hukuku, 4O5.
IOT Krz. HajzoglullcLru 197.

(m.354) her kadrn
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trvlilik drgr cinsel iliqkilerin suq sayrhp sayrlmamasr tarbEmah bir konudur. Kanaatimizce bu tur iliqkilerin sug olmaktan grkarrlmasr gerekirlos.
Gergekten kovuq;turulmasr qikayete ba$r olsa da zina fiilinin cezalandrrrlmasr kamu davasrnrn acrlmasryla toplumda teqhire ufrayacaklanndan bizzat karr kocanrn ve gocuklarlnrn ve hattd difer aile fertlerinin Eeref ve haysiyetleri bakrmrndan zararhdrr.Bu gibi davalar ozellikle qocuklann qewelerinde zina yapmls ana veya babanrn eocuklarr olarak tanrnmalarrna ve dolayrsryla seref ve haysiyetlerinin ihlAline neden olur. Bu sakrncalan goren
ma{clur egin bir gok olayda EikAyetyoluna gitmedifii Mecleni Hukrrk yaptrrtmlanyla yetindi{i de bilinmektedir. Ceza tehdidinin zina olayrnr tarihin
hic bir dewinde onleyemedifii de bir gergektir. Bundan baqka evlilik drqr
lO8 Ttirk Doktrininde zina fiilinir-r suq sayrhp salnlmamasrna iliEkin gortisler birbirlerinden farklthk arzetrnektedir: Evlilik clrEr cir-rsel ilirskinin suq olmaktarr crkanlntasr
"... beeeri cinsellifrin dunden gok farkl ankanaatinde olan Llclflzofiullan'na gore,
Iaqrldrfr bugunkii
toplurnlarda, hattzl toplumumuzda
aileyi korumak u$runa en az
onun kadar cinenrli olan insan onurlrna dokunmaya gerek yoktur". Bkz. Hafuogullaru
B dn. 20. Eviilik drqr cinsel ili5kinin suq salnhnasr kar-raatini sa\,'Llnan gensoy, zina gibi
genellikle bir ailenin da{rlmasrna yol agan bir llil karqrsrnda toplumun kayttstz
kalamryacafirnr, toplumun
temeli olan ailenin da[rlmasrna neden olan bir fiilin
cezalandrrtlmasrnd:r toplumun menfaati bulundufunu
belirttikten
sonra "zinayr ....
tecziyeye taraltar olmayanlar, Medeni l{ukukun
boqanma ruuessesesint: istinad
ederek, bunun
kali bir ceza oldu$unu ve daha ileriye gidilmesinde fayda bulunmadrSrnr ileri suriiyorlar. Bu hukuki mueyyidenin zinanrn tecziyesi yerine kaim
olamtyaca{l
beclihidir; cunkr-i bir tazmin, tamir ve telafi vasrtasr olan boganma.
sadece e6ler irrasrndaki munasebetlere taalluk etmekte, sosyetenin zarannr durdurmak, dmmenin intizam ve sukfinunu
muhal'aza igin bir tedbir olmak eoyle dursun,
bilAkis onu tegdidetmektedir"
demektedir. Cezanrn zinayr ortadan kaldrrmadtsr iddiasrmn do[ru olmadrfrrnt da belirten muellit, hrrsrzhk, dolandrncrhk, adam oldirrrne
fiilleri iqin de cezantn ongdrtilduft'rnii,
ancak buna ra$nren bu liillerin yir-re de iglendi$irri belirtrnel<t.edir. Bkz. gensory, 89. Ayrrr goru$ili savunan Ddrunezer qoyle demekteclir: "Bizce meseleyi mahalli sosl,al qartlardan ntucerret olarak n-rutdlaada buyuk
fayda yoktur. Memleketimiz gibi kachn erkek miinasebetlerincle ananevi telakkilerin
ekseriyet itibarile, hzilA cdri bulundufu,
isldmi tesirier dolayrsile asrrlzrrca zina eden
kadtnlann recmoltrndu(u,
gayet srki bir cinsi a.hliik kodunun hakim olup cinsi qerel'
ve haysiyet duygusunun
bir gok adarn oldurme suglaurna meydan verdifi memleketlercle tabii olarak zina bir suc olrnaktan qrkanlamaz. Nazari baktnrdan ne suretle
rnulihazar edersek edelirn, Ttirkiyenin bugunkir sosyal ;artlannrn
zinamn bir suQ olmasrnr icap etl.irdi[i nruhakkaktrr".
D6n.mezer, Zina Curmu, (Adalet Dergisi. Yrl 41, Sy.
7. Ankara 195O, s. 859-872,862):
aynca krz. Dortntczer. Ceza Hukuku 4O2. Zirrantn
cezalandrrrhnasr yolundaki duygunun halk vicdanura hikinr olmast nedeniyle bugun
iqin zinayr suq olmakt-an qrkan-manrn pek mumkiin gozukmedi$ni belirten Toroshr, ltir
yandan zinayr cezalandnp.
difer yzrndan da evlilik bafurr ntuhafaza etnetrin bir geliqki oldufunu,
bu bakrmdan ancak boganmaya neden olan zinanrn cezalancLnlmasr
'foroslu,
gerektigini vurgulamaktadrr.
tskz.
De$igiklikler.
16O. Turkiye'cle zinanrn sue
olmaktan grkarrlmasrnt temenni eclen Yenrsey, "ancak ulken'rizde namus cinayetleri iElenmekledir.
Ozellikle Ttirkiye'nin
bazr bolgelerinde bu tur ahlak drqr iliqkiye giren
kadtnlann
aile meclisi karanyla olduruldrikleri
goriilmektedir.
Boyle bir sosyolojik
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cinsel iliqkiye ra{men q:eEitli nedenlerle eslerin tekrar birleqerek sarstlan
I{albuki l)evletin sozkonusu
aile iliql<isini clevam ettirnreleri munktindur.
iliskisinin
bir daha cluzelemeyeaile
fiile mudahalesi belki de cltizelebilecek
cek sekilde sona ernlesine neclen olabilir. trvlilik cltst cinsel iligkilerin cezalandrrrlmasr toplum ve I-ertlere herhangi bir yarar saSlatnaz. l)evlet zina fiilinden dolayr bozulan evlili{in hukuki duzenini, boqanma, aynhk gibi Medeni Hukuk yaptrnmlarr ile koruyabilir. Aynca sugustu hali drqrnda zina
Iiilinin ispatr cok zor olduSundan hikinre tanrnan takdir hakkr adli hatalara neden olabilir. Sayet zina suc tipi olarak bugune kadar oldu$u gibi
mevzuatta yer alacaksa hie olmazsa kadtn ve erl<e$in zinastntn aynr qartlara tabi tutulmasr saflanmahdrrloe. CahQmanttztn mukayeseli hukuk bolumunde de belirtti[imiz.qibi kadrn ve erkek zinasrnrn unsurlartntn aynr olmasr gerektifrini ileri surenlerin gerel<gelerine aynen katrlqroruz.
Zina suguyla ilgili difier bir tartrsmalt konu da, bu tiilin kovusturmasrnrn sikAyete tAbi tutuh-rp Lutulmayaca{tdrr. FIemen belirtelim ki eskiclen gok a$rr sayrlarn ve re'sen l<ovuQturulan bu sllcun tahibi, bugun karerlasLrrrnah hukul<ta qikayete ba$rdrr. Zinayt sug sayan TCI(.I da, 443
ncu maddesinde hovuqturmantu kan kocadan birisi tarahndan Qahsi dava ikamesine ba$r olclu[unu ongormtiqtur. Maddecleki "sahsi clava" ibaresinden karr veya kocanrn sikAyet hakkrnr anlarmak gerekirllo. $ikAyel suyaltr iccr-isincle zinayr tanranrcn su(: olmaktan crl<zrrtmerk, ist.entneycn sonu<;lar
rlo{r.rrabilir" clerrrekteclir. t}l<r.. F'ertdtut Ycni.scrl, Zina. (Karchnvt: Cinsellik. Yaytna
Ilirzrrlayan Nccla Arat, lstartbtrl 1993. s. 177-1a3. l83). Zirtanrn suc olar:rk kalr1aslnrn ne(lenilti nannls cinayetlcrinin (intint: geqilnresincle gi)reIr Yeuise-y'itr
goriisliniin
l<erbulu miinrl<frn clc{ildir. Zirt:tnrr stt(: s:l.vrlnrasryla kac rtantus ciltayeti
onlennrig olmaht.erclrr. Brura ilisliin elir.nizcle herhangi bir isti'rtistik bulunmartralttadtr.
Ayrlca zinarltn sue olarerl< ltabuluyle evlilil< chgr cinsel iliskik:r<lt"r-t clo{aczrk llamus
cinayetlerinin lLlnllivle ilnlenmesi cle nrtimkiin cle{ilclir. Saytserl vc sosyolo.jik verilere
clayanmayan bu tiir idclialzrr ltilirr-rst:l olmal<tatr uzakt.rr.
I09 Aksi gortisii savlurnn Dorunez.er. bu kontrclar goylc clenrckl.eycli: "Biz kardtn vc erke{in zinaslltrn ayrr $arllara lzibi t.rrtuhnasttrtn daha nruvalik olacu{t fikrinde
Itululuyoruz.
Bir kcre nremlekct.irltizin sosyal $artlan l<:rclrn ve erkeSitr tzibi olcluSu
ciltsiyei kodlernnr ayrr surcttc tanzinr eylen-ri5tir: I{ocasrnclan ba$kzrsile nttinzrsebettc
bulrrnan kadrn helr mrrlritge btiliin $ercfini kaybel.rniq olttr ve hem <lekoca ve QocttkAynczr bir tck mrjnascbetlc kzrcbrrrn gebe l<arlmersrve nesep
larll-rr l<iicuk dtiqiiriir.
ratbr1alannr |oznrasr telrlikesi vardrr. Ilalbul<i crke[in egitrdcrt ba$kasile rntrnferit bir
cinsi nrurrasebeli ayni clen:cecle virhinr telakl<i cclilrncntel<t.e ve aynl tehlikeyi ortaya
koyrrranrirktaclrr". Bl<2. Ddrunez-cr. Zina Curniti. 862-863. Ancak Itriiellil', daher sonra,
"... cafrnuzcla egelrlen oh'n;rsr zortrnlu l<achn vc crkek csitli$i lrtr l<olrttcia l<art ve koca
h:rkh savdrrnramaltclrr"
bakrmrnclan ayrl \fc l<ocir lehine esnslann uygulanmaslnt
Lll<2. f)dnmezer, Ceza
derrrel<le yul<errrclaki gOr'iiqilnclen vazgecmiQ girrtinnteklcclir.
Hukukn 404llO Mehaz 1889 italyan CK.unun
birinin qikayeti-yle kovuStrrrulaca{tnt

3 [ - > 6n c r n r a c l d e s i , z i n a s t r q l a n n r n
tingdrnltistiir.

kan-kocadau
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resine gelince, kadrnrn zinast ani bir suq seklinde ortaya qrkabilecefii gibi
muteselsil suq eeklinde de cereyan edebilir. Muteselsil suelarda sikAyet
sriresinin baqlangrcr tarlrernahdrr. Muteselsil suqu bir butun olarak kabul
edcnlertsl qikAyet-suresini teselsrilun bitiminden itibaren iqletrneye baglarlar. Muteselsil sucu "... birden fazla suq olarak goren veyalnrz bu sug
tipine baSlanan sonuclar bakrmrndan tek sue olarak kabul eclenler.."lt2
ise surenin baElangrcrnrn her sug ic;in ayrl ayrl uygulanmasrndan yanaclrrlar'. Difier bir ernlahmla altr ayhk qikayet suresi her bir zina sueu iein
ayn ayn gozonune ahnrr. Yargrtaytts sireyi fiilin ilk bilindi$i tarihten itibaren ielelmekleclir. Mutemadi bir sug olan kocanrn zinasrnda ise, zama103 uncu
na$rmr suresi olmayan qika.yet suresi hakkrnda'lCK.unun
maddesinin uyglllanamayacaSrnr belirten Yargrtayt la, altr ayhk surenin
baqlangrcr olarak kan koca gibi geainmek fiilinin ilk o[renildifii anr esas
almaktacirr. Buna karsrhk doktrinll5 sikAyet suresini surekliliSin bittigi
tarihten itibaren igletmeye ba$lamaktadrr. Mutemadi suglarda fiil temadinin sona erdiSi tarihte islenmig sayrlrr. Bu bakrmdan Doktrine gore, kachn.kocasrnrnzinasr devarn ederken bilme unsul'unun gergekleqmesidururnunda qikiyet edebilece[i gibi zina fiilinin bitmesinden itibaren altr ay
iginde de qikAyettebulunabilirr r6.
Bahsi bitirirken kotuye hullanmalara elveriqli olmasr yanrnda usule
ftiruya, erkek kardege krz kardeqe nazaran ustunluk tanryan- gergekten
krz kardesin erkel< kardeeine veya furuun usule madclede belirtilen sueu
islenresi durumunda ceza hafi{lemez- ve boylece Anayasada ongorulen
esitlik kurahna aykrrr olan zina halinde yakalamaya iliqkin TCK.unun 462
nci maddesinin kaldrnlmasr gerekti[i duquncesinde olduSumuzu belirteli rrr.

Ill

Orrrc{ir-r FartLh Erent Zina (AFIFD.. C.XVIII. sy. l-4, Ankar:l

1961,s. 125-159,

r 55).
172 Bl<2. Onder. 628.
l I 3 B l < 2 .l . C D . 2 1 . 9 . 1 9 5 4 D
. . 5 2 2 1. K . 8 5 4 4 :4 C D . 2 5 . 1 O1. 9 3 8 , 8 . 4 3 5 6 . K . 8 7 3 5 . 2 1 k rerlen Hc4[tzo(1
ttllan, 27 2 dr-r.65.
1 l 4 4 . C D . 9 . 2 . 1 9 4 5 , 7 3 9 / 1 9 6 9 . Z i k r e d e nH q l - a o g u l l a r t . 2 7 2d n . 5 0 : C G K . 9 . 4 . 1 9 9 0 ,
r ' . r 9 9 0 / 5 - 8 7 , r ( ,r 9 9 0 / r r 1 . Y K D . r 9 9 0 - 9 / 1 3 7 8 - 1 3 7 9 .
.l 15 Sullri Donrnezar-SahiriJrnran. Nazari ve f'atbil(i Ceza Hukuku. Geuel Krsrm. C.I,
I l. Ilasr. Istanbul 1994. s. ll30-331: aryrrcabkz. Hqlizogt.tllan.2T2-273.
I t6 Llrrllal<rnrclan
M a r r r r a r a U r r i v e r s i l c s iH u k r r k [ r a k u l t e s i O f r e t i n r U y e l c r i n d e n
l'cnise.r7'irrevli erkc{in zinasr acrsrndan kadrnrn rlzaslnrn fiili suq olmaktan erkarl.rnayacafrnr belirtmesinclen sonra "[<adrn her zelman Eikayette bulunabilir" clemesi.
Yargrtayu-rgoriisrinti ciikl<atealnrama.srnecleniyle eksil< ve yanrltrcrclrr. Ilu ifacle evli
l<adrnrndavir hakl<rnrnkaybolnrasrna neclenolacaktrr. lll<2. Yenise11,lB2.
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3. E;utitik iqinde Irza Gegme
Turk Hukukunda kocanrn cinsel iliskide bulunmak istemeyen karrslnln rrzlna gegmesi sue oluqturmamaktadrr. YargrtayllT cebir kullanarak
eqiyle ters cinsel iliSkide (anal iliqkide) bulunan kocanrn fiilinin aile fertlerine kotu muamele suQunu (m.478) oluqturaca$rnr belirtmiptir. Yargrtay
kararlarrnrn melhumu muhalifinden anlagrldr$rna gore, cebir kullanmak
suretiyle normal biCimde gerQeklestirilen cinsel iliqki 478 nci maddenin
kapsamrna girmemektedir. Difer bir anlatrmla bu Sekil iliqki Yargrtaya gore suq oluqturmamaktadrr. Kanaatimizce cinsel iligkiye razr olmayan eQe
kargr di$er eqin ayrrlma veya boqanma hakkr vardrr. insanlar evlilik iginde
ozgurdurler. Bu ozgurluge cinsel ozgurluk de dahildir. Kanaatimizce kanunkoyucu mukayeseli hukukta bazr kanunlann da ongordu$u gibi evlilik
iqinde rrza geQmeyeiligkin bir sue tipine yer vermelidir. Boyle bir suq tipi
'ICK.unda
henuz yer almadr$rndan Yargrtay 4. Ceza Dairesinin
19.12.1990 ve 7.7.1994 kararlarrna karqr kaleme aldr$r karqr oy yazrsrnda
Daire Baqkanrnrn (Sami Selquk) isabetle belirtti$i gibi maddi ya da manevi
zorla iglenen ola$an (vajinal) veya ters cinsel iliqki zorla rrza geQmesuQunu
oluqturmahdrr (m.146/1). Boyle bir hukum bulunmasaydr, TCK.unun 188
nci maddesinin 2 nci fikrasr uygulama olana{r bulacaktll ls.
4- Ailenin

Terki

a. MaLiTe,rk:
icra inas Kanununun
344 ncu maddesine gore "Nafaka vermeye
mahkum olup da ilAmcla gosterilen odeme gartlanna riayet etmeyen borqlu, alacakhnrn qikayeti uzerine tetkik merciince taraflarrn hal ve vaziyetlerine gore on gunden uq aya kadar hafif hapse mahkfim edilir. Cezanrn inll7 Bkz.4 CD.2a3.1979. E.160l. K. 1666, Zikreden G\zXbiigt\k. IV. 508; "Sanrk
manevi cebir kullarrarak eqiyle ters cinsel iliqkide (anal iliqkide) bulundu$una g6re eylenri, TCK.unun 478/ l-3 maddesiudeki sugu oluqturur", 4 CD. f 9.12.f 990, E.
1990/5557. K.l99O/7044, YKD. 1991-2/290-291: "Evli oldulu magdurenin iradesine
karqtn ntanevi zorla ters {anal) iliSkide bulunan sanrfrn eylemi. aile bireylerine k6tu
m u a n r e l e s u q u n u o l u s t u r u r " . , 4 C D . 7 . 7 . 1 9 9 4 , E . f 9 9 4 / 2 7 8 8 , I < . 1 9 9 4 / 6 2 1 7 ,Y K D .
1994-ll/r847-1848.
I 18 Doktrinde difer bir goruge gore kocamn bu tnr fiili rrz ve narlusa tasaddi sueunu
oluqturtrr. Bkz. Ingoz. Conmentaire du code penal suisse. Partie Spdciale.C.I. (Art.lf l
d 212), Neuchdtel-Paris1955, s. 302, Uner Mak:rlesindekonuyla ilgili olarak gu satrrlara
yer I'ermektedir: "Bazr I'ikirlere gdre karrnrn kocasr tarafindan cebren tabiata aykrn
mtinasebete icbar edilmesi rrza tasaddi mahiyetindedir. Sayrn Hocamrz Profesor Fahri
Ecevit'e gore, ... bir kadrnrn gercinden cima yapmak liilleri rrz ve namusa tasaddi suqlanrrr teqkil eder {1935/lI sayrh Adliye Ceridesi 5.623-638 bak)" . Bkz. AbdttllahOner,
Irza Tasaddi Suqu Uzerine Bir incelenre (Adalet Dergisi, Yrl 38, sy. 7, Ankara 1947, s.
580-596. 582).

fazrndan sonra isleyecek nafaka hakkrnda aynr l-Iukun'rcereyan eder.
Ancak borelu, nafakanln kaldrrrlrnasl veya azaltllnrasl hakktnda clava aqmr$ ve borQlunun ileri surdugn sebepler, tetkik merciince cezar.trl tehiri talebini kabul ettirecek mahiyette bulunmuq olursa. bu ntadde hukmuntin uygulanmasr yargrlama sonucuna brraktlabilir".
Macldenin uygulanmasr htikmolunan nafakanln oclennemesine ba[hdrr {dolayrsryla metod).
b. MaddiTerk:
Kanaatimiz,ce bir kimsenin on iki yagrndzrn aqa[r kuqrigu kasten
kendi baErna terk etmesi (TCK. rn.473) maddi terke girer. Ma{durun bulunclufu yerde brrakrlmasl ve)ra yerinin de[igtirilmesl qeklinde gergekleEen
terk. kiqiyi kon-rmasrz ve bakrrnsrz brrakma anlamtnt tagrr. Di$er bir anlatrmla terk, ma$durun ortada brrakrhnasr tizerindeki muhafaza ve baktmrn
kaldrnlmasrdrrrle.'lehlike sueu olan bu terk fiilinclen o kimsenin vucuduna veya srhhatine buyuk bir zarar gelmiq veya akli teqewig gergekleqmig
veya maSdur olmuqse ceza arLrnlr (m.473/2). MeQru evlAdrnr,tantdr$r qocufiunu ve_vaevldth$rnr terkedenin cezasr artrrrltr. Bunlarrdan birinin de
ana, babalannr terki afirrlagtrncr bir sebep oluEturur (m.a74. Hafifletici
sebep ir;in bkz. m.475. Ailenin terhi sueu mukayeseli hukukta olduSu gibi
huknkumuzda da aynntrlan ile dtizenlenmelidir.

SONUC
Hukukurnuz agrsrndan Aile Duzeni Aleylrine Curumlerle ilgili defierI enclirmelerintizi Su sekilde ozetlememiz mumkundur:
1- Aile Duzenine KarEriElenen Curumler TCK.unun baStmsrzbir babrnda yer almahdrr. Gereekten Aile Aleyhindeki Cururnlere baSrmsrz bir
bap ayrrmayan ytirurlukteki TCK.u, bu cilrumleri (zina, nesep curumleri)
adAbr umumiye aleyhinde ctir0mlerle beraber duzenlemistir. Boylece kanunkoyucu Aile Aleyhindeki Ctirumleri bizatlhi aileyi korumak iqin cezalandrrmamrq, bu fiilleri aynl zamanda genel adaba ayktn olduklanndan
yaptrnm altrna almr$l.rr.
2- Aileyi ilgilendirmelerine raSmen TCK. unun 2. Kitabrnrn 8.nci babrna dahil edilme.yenbazr suelar, yukanda baStmsrzbir bapta yer almasrnr
Il9 Ayhan Ondcr, gahtslara
tanbul 1994. s. 2Ol-2O2.

ve Mala K:rrgr Cirrumler

ve Bili5im Alanrncla Suqlar, is-
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teklif etti$imiz Aile Duzeni Aleyhine Curumler bolumune ahnrnahdrr. Bu
suglar arasrnda orne$in, kuCukleri qehvet duygusu veya evlenme niyeti olmaksrzrn kaqrrma veya ahkoyma {TCK. m. 182), evlenme yasaklanna aykrrrltk sueunun hrstmltk dolayrsryla birbirleriyle evlenmeleri yasaklananlarrn
evlenmeleri krsmr (TCK. m.237), reqit olmayan bir kimseyi qehvet hissi veya evlenme maksadryla kagrrma veya ahkoyma (TCK. m.430), on iki yaqrndan kuquk me$ru evl6.drnrveya kendinden oldu$unu ikrar eyledi$i QocuSunu veya evlAth[a kabul ettifii bir gocufu veya kendi mesru babasr veya
anasrnl, baba oldugunu kabul eden gayrr mesru babasrnr veya kendisini
evlit edineni terk (TCK. m.473, 474/2), terbiye hakkrnrn veya itaat ettirmek yetkisinin kotuye kullanrlmasr {TCK. m.477), aile fertlerine kotu muamele (TCK. m.478) sayrlabilir.
3- Yeni sug tipleri ihdas edilmeli {orne$in fucur, evlilik iqinde rrza
geqme) veyabazt sug tipleri (orne{in, ailenin terki) mukayeseli hukukta oldu$u gibi Ceza Kanunumuzda da aynntrh bir biqimde duzenlenmelidir. icra iflas Kanununun 344 ncu maddesinde yer alan ailenin rnali terki, diEer
bir anlatrmla nafal<a hukmune uyrnama sugu Aile Duzeni Aleyhine Curumler arasrnda yer ahnahdrr.
4- Zina suq olmaktan erkanlmahdrr. Bu fiil sue olarak Ceza Kanununda muhafaza edilecekse evli kadrnrn zinasr ile evli erkefiin zinasr arasrndaki fark kaldrnlmahdrr. "$ahrslara Karqr curumler" babrnda yer alan
ve ozel haksrz tahrik hallerinden birini olugturan zina veya gaynmeqru
cinsel iliqki halinde yakalamaya iliqkin TCK. unun 462 nci maddesi yururlukten kaldrrrlmahdrr. Aile Duzeni Aleyhine curumler arasrnda yer almasa
da zinayla ilgili olmasr clolayrsrylade{indi$imiz bu madde, kotuye kullanmalara elveriqli ohnasr yanrnda usule furuya, erkek kardeqe krz kardese
nazararr ustunluk tanrdrSrndan- krz karde$in erkek kardegini veya furuun
usulu zina veya gaynmesru cinsel iliski halinde yakalayrp oldflrmesi veya
muessir fiilde bulunmasr durumunda ceza hafiflemez- Anayasada ongorulen esitlik kurahna da aykrndrr.
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yAsAL HAKiM vtr MUNFtrRiTolAyDATtrspiti{M at tke IrLe H eg et t D c"trLtnd e i^rb o h'tmil Ko nus un dct Ka r$ r l-aptvmalt
Hukulc G\zLemLert ue Hulcttk Srya settne ltig ktn DLIStinceler)**

ALbin ES.ER***
() eutren; ^f/ur CEIr{TEL
I- HUKUK TANiUi
K A Y I { A K L A R IV t r A I \ A Y A S A H U K U K U E S A S L A R I

rum

"lstisnai mahkemeler kurulamaz. Hiq kimse yasal hakiminden mahkrhnatrtaz", bigiminde iki kuguk ctimleyle Alman Anayasasr m.
*

Br-t nrakale, St.rzrf-und Strafverlahrerrsrecht, Recht und Vcrkehr. Recht und Meclizin,
Festschrift ftir Hannskarl Salger (.yay.A.Eser/J.Kullmann/L.Meyer-Gossrrer/W.Odersky/Il.Voss). Kciln 1994, 247 -27 I' de vavrnlanmrstrr.
"* Bu makale varltsrlrl, Max Planck Yerbancr ,r. Ulrsla.a.a", C"ro Hukuku Enstitrhsu
Yonetim Kurulu Bagkanr olzLrak Freiburg'da tekrar tekrar, ne gekilde ve kirnin karanyl:r bir h:rkimin belli bir htikme katrlmaya yetkili krhndrsr sorununun pratik onemine vc di{er tilkelerin l-ru kr-rnrrdaki cleneyimleriyle onemli alakaya iEaret eden Hannskarl Salger'in teqvil<ine borqludur. Esash ve ozellikle uygulamayr gozununde bulunduracak bigimcle karqrlagbrma yapmak, kuqkusuz ktsa surede mumkun olandan dalta fazla l:ir onhazrrh$r gerekfirir. Buna rafmen, kargrlaqtrrnrah hukuka iliEkin bazr
gdzleurler, ozellikle halihazrrdaki yuksek yargr organlarrnrn tartrQmalarr nedeniyle
beklenen clifer hukuk siyaseti tartrqmalan igin, 1'abancl ilkelerde bu sorunun nasrl
goztinrlenclifiikonusunda bir llkjr verebilecektir. Bu ilgiyi oncelikle, 65.dofumgunune. trnstitiimuz Yonelim Kurulrrnda uzun yrllar gosterdigi faaliyeti igin iqten teqekktrrlerirnle birliktc bu rnerkaleyiithal-ettifim Hannskarl salger'clen umuyorurn. Materyal topladr$r ve ilk taslagr yaptrffr icin, stajyer hul<ukqu Norbert Vossler'e oze]likle
teqekkiir bor{:luyunr.
*** I)rof. Dr. Mai Pltrnck Yabzrncr ve l.lluslararasr Ceza Hukukr.r Enstitusu Mtiduni
(Freiburg i.Ilr.) Ceviren: Prol. Dr.Ntrr Centel M. U. Hukuk Fakrjltesi OEretirn Uyesi.
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lOl/I'de ifadesini bulan yasal hakim ilkesil bugunku adli hukuk ile ceza
muhakemesi hukuku icin kigumsenemeyecek bir 6neme sahiptir. Hukuk
devleti ilkesi ve adli temel haklarrn klasik bir mutemmim cuzu olarak "yasal hakim"2i henitz sonuglandrrrlmamtq bir davada, ozellikle Anayasa
Mahkemesi sayesinde -Bettermann'rn 1969'da mahketnelerin ve adalet komisyonlannrn qikayetleri uzerine saptadr[r gibi- Anayasanrn yaratrcilartnrn
akrllarrndan bile geqiremeyecekleriolqude geniE ve yoSun bir geliqme gostermiqtir3. Boylece, son zamanlarda qrkan tarttqmalar -hukuk dunyasrnrn
drqrnda da-a, federal yuksek mahkemelerde daire dahilinde iqbolumu konusundaki tartrqmayla ves bunun sonucunda Alman Yargrtayr lo.Hukuk
Dairesinin Buyuk Genel Kurula basvurmasrna iliqkin karanylao qimdiki
doruSuna ulagtrz.
Ancak, bu ozel tartrqma noktastna girmeden once ,sozkonusu adli
hukuk ilkesinin kayna$r ve igyuzu konularrnda bir hatrrlatma yapmak yerinile olacaktrr. Bugunku Ay m.lOl/I, 1879'dan beri yururlukte bulunan
Mahkeme Teqkilatr Kanunu m.16'dan aynen iktibas edilmiq olan Weimar

I Ilk cun-rledeki istisnai mahkemeler yasaSr, sistematik agtdan sadece ikinci ctimledeki hakiminclen mahrum brrakrlma yasafirmn tarihi nedenlerle ozellikle vurgulanmrg
bir alt olasrh{rnr oluqturmaktadrr. Karq.Matrnz/Dtirig, Kommentar zum Grundgesetz,
tose-blattsammlung, Stand 1993, m. l0l k.no.4: Schmidt-Bleibtreu/ Klein, Kommentar zlrm.Gr-undgesetz,7.basr 1990, m. l0l k.no.2.
2 Bettermann, "Der gesetzliche Richter in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts" AOR 94 (1969), 263-312, ozellikle 263.
3 Betternrann.263 dn.2. Benzer eleqtiri; Bohlmann, "Der gesetzliche Richter in der
Praxis" DRiZ 1965, 149-152, ozellikle 149; Bruns, "Zur Auslegung des Art. 101 Abes. I
Satz 2 GG" NJW 1964, lBB4-f888, ozellikle IBBT; Dinslage. "Zur Uberbesetzung der
Gerichte-Per['ektionismus oder Praktikabilitaet?" DRiZ 1965. 1215, ozellikle 14.
4 Karq.Kerscher,"Gesucht:Der gesetzliche Richter am BGH" 8.4.1992 gtinli Stiddentsche Teiturrg, No.83; Der Spiegel,Vertrauen ist besser. 1992, s.15, 57-62; Wassermann,"Die obersten Gerichte und die Einteilung ihrer Richter" 22.4)992 gtlnltt Die
Welt, No.94, s.2.
5 Karg.Felix "Materiell fehlerhafter Geschaeftsverteilungsplan des Bundeslinanzhofs "
BB 1991,2193-2194; Felix, "Der gesetzliche Beschluss-Richter des Bundesllnanzhofs",
BB 1991,2413-2418:Felix, Der gesetzliche Richter in der Praxis des Bundesfinanzhofs",
BII 1992, 100l-1008,Felix. "Der gesetzlicheUrteils-Richter des Bundesfinanzhofs", NJW
1992.217-219,Felix, "Die Stral'senateclesBGH und der gesetzlicheRicltter' NJW 1992,
1607-16O8;Katholnig4, "Zur Geschaeltsverteilungbei obersten Gerichtshofen des Bundes und innerhalb ihrer Senate". NJW 1992, 2256-2260: Kissel,Gerichtsverfassungsgesetz,,2.basr1994, m.2lg k.no.4: Quack, "Geschaeftsverteilungsplaeneund gesetzlicher Richter", BB 1992, l: Wiebel, Die senatsinterne Geschaeftsverteilung beim Bundesgerichtshof (Zivilsenate)", BB 1992. 573.
6 BGH NJW 1993. 1596 ve Felix'in incelemesi, ZIP 1993,617-619,
7 Mtisvettelerin tesliminden sonra verilen 5.5.1994 (VGS I-4l93, NJW 1994, 1735)
gunh:l Alman YargrtaSnnrnBtiynk Genel Kurul kararrna burada maalesel'sadece krsaca de[inilebilmigtir: AEa$da II-4 (son paragrafJ ve IV-2 (son paragral.
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lmparaLorlu$u Anayasasl m.lO5 metninin hemen hemen aynrdrrs. Ancak,
bu konudaki geliqme lB4B tarihli Frankfurt Paul Kilisesi Anayasasr m.X
175/ll dolayrsryla 179 1 Fransrz Anayasasre orne$ine gore benzer hukumlerin birqok munferit Ahnan devlet anavasalanna ahnntrq oldufru XlX.yuz,yrhn baElanna kadar geriye gitmektedirlo. Duqunce tarihi aqrsrndan hukuk
devletinde adli iElerin bir ozelli{i olarah anlasrlan yasal hakim ilkesirr,
rnutlakiyetgi huhumet yargrsr ile liberalizmin qatrgmasrnln sonr-rcudurl2.
Bu nedenle ilkenin koruma yonunun, baqlangrcta sadece yurutme tarafinclan gelecek etkilere karqr yargryr koruma olmasr, gagrrtrcrde$ildirlc.
Ancak, bu tek yanh bakrq agrsr,kahcr olmamrqtrr. Zira, nihayet Weimar
Anayasasrnda guvencelenmesiylebirlikte yasal hakirn ilkesine. yasamaya
karqr da ba$layrcrhk etkisi tanrnmlstlrl4. Buna gore yasakoyucu, her munl'eril olayda hangi mahkemenin, hangi mahkeme heyelinin ve hangi hakimin
huhtim vermeye yetkili oldu{una iliskin kurallarr koynakla yukumludurts.
Bununla birlikle yarglya kar5r ve yargr iq:indede yasal hakim ilkesinin
etkisi i<endilifinden geliEmeyebaqlamrstrrt6.Zira bu . temel hakl7 veya temel
hak benzeri hakte olarak anlaqrlacak olursa, bireylerin bundan kaynaklanan
subjektif hakkrnrn, kamu giicunr-rn her turden iqlemine karer, hatt.a yargrsal
tedbirlerle oluqabilecek ihlallere karqr da korunmuE olmasr gerekrnektedirls.
B IJurada, agrk bir obieklif lark olmaksrzrn, istisnai nrahkenreler icin "caiz olntanra"
yerilc "gayrinregru olnra" cleniimigtir; KarE.Maunz/Dtrrig,
m.l0l l<.no.l. ilkenin huktrk
tarihine ili5kin geliqirni hakl<rncla bak. Kern, Der gesetzliche Richtcr, 1927, 5'1 vcl.
9 Burada "ks citoyens ne peuvent etre tlistraits des juges gue la loi lerlr :rssigne par
aucune cofilnrission ni par d'irulres attribntions et Cvocations que celles rlui sor-rt del.crminecs a lzr loi" clenilrrrektedir".
l0 Kern. 114 vcl.
1l Kzrrs.E.Schmidt, l,ehrkomnrenfar zur SIPO trnd zum GVG I. 2.basr. 1964.
k.no.560a.
l2 I(em. lll vd.: Malrnz/Dtirig. nr.lol, k.no.1:Schmir,lt, k.r-ro.560a.Ayrrca karg. ilkerin
menqeinin Rorner ve Cernren hul<uktrna kadar gidebilece$ine inanan Oehler, "Der gesr:tzliche Richter rrnd die Zustaenclirlkeil. in Stral-s:rchen". ZSIW 64 11952), 295-305.
ozellikle 297 t,tl.
l3 Kenr. 149 vcl: Marutz/Dtlirig, nr.lol k.no.l: Rinck, "Ceset.zlicher llichter.Ansnahmeg e r i c h t u n d W i l l k u n c r b o t " . N J \ V 1 9 6 4 , 1 6 4 9 - 1 6 5 3 .o z c l l i k l e . 1 6 4 9 .
l4 IlVerlCE 19. 52. 59'r'cl.: -10, i156. 360 vcl.: Arrschiitz, WeimflV. l4.bzrsr 1933. rn.l05.
( v o n M i i n c h ) . G r u n c ' l g e s e l . z - I ( o n r n t e n t a rI I I , 2 . I f : r nr.lOl. k.no.l: Kuni{
s r . I 9 8 3 . n r . I O I . k . n o . I : W o l l , C c r i c h t s v e r f z r s s u n g s r e c l - r t . 6 . b : r s1 r9 8 7 , 7 3 .
I 5 IJVerlGIl i],359,364:29.41-r.48,4O,356,360 r'd.: Kcnr, I g I .
16 Ka.rq. BVer[CE 3, 359. 364; 29, 45. 481 40, :]56, 360 r'cl.; Maunz/Diirig.
nr.l0l,
k.no.42; Schmidt-Bleibtrerr/Klein,
m.l0l,k. no.lll Woll', 73; csas mahkcme sozkonusuysa bagka gortrE: FSGtlZ 6. 178, lB2.
17 Bak.Arnclt, "Itechtsprechende
Celvalt unc'l Strall<ornpetenz" Irestschril't fur
C.Schmicl 1962, 5.: Ilanlant /l,enz, Grundgesetz 3. Basr 1970. n'r. l0l k.rro.A4.
lB Bak. MaunzlDiirig. nt.l01, k.no.6: St.ern. Das Staatsrechl der BRD ll. 1980. 916.
19 Wolf, 7ll; Schilken, Gerichl.sverfassurrgsrecht. 2. basr 1994, k.no.28l.
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Muhatap gewenin boylesine yaygrnlaqmasrna paralel olarak, yasal
hakim ilkesinden kaynaklanan ba$layrcr etkinin iqerik olarak yoSunlagmasr da 6ne grkmrgtrr. Yasal hakim giuvencesi, Alman Federal Anayasa Mahkemesinin igtihatrna gore, sadece munferit olayda yetkili hakimin soyut ve
genel yasayla belirlenmesine iliqkin biqimsel guvenceyle srmrh de$ildir.
Tersine bu ilke, yargrsal faaliyetin anayasanrn yarglQ betimlemesinden
kaynaklanan, ba$rmszhk ve tarafsrzhk gibi maddi nitelikteki unsurlarrnr
da kapsamaktadrr{Alman Ay.m.97)20.
Alman Ay m.lOf in koruma alanrnrn salt goreve iliqkin bakrq;aqrsmrn otesine taqrrlmasr o{retide sadece onaylamayla degil2l ,krsmen de sert eleqtiriyle22 karqrlaqmrgtr.23 Ancak, bu incelemenin gergevesi,yasal hakim ilkesinin
naddi bileqkesinin daha geniq ele almmasrna elveriqli de$ildirz+,Bundan sonraki aqrklamalar -sadece guncelli[i yuzrinden de$il-mrinferit davada gorevli
hakimin qekli yasadan kaynaklanan soyut-genel kurallara gdre belirlenmesi
gereli konusunda yofunlaqacaktrr. Bunun iqin de oncellikle, baqlangrqtaortaya konulan soruna, yani iqtihatlann ve o$retinin bir bolumunce belirtildigi gibi, bu tur hukumlerin belirliliSi-vebu da ozellikle rnahkeme heyeti dahilindeki
iqbolumu-konusundaki katr taleplerin, gergekten Alman Ay m.l0l'den ikna
edici ve kesin bigimde qrkanhp qrkanlamayaca$rveya bunun abarlrh mr olduSu sorununa e$ilmek gerekmektedir.Bu konu, iig aqamadaaraEtrnlmahdrr.ilkin yasal hakim ilkesinin yururlukteki Alman hukukunda duzenleniqinekrsaca bakmak yerinde olacaktr (II). Sonra, bu hukuki kurumun yabancr hukuk
sistemlerinde uygulanmasrna de[inilecektir (III). Son olarak da, sorunun hukuk siyasetindeki sonuqlanna krsaca g6zatrlacaktrr(M.
II. YASAL HAKIMIN ALMAN
HUKUKUNDAKI TEMEL QiZCiIPNi
1. Y etkili hakimtn 6nceden geklen beltrlenmesi g ereg i
Yasal hakimin yasada yer alan goreve iliqkin hukumlerle somutlaEtrrrlmasrnrn, mahkemelerin iqbolumu planlarryla ba$lantrh oldu[u konu20 BVerfGE lO, 2OO,213'.21,139. 145; 27. 312, 319.
'Der gesetzliche Richter",
2l Arnd, 5 vd.; Maunz/Dtirig, m.l0l k.no.l3; Traeger,
Festschrift ftir Zeidler |9a7. D3-y45, ozellikle 125 vd.
22 Bettermann, 264 vd.; Henkel, Der gesetzliche Richter, Tez, 1968, 12,164 vd..: WipfeJder, "Die Rechtsprechung des BVerfG zu Art. l0l Abs. I SaIz 2 GG", VEILBW 1982, 3343. ozellikle. 41.
23 Bu tartrpma ozellikle anayasaya aykrnllk itirazrnrn geeerli olmasr konusunda
onemlidir. Qunkri, Alman Anayasasr nr. 93,11 No. 4a, adliyeyi ilgilendiren hrikumlerden sozgelimi Ay m.97'nin de$il, sadece m. 19/4, l0l, 103 ve 104'un itiraza elveriqli oldulunu agrklamaktadrr. Karq.Bettermann, 264.
24 Karg. Traeger, 126 vd.i Woll', 7l vd.
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sunda mutabakat vardrr25. "Yasal hakim"le, somut olayda tek baqrna veya
heyet olarak birlikte hukum veren munferit gorevliler kastedildiginden; sadece mahkeme makaml veya mahkeme heyeti de$il. bu munferit hakim
de, esas olarak sekli kanunla26 baQtan itibaren , gorulup hukme ba$anmasr gereken tum davalarda mumkun oldu$u kadar aqrk biqimde onceden
tespit edilmelidirzT . Keza , bu sonuqlar Alman Ay m. lOl/l cumle 2'nin
metninden aqrkga anlaqrlmasa da, ozellikle belli goru$leri temsil etti$i biliniyorsa, somut hakim igin manipulasyon endiEesinin var olabilece$i gdruStinden ister istemez anlagrlrr2s.Bundan etkili biqimde korunmak igin, yasal l-rakim ilkesi; yargr yolunun, yer ve madde itibariyle yetkinin tayininclen baqlayrp, her defasrnda yetkili mahkeme makamlanna ig dafrhmryla
clevam edip, nihayet bir mahkeme heyeti dahilinde munferit hakimlerin
gorev alanrnr tespite kadar inceden inceye nonnlaqtrnlmrg bir yetki duzenlemesini gerektirirzo. Bundan bagka, bireysel keyfili$in onlenmesi ciddiye
ahndrSr takdirde, zikredilen her ug yetki alanrnda , esas itibariyle munferit
olayda hukum vermeye yetkili hakimirr adeta gozu kapah gdrundufiu, Eekli
kanuna dayanan soyut ve genel bir yetki duzeni orlaya qlkar3o. Ancak,
boyle onceden soyut ve genel biqimde belirleme ilkesinin katr bigimde mi
uygulanaca{r, yoksa daha gok zorunlu pratik duEuncelerle difier eqit de{erdeki hukuk devleti ilkeleri yararrna belli srnrrlamalann kaqrnrlmaz mr
gdrulecefi konusu tartrqmahdrr. Bu gereksinime Alman Federal Anayasa
Mahkemesi de kulaklanm trkayamadr3r,zira, bir hakimin yetkisini etkileyebilecek soyut ve genel duzenlemeler, sadece biqimsel yasayla sa$lanmaz32. Aksine, maddi adalet veya iglev yeteneli ve adaletin etkinliSi nedenleri sabit bigimsel yetki tespitine kargr grkar. Bu yuzden Alman Federal
Anayasa Mahkemesi, munferit olayda yetkili hakimin, genel kuraldan
mumkun oldu$u kadar aqrk biqimde anlaqrlmasrdurumunda Ay m.lOf in
gereginin yerine getirildiiiini kabul etmektedirs3.
25 Karg. Wolf, 59.
26 iq bc;h-rmtiplanr vasrtasrylayetki belirlemesi konusunda bak. aga[rda II-3.
27 BVerfGIi 17,294,298 vd.; 40,352,36O vd.; Schaefer(Lourc/RosenberA),
24.basr
1 9 9 O .C V C r n .l 6 k . n o . l O .
28 BVerfGE 17.294. 298 vd.: Wolf. 64.
29 Woll. 64.
SO)BVertGE 82.2a6.298; BVerwG, NJW 1988, 1339: OVG llamburg, NJW 1994, 274;
M:runzlDurig, m.lOl k.no,43; Kissel,n-r.llk.no.ll.
3l Kars.BVerfGE9.223. 226 vrl.:17. 294,298 vd. Aynca bak.Schaefer(l,orve/Rosenberg).24. Basr 1990,GVG m.16,k.no.6.
32 Sozgelimi yargr alanrnCaki munl'erit 5ahsi te<ibirler digtinulebilir.
3:l)BVerlCE 17. 294. 3OO:22. 254. 258'.30, 149. 152l.4O. 356. 360; Pfeiffer (Karlsruher
Kommentar zur StPO und GVG), 3.Basr 1993 GVG m. 16 k.no.5: Schaefer (tnwe/Rosenberg),GVG m.ll k.no.6.
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2. Yer ue madde ittbari-qle getlci
Bu iqtihat dolayrsryla, yetkili hakimin her defasrnda katr ve bigimsel
olarak onceden tespitinin yumueamasr, ceza mahkemeleri bakrmrnclan
madde itibariyle yetki alanrnda "hareketli gorevler"3a olarak adlandrnlan
biqimde kurallaqmrqtrr. Burada, bir davantn sulh ya da asliye mahkemesinde agrlmasrnrn, tahmin yoluyla ("beklenen ceza") yahut belirsiz bir hukuk kawamlnln uygun biqimde doldurulmasryla ("olayrn azel onemi") savcrhfrn takdirine brrakrlmasrnrn duzenlendi$i Alman Mahkeme Teqkilatr Yasasr (GVG)m24/l No.2, 3, m.74/l gibi durumlar sozkonusudur.3s
Her nekadar, bununla belli bir hakimin davadan uzaklaEtlnlmasr
veya davaya bakmasr onceden kararlaqtrrrlsa da; bu tur duzenlemeler
baskrn goriiqe gore -yargrnrn etkililiSi ve ceza adaletinin iqlerli[i ya da
maddi adalet orneklerinde oldugu uzere-aynr a$rrhktaki hukuk devleti gereklerini guvencelemek igin gerekli olmalarr koEuluyla, yasal hakim anayasal ilkesini ihlal etmez.st;
3. Mahlceme dctltilinde igb iltimti
Bir mahkemenin farkh heyetlerinden birine bir davanrn gonderilmesinin sozkonusu oldu$u bu alanda, ozellikle bigimsel bir yasayla onceden
duzenleme yaprlmasr yasal hakirn ilkesi iqin onemli srnrrlamalar getirmektedir. Zira, mevcut mahkemelerin qeqitlili{i ve qokluSu yuzunden yasako34 Sozkonttsu terimin eleqtirisi icin bak. "hareketli yetki" kavran-unrn Ay m.l0l'in izin
vermedifi biqimde olayd2tt olaya hakim tahsisine igaret el.tifine dikkatleri ceken Bettermann, 295.
35 RaEkaornekler igir.rbak. GVG m. 25lNo:3, 74a/lI. l2O/fi. Ia2a/lY.
36 BVerfGE 9, 223, 226 vr1.'.Kissel,m.24 k.no.9: Kleinknecht/Meyer-Gossner, 4l.Basr
1993. GVG nl.24 k.no.5; Schaefer {Lorve/Rosenberg).CVG m.l6 k.no.lo: Ba$ka g6ruq:
Bettermann, 294 vd. : Keza baskrn gdrtisurr elegt.irisi:Achenbach, "Staatsanwalt und
gesetzlicher Richter-ein vergessenesProblem?" Festschrift fur Wassermann 1g85, 84g860, ozelltkle 850 vcl.; Roxin. Strafverfahrensrecht,23. Basr i993, S 7 k.no.lo vcl. Do!rusu, baskrn gdruqe g6re de "hareketli yetkililik durumunda" iddia makamrna-yer bakrmrndan yetkidekinden defiiqik olarak (karE. Mtrller/Sax/I,aulus. KMR-Konmentar
zur SIPO,Ergaenzungsband GVG. 7.Basr lgSI nr.16k.no.3; Schafer (l-6rve/ Rosenberg),
GVG nr.16k.no.lOa; Eleatiri:Achenbach.855)- gerqek bir takdir yetkisi tamnantaz. Bundan dolayr 6rnc[in, ancak savcrhErnyukumluliisu gerefi yaptrfr clenetimle olayrn 6zel
onemini kabul el"ti[i hallerde asliye mahkemesincledava aqabileceflinin habulu, Almzrn
'I'eqkilatr
Mahkeme
Kanunu m.24/l no.3'un anayasaya uygun yorumunu teqkil eder
(BVerfGE9,225,228 vd.: Kleinknecht/Meyer-Gossner,
GVG m.24 k.no.S).Kaldr ki, bu
huktimlerirr anayasa hukuku zrgtsrndancle$erlendiriln-resincle
Ay m.lOi bakrmrndan.
savcrhflrn defierlendirmesinin tam kapsalnryla mahkemenin denetimine tabi olclu[r-r
dikkate ahnmahdrr. (BVer[GE9,225,229, vd.;I(ssel, nr.24 l<.no.l0). Mahkeme savcrIrktan farkh bir hukme vanrsa, Alman GMUK m.2o9 /1 Lryannca madde y6niinden daha
aaagr yetkili mahkemede son sorugturna zrqrlmah. daha dofrusu Alman CMUK
m2O9/2 uyarrnca, iddiayuksek dereceli mahkeme dntrnde ileri surulmelidir.
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yucu; pratik nedenlerle munferit mahkeme heyetlerine verilecek gorevi bizzat kararlaqtrrmaya kendini muktedir gormemi$tir37. Bu nedenle bir mahkemenin bicimsel yasayla belirlenen yetkisi, munferit mahkeme heyetine
gorev verilmesi konusunda "mahkemeiqi igbolumu planryla"Ss tamamlanmak zorundadrr, bunu tespite de, Alman Mahkeme TeEkilatr Kanunu
m.2Le/l uyannca ilgili Baqkanlar Kurulu yetkilidir3e. Bdylece, yasal hakimin yasakoyucu tarafindan onceden tespiti, baqkanhklarrn di$er mahkemeigi iqbolumu konusunda yetkili krhnmalanyla sona ermektedir. Bununla birlikte, yasakoyucu, temel gdrev kurallartnr koymaltdrao.
Ancak, mahkeme dahilinde iq b6lumu sozkonusu oldu$unda, adli
hizmetin gereksinim ve gereklerine uymayaca[rndan, yetkili mahkeme heyetinin onceden soyut ve genel tespiti gere[ine katr bicimde uyulamaz.
Boylece, gunluk adli uygulama, hem igyuku hacminin de{iqmesi ve hakimlerin verimliliSinin farkh olmasrna ve hem de mahkeme heyetlerinin ve
hakimlerin sayrsrnln aynr kalmayr$rna uyum sa$ar; aynca surekli bir veya
birden fazla hakimin gorevden yasaklanma, hastahk, mazaret veya izin
halini de hesaba katrnak gerekir4l.Dolayrsryla, zorunlu nedenlerin varhSr
halinde iqbolumu planrndaki gorev srrasrnrn de$iqtirilmesi (Alman Mahkeme Teskilatr Kanunu rn.2le/ll\ 42 glbi, gerekti$inde mahkeme baqkarurun
acele karanyla, gegici vekil hakim tayini (Alman Mahkeme Tegkilatr Kanum m.2li/2) a3 hali de, yasal hakim guvencesiyle baSdaqmaktadrraa.
Di$er yandan, iqbolumu planr; kuqkusuz davada karar verecek mahkeme heyetinin veya mrinferit hakimin tespitinde slnlrslz bir dzgurluk tanrr:razve yasal hakim bakrmrndan, gereksiz belirsizliklere izinvermez4s.
4. Mahkeme hegett dahttinde i,9dajtLtmt
Bu alanda, hakimin soyut ve genel olarak onceden belirlenmesini
sa$lama ancak hakimler heyeti dahilinde gorev dafirhmr sozkonusu olursa
sorun yaratabilir: Burada birkez raportortin ola$an bicimde gorevlendiril37 BVerfGE 2. 3O7. 32O:17.294, 299i 19,56. 60: MaunzlDurig, m.lol k.no.43.
38 Tartremah huktrki nitelik icin karq.Schilken, k.no.37l.
39 Yargr ozerklifiinin organr olarak mahkerne baskanhklannrn hukuki durumu ve iEbdlumu planlannln yalrlmasrnda dikkate ahnan usul konusunda aynntrh bilgi iqin
bak Kissel. m.2le k.no.l vd.: Schilken. k.no.364 vd.
40 BVerfGE 19, 56, 60: Gloria. "Verfassungsrechtliche Anforderungen an die Geschaeftsverteilungsplaene"DOV 1988, 849-858. ozellikle 852.
4l BVerfGE 17,294,3OO: Schaefer (Lowe/Rosenberg),cVG m,l6 k.no.lla; Wolf, 70.
42 Karq.Katholnigq. Strafgerichtsverfassungsrecht.1990, GVG m.2le k.no.9.
43 BGHST 21,40, 43; Schaefer (Lowe/Rosenber$, m.l6 k.no.lla.
44 KarE.Schmiclt-Bleibtreu/Klein. m. lol k. no.l2.
45 BVerfGE 17. 294.300: Rinck. NJW 1964. 1651.
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mesi bir yana brakrlacak olursaa6; duyarh nokta olarak, ilgili mahkeme
heyetinde yasada ongorulen sayrdan daha qok hakim bulunmasrar veya
belli kararlartn saytca azaltrlmrg heyetle ahnmasrnrn gerekmesiqs halleri
karqrmrza erkar. Boyle durumlarda akla gelen manipulasyonlarr mumkun
oldufu kadar onlemek uzere. Alman Federal Anayasa Mahkemesi, bu tur
fazla sayrda atamalara sadece Eu srnrrlamalarla izin vermektedir+s: Mahkemelerde ihtiyaqtan fazla hakim bulunmasr; mahkeme bagkanhSrnca,
pratik mahkeme iEleyiqine uygun duqmekso ve duzenli mahkeme kararlannr sa$amakst iein kagrnrlmaz goruldugu takdirde, baqtan itibaren gegerli
olabilir. Ayrrca, olasr ihtiyag fazlasr hakim sayrsr, mumkun olan en az sayryla srnrrlanmahdrrsz. Nitekim, Federal Anayasa Mahkemesi, mahkeme
heyeti daimi iiye sayrsrnrn, heyet uyelerinin defiqik oldufu iki farkh oturum grubunda hukum verilmesine veya mahkeme heyeti bagkanrnrn her
birinde baqha uyelerin yer aldrfr ug ayn heyet oluqturmasrna olanak sa[lamasr halinde, fazla hakim bulunabilmesi srnrrlannrn ihlal edildifrini kabul etmektedir53.
Kuqkusuz ihtiyagtan faz,lahakim bulundurma konusundaki srnrrlara uyuldu[u takdirde, birden fazla hakimin bulundufiu bir rnahkeme heyeti dahilinde iqleri uyelere paylaqtrrma (Alman Mahkeme TeSkilatr Kanunu rn.2lgll) ve boylece munferit olayda hukum venneye yetkili hakimleri
saptama iqi yasakoyucu tarafindan baqkana brrakrlacaktrrsa. Tabii, bu
durum baqkanrn bu tiir bir duzenlernesinin ne olcude kendisi agrsrndan
onceden belirlenmis olmasr gerektifi sorununu ortaya crkartrr. Burada
46 Baskrn gortige gorc, raportOr sadece hazrrlayrcr faaliyette bulundufru
iqin Ay
m.lOlll cumle 2'nin kon:ma alanr ihlal edilmernekteclir. Kar$. Kissel, m.2lg k.no.l4:
farkh gortr:5: Mahkeme l-reyetinin kanaatinin
olupmasrna raportoriin
qahsrnrn onernli
fiili etkisine iq;aret eden KatholnigE, m.2lg k.no.l.
47 "Mahkeme leeyetinde gere$inden fazla hakinr bulunmasr" denilen sorun. Karg.Kissel, m.2le k.no.ll3 vd., 2lg k,no.3 vd.
48 Orneiin Alman Mahkerne TeEkilatr Kanunrr m.76/2,78b/l
no.2.139/2'deki
haller
gibi. KarE.Kissel. m.2lg k.no.20, Katholnigl,
NJW 1992, 2259, Schlothauer, "Verfahrens-und
Besetzungsfragen
bei I'lauptverhandhrngen
vor der reduzierten
StraJkamnrer nach tiem Rechtspflegeentlastungsges€lz"
StV 1993, 147-15O, Seide, "Der gesetzliche Riclrter bei fteduziemng der Richterbank", N.JW 1973, 265-268, dzellikle 266 vd.
49 Karq.tsVerfcE
17, 294, 298 I'd.; lB, 345, 349 vcl.; 19. t45, t47: Maunz/Dtrig,
m.lol k.no.45l Schmidi-Bleibtreu/Klein m.l0l k.no.l3.
5O KarS. yukanda II 3b.
5l BVerfGE lB. 344, 349, vd.: 22,282.286.
52 BVerfGE 17.294.3OO vd; 19, 65, 69, r'cl.;Kare.Maunz/Diirig, m.lOl k.no.45.
53 BVerfGE 17.294.3O1t 18, 344, 35I. Bir ogretim iiyesinin yahu1. ozel gorevler iein
ismen birinin hakitn olzrrak gtlrevlendirilnresi hallerindeki belli istisnalar iqin bak.
Schaefer {[,owe/Rosenber$, GVG m.2lf k.no.7.
54 Karq.Schilken, k.no.376.
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ozel olarak en ust federal mahkemelerdess daire dahilinde iqdafirhmrndaki
giincel tartr$malar bakrmrndan, daire baqkantntn belli bir raportoru gorevlendirmesiyle veya clavayr belli bir durusma gr-inune koymas5rla heyetin teqkilinir,o belirleme izninin verilip verilmecli{i ya da bunun genel bir
cluzenlemeye ba$r kalmasrnrn gerekip gerekmedi[i soz konusudur. Ozellilde mevcut duzenlemenin olasr alternatiflerine bog alan brrakmak iqin,
mahkeme heyeti dahilindeki iqboltirnu koEullan konusunda anayasantn
yasal hakim ilkesinden kaynaklananlar ile sadeceAlman Mahkeme'feqkilah Kanunu m.2lg yasal duzenlemesinden grkanl:-rrbirbirinden ayrrtedilnrelidir. Zira. bu durumda zorunlu olarak tam bir mul.abakatrn bulunmasr gerekmezsT.
tsaskanrn isbolme yetkisine anavasa hukuku aqrsrndan bakrldr{tnda,
Alman Federal Anayasa Mahkemesi kararlannrn qeliskilerden arrnmtq bir
gomniime sahip olmach[r gorulmektedirss.I]ir yandan, ikinci Dairenin eok
sayrdaki igtihatrna gore; sadece baqkanrn kendisine tanrnan takdir hakkrrrr hatasrz kullanrnasr durumunda, fazla hakim bulunan bir dairenin hangi hakininin munferit davada gdrev yapaca$rnrn onceden tespiti Alman
Anayasasr m.lOl /I-2 tarafndan ongortilmuE olamazss.Di$er yandan, Birinci I)aire; yeni bir kararrnda - do$rusu ikinci Dairenin farkh iqtihatryla
eeliqkiye dtismeksizin ve goruqtinrin muhtemel asgari karakterini aqftlt$a
kavu$turmaksrzrn-(sadece?)hakim kursusune keyfi n-rudahaleyi onleyecek
yasal ve ietihadi unsurlarrn mevcucliyeLihalinde Anayasantn yasal hakim
buyrsg.tnnn yerine getirilclifini kabul ediyoroo.ki burada "keyfilikle", -hakimin onceclen soyut ve genel olarak belirlenmesinin tersine- olaydan olaya yetki belirlenmesi kasleclilmektedir-or.
Yasa duzeyinde, Alman Mahkenre TeEkilatr Kanunu m.219'nin yorumu sozkonusu olclulunda ise62; ihtisas mahkenresi kararlart bugune kadar esas itibariyle, Federal Anayasa Mahhemesi ikinci Dairesi'nin fazlalnakim bulunan mahkeme heyeti dahilinde gorevin onceden tespitine ihtiyag
55 Kars:.cln.ll-7.
56 Kerrq.Aynntrlariein: Kathoh.rigl, NJW 1992, 221>8vd. Felix, tlB 1992, l0O5 vd.
57 isabetli olarak: Katholnigg, NJW 1992, 2258 'td
58 Kar$.lreza l(atl'rolnigg, NJW 1992, 2258; Maunz/Dirrig. m.l0l k.I.ro.46;
Schorn/Starricki, Die Pracsidialverfassungder Gcrichte aller Recht.swege,2.Basr 1975.
l8l vcl.
59 BVerlGE 18,344.352. 22.282.2a6:69, ll2, 120vd.
60 BVerlCE 82, 286,301 vd.
6l BVerlGIt 82, 286. 298. Ihrs.keza ag:r.{tdadn.ll8.
62 26.5.1972 Giinlii Flakinrlerin vc Onursal Hakimlerin Gorev Unvanlanlrtn ve Mahkemelerin Baskanhl< Teqkilatrnrn Dc{iqtirilnresine Dair Kauunla larkh iqerikte olmayan Alman Mahkeme Teskililtr Kanunu m.69 iqin ve huknrun oluEum tarihgesinin
aynntrlan konusnndar bak. Schae['er (torve/flosenber$, m. 2lg k.no. I'dcn oncesi.
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bulunmadrsrna izin veren qizgisini izlemiEtir63. Bu yoruma hem metnin,
hem de amaca uygunluk goruqlerinin temel oluEturdu[una inarulmaktaclrr: oncelikle, -bir mahkeme makamr dahilindeki iqda$rltmrnt duzenleyen
Alman Mahkeme Tegkilab Kanunu m.2le'dekinclen farkh olarak-Alman
Mahkeme Teqkilatr Kanunu m.2Ig/II, de ,sadecebaqkarun, heyet uyelerini
davada gorevlendirmesi konusundaki "ilkelerin" tespitinden sozedilmiqtir;
zira bu durum, baqkamn munferit olayda da takdir yetkisine sahip oldufiunu gostermektedir6a.Di$er yandan, iqin seyri nedeniyle mahkeme heyeti
dahilindeki isbolumi iqin, bir mahkeme makamrnrn farkh heyetleri arasrndaki iqbolumunde aranandan daha fazla olgude esneklik gereklidir65.
BaEkana belli bir munferit olayda takdir hakkr tanryan iqtihat, o$retide
Anayasa hukukunda
giderek artan eleqtiriyle ve hatta redle kargrlaqmrEtrra0.
genellikle, yasal hakim konusundaki kaqrnrlabilir belirsizli$i onlemek iqin,
Alman Mahkeme Teqkilatr Kanunu m2|g "yasal hakim" ilkesinin somutlaqbnlmrq hali olarak anla5rlarak, bu ilkenin , meslektaqlararastgorev da$tltmtnrn, mahkeme dtizeyinde i;bolumune benzer bicimde, murnkun oldu[u kadar sadece soyut ve genel hukumlere gore yaprlmasr gerekti[i biqiminde yorumlanmasr ileri suruhnektedir6T.Di$er yandan, gorevli hakimlerin onceden
tespiti gere[i, yasal duzeyde Alman Mahkeme Teqkilah Kanunu m.219 hukmunden de anlaErlmaktadrr6s;zira, bu maddenin ikinci fikrast, sadece baEkan tarafindan tespit edilecek"ilkeler"densozetmektedir. Bu nedenle, Alman
Mahkeme Teqkilatr Kanunu m.2le'nin aynntrlara kadar inen iqbolumune
oranla, daha az aynntth duzenlemeyle yetinilebilir; ancak, kesinlikle bundan
, genel ve soyut yetki belirlemesi gerefiindenkaqtnma sonucu Qtkanlamazoe.
63 BGHST 2L.25Oi BGHST29. l62i BFH NJW 1992. 106I; BFH NJw 1992, 1062:
BVerwGE 24, 315. Farkh goru$: BVer-wGNJW 1968, 8l f .
64 Karg.BGHSt21, 25O. 253 vd.; BVerwGE 24.315,317.
65 Karq.BGHSt21.250, 254 vcl.:BGHST29, l62i BFH NJW 1992, 1064.
66 Billrassa Albers (Baumbach/Lauterbach), Ziilprozessordnung, 5l .basr 1993, m.21g
k.no.4; Felix (karg. dn.5'deki ahntrlar); Gummer (Zdller), Zivilprozessordnung. l8.bast
1993, GVG m.2lg k.no.4a (keza bir <incekibasil; Katholnigg, NJW 1992, 2258 vd.: Kis, .bast 1992,m.4 k.no.2l;
s e l , m . 2 1 gk . n o . 4 ; K o p p , V e r w a l t u n g s g e r i c h t s o r d n u n g 9
Maunz/Dirig, m.lol. k.no.47, 49; Quack, BB 1992, l; Schilken, k.no.376; Schlothauer,
StV 1993,148vd.l Schom/Stanicki. i84 vd.; Seide, NJw 1973.268; Wiebel. BB 1992'
573; Wolf (Munchener Kommentar), GVG m.2lg k.no.2; Thomas/Putzo, Zivilprozessordnung, l8.basr 1993. GVG m.2lg k.no,7. Buna karsrhk hala eskisi gibi bu durumu onaylayan adli hukuk qerhleri: KMR-Muller,/Sax/Paulus, m.2lg k.r,o.2i Mayr {Karlsruher
KommenteLrl,GVG rn.2lrtk.no.5: Schaefer (Lowe/Rosenberg),GVG m.21gk.no.5.
67 Ozellikle karq.Kissel, m.2lg k.no.4,l2', Maunz/Dirig,m. l0l k.no.47; Schilken,
k.no.376.
68 Kars.Katholnigg, NJW 1992.2258 vd.: Schlothauer, StV 1993,149.
69 Katholnigg, NJW 1992, 2258; Daha ileri giderek, hukmun sistenatigi ve oluEum
tariheesi nedeniyle, kr.rrahn Alman Mahkeme Teqkilatr Kanunu m.2le'nin taleplerine
uygun bir yorurnunu savunan:Schlotftauer, StV 1993, 149.

Bu katr anlayrqa, daire ba$kanlannrn dava gununu tespit etmek suretiyle dolayh bigimde hakim ktirsusunu belirleyebilmelerine iliqkin ilkelerin7o,Alman Ay m. tol/I ve Alman Mahkeme Teqkilatr Kanunu m.219 uyannca Anayasa'nln yasal hakim buyru$uyla baSdagmayacafrnr aqrklayarak
Alman Yargrtayr lo.Hukuk Dairesi de kahldr7l.
Ancak, lo.Daire; l.ve 4. Ceza Dairelerininz2 daha az katr iqtihadr nedeniyle kendini karar vermekte engellenmis gordugu iqin, Alman Mahkeme Te$kilatr Kanunu m.132 uyarlnca, Alman Yargrtayrnrn Buyuk Genel
Kuruluna hiq ahsrlmamrq bir bisimde baqvurmaktan baska bir qey yapmadr.
Ancak ola$an yargrnrn bu en yuksek rnercii bizzat- yani munlerit kararlara belli bir takdir alanr brrakrlarak iqtirak esaslannrn yazrh olarak tespit edildi$i bir orta qizgide-hukum verdiklen sonra da (NJW 1994, L735),
tartrsmalar sona ermedi: zira yerleqik igtihatryla keza daire dahilindeki iqbolumunde daha kapsamh uygulamayl savunan Alman Sayrqtayrz3da aynr
zarnanda anayasa itirazlarrna ntaruz kaldr.z+ Ve herzamanki gibi bunlara
Anayasa mahkemesi tarafindan karar verilece[i izere, anayasal aqrdan caiz ve aynr zamanda hukuk siyaseti aqrsrndan mantrkh olan yolun ne oldu[u sorusu ortaya grkmaktadrr. Runun igin, muhtemel onyargrlardan kurtulmak ve qozum stokunu geniqletmek amac4rla, srnrrlarrn otesine krsa bir
bakr$rn zararr olmaz.
III. YABANCI ULKELtrRDE 'YASAL HAKIM"tr TOPLUCA BAKI$
Gere$inden daha eabuk biqimde sonuqlara varmaktan kaqrnmak, diulkelerle
ve bunlar arasrnda karqrlaqtrrma yapmak igin, bagtan itiba[er
ren yasal hakim gibi bir sorunun ashnda o ulkenin yargrlama ve adli sisteminden soyutlanmaksrzrn ele ahnmasr gerektifiinin bilincinde olunmahdrr.
KuEkusuz bu, sozkonusu eereevedegerqeklegtirilerneyecekbir gorev. Keza
clifier ulkelerde hakimin onceden belirlenmesi garantisinin ne olgude bulunduSu ve hangi biQimde bunun guvencelenmesineqahqrldr{r sorununa
krsa bir bakrq, bu konuya ne olgude onem verildiSi ve hangi nedenlerin
bunda olgu olusturucu rol oynadr[r konusunda belli bir fikir verebilir. Bu
bakrE agtsrndan, Avrupa'daki komqu ulkelere -ve Japonya ile Turkiye gibi70
71
72
73
74

Karq.Kathoinig4, NJW 1992,2258 ve Felix. flB 1992, 1OO5'u'cl.
[3GFI NJW 1993, 1596, notlayan:F'elix, ZIf'1993, 617-019.
IIGFISL 21 , 25O. 253 vd. r,e IIGF{SI 29, 162.
BFH NJW 1992, 1061; BFF{ N,JW 1992. I062.
KarE.Kissel, nr.2Ig k.no.4.

-60krsmen Alman hukukunu iktibas etmiq ya da tersine -Amerika Birleqik
Devletleri ve eski sosyalist ulkeler gibi- Alman hukuk gelenefinden gok
farklr olan7s bazr ulkelere bakrhrsa, uq farkh duzenleme modeli saptanabilir. ilk kategoride yer alan ulkelerin hukuk duzenlerinde yasal hakim kavramr bilinmedi$inden, bunlarda yasal hakimin anayasal guvence eksikliSi
karakteristiktir (l). Buna karqrhk, ikinci grup ulkelerde, yasal hakim ilkesibenzer veya bazt yonlerden
nin Alman Anayasa ve adli hukukundakine
hatta daha ileri giden duzenlemelerine rastlanrr (2). Bu aqlrr kategoriler
arasrnda, yasal hakim ilkesinin anayasal givence altrnda bulundu{u, ancak yetkili hakimin onceden qeklen belirlenmesi konusunda bizde oldu[undan daha az katr taleplerin sozkonusu oldu$u, bu yuzden olsa olsa"yasal mahkeme" guvencesinden sozedilebilecek ulkeler uguncu kategoriyi
oluqturmaktadrr (3).
1. "Yasal haktm" g tiuences t bulttnmag an hukttk dilz enle r t
Boyle bir guvence; Fransrz. ingiliz, Amerika tsirleqik Devletleri, isveg,
Danimarka, Japon ve eski sosyalist ilkeler yaztlt anayasalarrnda (ya da
yazrh ohnayan anayasa hukukunda) yokLur. Ozellikle bu, 3.9.1791 tarihli
Anayasasrnda hakiminden mahrum brrakma yasa$r ilk olarak modern biqirnde ongorulmue ve bunu iz,leyendonemlerde hem Alman ve hem de yasal hakim ilkesini tanryan difer Avrupa hukuk sistemlerince iktibas edilmi$ bulunan F-ransa'nrnduruntu iqin dikkati gekicidirT6.Yasal hakim postulahnrn nasrl olup da anavatanr Fransa'da unutuldu$unun nedenlerini
araghrmak, ku$kusuz ilging olurdu, ancak bu qergevedebuna de$inmek
murnktin de$ildir ve bu nedenle burada sadece bugun Fransa'da yasal hakim ilkesinin, ne anuryasahukuku ne de yasal duzeyde adli hukuk agrsrndan tartrErlmadrfirnadefiinmekle yetinilecektirTT.
75 Buna gore buradaki karsrlaqtrrmah toplu bakrg, 9u trlkeleri kapsamaktadrr: Belqika. Danimarka. ingiltere, Fransa, italya. Hollanda, Avusturya, Portekiz, isveq. isvigre, Ispanya ve aynca. Trirkiye. Japonya. Amerika Birlegik Devletleri, eski Dofu Bloku
iilkeleri. Bu boliimr-i olusturan, krsmen ulagrln-tast gok zor ve stkga da,do$rulu$u ve
gfincelligi konusunun garantisi ustlenilemeyecek olan sozlu bilgiler igin Max-Planck
Enst.itrisu uzmartlanna tesekkur borcluyum.
76 Karg.yukanda I.
77 Kar$.drne{in, Ardant, Institutions politiqtres droit constitutionnel, 2.basr
l99O:Cadart, Institutions poltiqr,res droit constitutionnel, 2.basr 1979; Perrot, Institutions judiciares, 3.basr 1989. Rassat. Proc€dtrre p€nale. 1990. iqtihat ve onu izleyen o$reti, sadece esitlik ilkesini dil<kate alarak (insan ve Yurtta$ Haklarr Ilildirisi ile
ba$antrh olarak 1958 Anayasasr'nrn Ba,5langrc'r) davaya bakacak mahkeme heyetinin
bir veya tie hakimden oluqmasr konusunda karar vermeyi sadece mahkeme bagkamna brrakmzr halini anayasaya aykrrr kabul ediyor. Karq.Conseil Constitutionnel,

Bunun yanrnda, Fransrz ceza rnuhakemesinin bir tarafl.an da -Alman Mahkeme Teqkilatr Kanunundaki benzer hukumlerden farkh olarakmadde itibariyle yetki alanrnda iddia makamrna hig bir biqimde takdir alanr brrakmayan, tersine yetkili mahkemeyi objektif kriterlere gore aqrkca
onceden tespit eden bir duzenlemeyi 6ngormesi, kuqkusuz oncelikle gaqrtrcrdrrTs.Buna karqrhk, soyut ve genel mahkeme gosterme drgrnda mahkeme ve mahkeme heyeti ieinde isbolumu sozkonusu oldufiu takdirde, yasal
hakim anayasal garantisinin bulunmayrqr aqrkca belli olmaktadrr; zira bu
konuda yasal duzenlemeler eksiktir ve ictihat, gorundii{u kadarryla bu konuda ilkeler koymamrEtrr. Tersine, uygulamada iqbolumu, onceden soyut
bir kuralla ba$r olmaksrzrn mahkeme veya mahkeme heyetinin baqkanr
tarafindan yaprlmaktadrTe. Benzer durum, bu kategoriye dahil diSer ulkelerde de sozkonusudur. Buna kuqkusuz, -yasal hakim duquncesinden daha da uzakla$arak- yer ve madde itibariyle yetki alanrnda iddia makamrna
yetkili mahkemeyi belirleme konusunda biraz daha fazla takdir alanr tanrnmasl da eklenmelidirso.
Bu gruptaki ulkelerin ba{h olabilece[i hukuk kulturu aqrsrndan
muqterek noktalar arandrSrnda, hemen hemen hepst halkrn yargrya ve
onun organlanmn durustluSune gelenekle guqlenmiq, adeta slnlrslz guven
olgusuna rastlanrrs2. Sozkonusu durum, bu gibi ulkelerde adliye dahilindeki manipulasyonlara kargr ozel onlemlerin zorunlu gorulmemesinin de
belli bir agrklamasrnr oluqturabilir.
2. Yosal hakinin 1nceden gemattk oLarak belirlendtQt hukuk dizenlert
Daha 6nce sozu edilen irlkelerdeki hukuki durumun tam tersine:
Belqika. italya, Avusturya ve -belli srnrrlamalarla- ispanya'da yasal haki23.7.1975, JCP 1975. lI, I82OO note Franck=D 1977, J, 629, note llamon/l,evasseur;
Ltrchaire, l,a Protect.ionconstitionelle clesdroits et libertes. 19a7, 243.
78 Karg. m.521, 381, 23 I Code rle procedure p€nale; Stefani/l,evasseur/Bouloc,
Proc€dure p€nale, I5.basr 1993, k.no.4o5 vd.; Pradel, Proc€dure penale, 6.basr 1992.
k.no.58 vd.
79 Tribillac-Agtriton, Encyclop€die Dalloz, Vo "Tribunaux" 1969, k.no.2, 31,47. 60.
80 Karq.orne$in Ingiltere igin:Henkel, England-Recht.sstaatohne gesetzlichen Richter,
1 9 7 1 .1 3 v d .
8l Istisnai bir devrim pozisyonunundzr bulunan eski Do[u Bloku r]ilkeleri iqin tabii
durr-rm farkhdrr.Yasal hzrkim ilkesi bakrmrndan oralardaki geliqme igin bak.Lammich,
Polen-Das neue Gerichtsverlhssungsrecht,Jzrhrbuch fur Ostrecht 1991,415-461, ozelIikle 417; Lammich, Das neue Tschechoslowakische Gerichtsverfassungsrecht von
1991,WGO (Monatshelte ftir osteuropaeisches Recht) 1992, 15-42, oz.ellil<1e
19; l,ammich, Das neue Gerjchtsverflassungsrechtund das neue Anwdtsgesetz der Republik
Estland. WGO 1992. 2a93O4.
82 Karg.ozellikle ingiltere bakrmrnclan tlenkel, 68 vd.
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min damgasr vardtr. Bu ulkelerde -Almanya'yabenzer biqimde- anayasada
tespit edilmiq yasal hakim buyru$undsnas yetkili hakimin yasa ve iqbolumu planlarryla soyut duzenlemeye gore onceden qematik olarak belirlenmesi zorunlufiu qrkanlmaktadrrsa.
guphesiz bu grup iqinde genelleme yapmak acelecili$inden korunma
gere$i ispanya ve Avusturya'da gorulmektedir. Bir yandan ispanya'nrn bu
duzenleme modeline sadece bazr srnrrlamalarla dahil edilebilmesinin nedeni, orada anayasa igtihatlarrrun8sve o$retininao belli bir mahkeme heyetinin yetkisinin objektif kriterlere gore onceden belirlenmesini yasai hakim
ilkesinin bir gere[i olarak kabul etmelerine karqrhk, iqbolumu konusundaki gerekli kriterlerin yasal olarak duzenlenmemiq oluqudursT. Di$er yandan, Avusturya, bu ilkenin idari memurlarrn kararlartna da uygulanmasrylassve hem de mahkemelerde iEbolimunun onceden yaprlmasr gereSini
agrkqa anayasal guvence altrna almaklase, Almanya'daki yasal hakim gereklerinin daha da ustune grkmaktadrr.
Bunun drqrnda, bu ulke gruplannda hakimin onceden tespiti kurallarr, Alman hukukundakilere benzemektedir. Yer ve madde itibariyle yetkiyi gostermeye iliqkin kurallar, en az Alman adli hukukundave ceza muhakemesi hukukunda oldu$u kadar belirlenmiqtir. iEbolumi igin de, Almanya'claki gibi "yasal hakim" anlaytqtna uygun kurallar vardrr. 6rne$in. italya'da igbolumu Almanya'da uygulanan mahkeme iqbdlumu planlanna
benzer bigimde, mahkeme baqkantmn onceden duzenledi$i ve Yuksek Hakimler Kurulunca onaylanmrq liste vasrtasryla gergekleqmektedire0. Bu ulke grubunda, mahkeme heyetlerinde ihtiyaqtan fazla hakim bulunmast
caiz ve ahgrlagelmig oldu$u takdirde, munferit olayda yetkili ktlman heye83 Karg.Belqika Anayasasr m.8 ve 94; Italyan Anayasasr m.25/I: Avusturya Federai
Anayasasr m.83 /lI : Ispar-ryolAnayasasr n.24 / ll.
84 Karq.Avusturya icin Walter, Die Geschaeftsverteilungund das Recht auf das VerfahRichter, Juristische Blaetter 1964. 173-f8O, cizellikle173.
ren vor dem gesetzlichet-r
8 5 S e n l e n c i a4 7 / 1 9 a 3 . r O r / 1 9 8 4 . 9 5 / 1 9 8 8 . B C J .
86 Ramos Mendez, El proceso penal , 2 basr 1991.7I; Ruiz, El derecho al Juez ordinario en la C.E., 1991,l5l vd.
87 Kare.Bunu yasal hakim ilkesi konusunda anayasanrn ihlali t-rlarak gdren: Oliva
Santos. l,os verdaderos tribuna-les en Espaia: Legzrlidady derecho al juez predetermindado por la ley , 1992,29 vd.
88 Karq.Berchtold. Das Recht auf ein Verfahren vor dem geselzlichen Richter, EuGRZ
19a2.246-256. ozellilde 250 vd.
89 Avusturya Federal Anayasast m.87 /III "IEler, mahkemenin hakimleri arasurda
Mahkeme Teskilatr Yasasrnda belirlenen surede, onceden dafrtrlmaltdrr. Bu da$rtrma
gore bir hakime du$en dava saclece,bir engeli olmasr halinde adli yonetimin tasarruluyla ondan ahnabilir".
90 Kars.3O.l.l941 gnnlu Kralhk Kar-arnamesi m.7-ter. No 12 (Devlet baskanrnrn
22.9.1988 tarih ve 449 no.lu Kararnamesi m^4).

tin de, buradan gorulebildi$i kaciariyle, aynr Eekilde onceden tespit edilmiq
soyut kurallardan anlaErlmasr gerekir. Bu anlamda, sozgelimi Avusturya'da bir heyetin gorevlendirilmesinin, davalann munferit dairelere da[tltmr iqin de geqerli bulunan genel iqbolumu planrna gore olmasr gerekti$i
goruqu savunuhnaktadrrsl.
Bu ulke grubu iginde, hukuk siyasetleri veya politik geliqmelerinin
muhtemel paralelli$i araqtrrrldrfmda, soz konusu ulkelerin,- Belcika hariqyakrn geqmiqlerinde genellikle yargrnrn baskr aracr olarak kotuye kullanrlmasryla damgalanmrq keyfi hukumranhk donemi yaEadrklarr ortak unsur
olarak ortaya qrkare2.Bu durum; "yasal hakimin" boyle aynntrh teqkilinin,
yargrrun durustlufnne kargr bilinqaltrnda rnevcut bir gtivensizli$in ifadesi
oldufu ve sozkonusu kurumun katr taleplerinin, -enaztndankeza- o tarihi
deneyimlere tepki olarak aqrklanabilece[i tahminine yol aqmaktadtres.
3. Sadece "yasal mahlceme"ntn giiuencelendili hukuk dilzenleri
Burada ele ahnacak di$er ulkeler, yani Hollanda. isvigre, Portekiz ve
Turkiye uquncu bir kategori olarak biraraya toplanabilirler. Bunlar; "yasal
hakim" ilkesinin anayasada aqrkga guvencelenmesiea,ancak bu anayasal
guvenceden yetkili hakimin onceden Eeklen tespiti konusunda, daha onceki ulke gruplarrnda belirtildi$inden qok daha az ayrrnLrbeklenmesiyle karakterize edilirler.
Bu durr.m belli hikumlerin bulundu$u yer ve madde itibariyle yetkinin belirlenmesi konusunda krsmen ve mahkemelerin iq yaprsr bakrmrndan ise tamamen gegerlidir. Sozkonusu alan-ve davalann madde itibariyle
yetkili farkh mahkeme heyetlerine bolunmesi de-, burada sozkonusu edilen ulkelerde genel olarak sadece mukemmel olmayan ve belirsiz biqimde,
aynr zamanda da istisnasrz gegerli soyut ve genel kota olqusune ba$h olmaksrzrn duzenlenmigtir. Sozgelimi Portekiz'de isbolumune iliqkin yasa
hukumleri, ne ceza muhakemesi yasastnda, ne de mahkeme teqkilah yasasrnda vardrr. Veya Turkiye'de, -ozellikle yuksek mahkemelerde- ktsmen
belli alanlardaki ihtisas dairelerinin yetkisinin yasayla belirlenmiq olmasrna karErhk; davanrn munferit mahkeme heyetine verilmesi bir tur idari
meclis vasrtas5rla olmaktadrr. isvigre'de qo[u kantonun mahkeme orgutu
91 Broll, Das Prinzip der l'esten Geschaeftsverteilungnach Art.87 Abs.3 B-VG, Osterreichische Richterzeitung 1988, 230-231.
92 Almanya bakrmrndan karE.Kissel, m.l k.no.79 ve ayrrntrh olarak: Kern, Geschichte
des Gerichtsverlhssungsrechts. 1954. I 97 vcl.
93 Aynr anlamda:Rinck. NJW 1964, 1649 (Kern'e dayanryor, y'ukanda dn.8).
94 Kars.Hollanda Anayasasr nr.l7: isvierc Federal Anayasasr m.58, Portekiz Anayasasr
rn.32/Nr.7, Tiirkive Cumhuriveti Anavasasr m.37 ve 142.

yasaslnda mahkemeler arasrnda igbolumunu duzenleyecek talimatname
zorunluSunun ongorulmesine karqrhk; di$er yandan kural olarak "igbolumu planr" e5 turunden zaruretler yoktur ve bunun yanr srra, ozellikle belli
bir isbolumu yontemi de yasal olarak duzenlenmiq deSildir. Buna gore, genel olarak, her yrl de[iqen mahkerne baskanrntn meslekdaElanna davalan,
gorevi gere$i takdirine gore ad persanam vermesi ve bunda iqyuku, daha
onceden meqgul olma, ozel bilgi, deneyim ve benzeri kriterlere dayanmasr
uzun yrllann mahkeme uygulamaslna uymaktadrr ve bu takdir yetkisinin
yargrsal denetimi de suistimal olaylannr slnrrh krlmaktadrreG.
Burada sozu edilen hukuk duzenleri, mahkeme heyetlerinin ihtiyaqtan fazla hakimle iqgaline izin verdikleri takdirde, mahkeme heyeti dahilinde ig bolumrine benzer ilkeler geqerli olmaktadrr: Yani, uygulamada gorev
verme, esas olarak ad hoc ve ad personanl heyet baqkam tarafindan yaprlmaktadrr.
Buna g6re, sozkonusu duzenleme bieiminin ozellifi, anayasa hukukundaki yasal hakinr guvencesinden kural olarak -yani, daha once anlatrlan duzenleme biqimlerindeki ola$an srnrrlamalarla da- yer ve madde itibariyle yetkinin onceden normatif bigimde soyut ve genel kurallarla belirlenmesi zorunlu$unun qrkanlmasr; ancak di$er taraflan ise, munferit olayda
yetkili mahkeme dahilindeki karar verrnekle gorevli hakimin onceden gematik olarak belirienmesi zorunluSundan kaqmllmasrdrr. Slogan olarak
krsaca, anrlan hukuk duzenlerinde "yasal hakim" ilkesinin (sadece)"yasal
mahkeme" garantisi olarak gergekleqtifi ifade edilebilir.
Yasal hakim ilkesinin bu dar uygulamasrnrn nasrl aqrklandr$r araqtrnlmak istenirse, sozkonusu ulke grubu iqinde aynma gitmek gerekir: Portekiz ve f iirkiye gibi ulkelerde yasal hakim konusundaki taleplerin daha
az geliqmiq bulunmasr basit olarak, bu ulkelerin muhakeme hukuku sistemlerinin henuz daha Almanya'nrn ve di$er ulkelerin daha once anlatrlan
sistemlerinde olduSu olgude ayrlqmaml$ olmasrna dayandrnlabilir; O bakrmdan bu ulkelerin ornek oluqturmasl zordur. Buna karsrhk. isviqre ve
keza Hollanda'da durum baqkadrr, bu yuzden de Almanya aqrsrndan nispeten daha onemlidir. Zira, bu ulkelerde aqrkca Alman iqtihatlarrnrn ve
o$retisinin aradr$r standartlar bilinerek s7 geklen onceden belirleme ilkesinin katr tatbiki ve bununla ba$lantrh olan ig mahkeme orgutunun esnekli$i ile etkinli[inin srnrrlanmasr aleyhinde bilincli bir karar verildi. Her nekadar, isviqre Federal Mahkemesi, Alman oSretisince aranan munferit da9 5 I{ar$.orne{in, l3asel Kenti GOG rn.l8.
96 Kars.isviere Fecleral Mahkemesi, IIGLI 1 0 5 I a 1 7 3 . 1 7 9 r ' d .
g 7 KarE. isviqre frecleral Mahkemesi, ISGE I 0 5 I a 1 7 3 , 1 7 8 , v d .
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valann farkh mahkerne heyetlerine ve stajyerlere rastgele da$rhmrnrn, ideal igtihat konusundaki teorik tasawura uygun oldu$unu teslim ve kabul
ettiyse de, bunun pratik aqrdan sakrncalarr da vardr. Mtinferit hakimlerin
meslek drqrnda veya hakimlik gorevinde kazandrklan ozel deneyirnlerden
mumkun oldu$u kaclar yararlanmak, bu usulde mumkun ohnaz ve bunun
sonucunda da davalann suresi uzar ve hukumlerin kalitesi duser. DiSer
yandan, boyle bir $ablonculuk hakim krirsusunun teEkili ve iqbolumu konusunda isviqre hukuk anlayrgrna ulmaz e8.
Bu ba[larnda, "isvigre hukuk anlayrgr"nclan yararlanrlmasr; isviqre
adaletinin, ozel I'ederal yaprsr ve gelenekleri nedeniyle, Almanya gibi ulkeIerde ahgrlmrs olan bu tur titiz biqimsel hukuk devleti guvenceleri olmaksrzrn da uzun yrllardan beri hukuk devletine uygun yargrlamada bulunuldu$unu iddia edebilece[ini gostermektedir. Burada da, "yasal mahkeme"
guvencesine yonelik ilkenjn gerekgeleri bzetleruneye Qahsrlrrsa,sonuq olarak belki gu saptanabilir: Katr bir iqbolumuyle ba$lantrh sakrncalara kargr
bilinqli bir kararla, Adliye, bir tur kendi kendini baSlamaktan korunmak
isteniyor ve -ilk olarak incelenen duzenleme modeline benzer biqimde- karar ve tedbirlerin meqrulu$u konusunda gelenekselleEmiqozel bir guven
sozkonusu oldu$u igin de, bunun yaprlabilecefii sanrhyor.
IV. HUKUK SIYASETI GORU$LBRI
-1.QrkrSiVoktasr: Olabttdigtrtce etkiden annml$ haktmsegiminin ue olagarantisi
bitdijtnce eliL mahkeme koLrarlanntn "gifte i.gLeuLi"
'lbmel
hukuk ilkelerinin, biqimsel kawam hukuku olarak ifrada vardrrrlmakla ve bunlann kaynaSrna, iglevsel hedefine onem verilmeksizin uygulanmasryla, Eimdi kolayca tehlikeye duqtu$u kendilifiinden anlaqrlmaktadrr. Yasal hakim ilkesini de kesintiye u{ratmrg gorunen krsrr ifrata vardrma tehlikesinden gelece{i du$unerek kaernmak iqin, "yasal hakim" gibi
bir guvencenin do$maslna neden olan etkenler anrmsanmahdrr. Yurutmenin yerinde olmayan etkisine karqr yargrnrn korunmasrndan kaynaklanan
ve bu amacrn yasama organl tarafrndan uygun duzenlemelerle korunmast
igin devam eden durum, yargr dahilinde, dan'anrnbelli munferit olayda hedeflenip seqilecek hakime gonderilmesi keylili$inden kaqrnrnak konusunda
da geqerlidir, ki burada, bilhassa hak arayanlann ve kamuoyunun yargrnrn tarafsrzbflrna ve objektiflifiine olan guvenleri cle sbzkonusudur. Munferit olayda hakimin elenmesinin engellenmesiyle hiqbir zarnan, bilhassa
98 Kars.isviere I','ecleralMahkernesi, dn.97'cleki karerr-.
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farkh mahkeme heyetlerine aynr olqude ig verilmesiyle veya bir hakimin
ozellikle o konuya vakrf olmasr ya da onceden meqgul olma dolayrsryla
uzun yrllara dayanan deneyimiyle kazanrlacak olan iqtihat kalitesini du$urme hedeflenmemiqtir. Aksine, baqka sekilde danrqrkh hakim gorevlendirilmesi tehlikesi onlenemeyecekse, hakimin qematik onceden tespitiyle
ba$antrh olabilen iqtihatrn esnekli$i ve etkinli$indeki azalma kagrrulmaz
yan etki olarak kabul edilmelidir. Buna gore, munferit olayda gorevlendirme konusunda her somut takdiri ortadan kaldrrmak suretiyle en ince aynntrlanna kadar munferit hakimin onceden soyut ve genel tespiti konusunda, hem Alman hem de yabancr iqtihatlarda gozlemlendi[i uzere, ihtiyath olmak basma-kahp, ilkesiz bir pragmatizm de$il, tersine, "maddi igtihat ilkesi"turunden bir iekin duzeltmedir; yani, bir yanda qahrs ve dava
dikkate ahnmaksrzrn hukum vermekle gorevlendirilen hakimin gok muhtemel tarafsrzhfi, di$er yanda ise crnun or.el uzmanhSr ve deneyiminin yararh
oldufiu iqtihatrn muhtemel kalitesi turunden bir pratik uygunluk.
Deyim yerindeyse bu "cifte fonksiyonlu" grkrg noktasr kabul edildi$i
takdirde, burada incelemenin merkezini oluqturan mahkeme heyeti dahilinde gorev bolumu konusundaki diger tartrqmalar; sadece, -sekli bakrqlamevcut uzmanh{r a[rl brrakmaksrzrn ve/ veya iqyukunun eqit olgude da$rhmrndan vazgegilrneksizin belli bir hakimin belli bir davaya bakmakla gorevlendirilmesini keyfi olarak etkilemenin nasrl onlenebilecefi ya da -maddi bakrqla- konuya yabancr seeici takdirin onlenmesi yoluyla hakimlerin
uzmanhSrnrn iqyukunu eEit olqude bolme konusunda nasrl olabildi$ince
kullanrlaca$r noktasrnda toplanrr.
2. Mahkeme hegeti igindeki igbdttimlntde bagkoLntn sorunlu rolii
Yasal hakim konusundaki mevcut tartrqmalarrn alevlendi$i duyarh
nokta, halihazrrdaki adli hukuka ve usul hukukuna gore belli bir mahkeme heyetinin veya hakimin gorevlendirilmesine etkinin mumkin olmasr
de$ildir. Zira, Alman Mahkeme Teqkilatr Kanunu m.2le'de halen izin verildi$i uzere, mahkeme heyeti de$iqebildi$i ve iqbolumu planr munavebeli veya munavebesiz biqimde de$iqtirilebildi$i takdirde ve olqude iEbolumunun
yaprlmasrnda gorevli hakimin, belli bir hakimi belli bir davaya bakmakla
gorevlendirmek veya tersine gorevlendirmemek duquncesiyle hareket etmesi onlenemez. Bu konudaki manipulasyon ihtimalleri etkili bigimde onlenmek istenirse, mahkeme heyeti teskili gibi,.mahkeme heyetinin gorevlendirilmesi de -ve bu da mahkeme baskanlar kurulunun higbir karan olmaksrzrn -salt mekanik bigimde mevcut soyut ve genel kriterlere gore olmahdrr. Ancak, baskanlar kurulunun atama veya isbolumu kararlarr,

amerelananyonlendirrnelerin istatistiksel ihtimalle onlenecefrive sadece
raslantrnrn sozkonusu olacaSr olqide onceden verilmelidir. Fakat, agtkca
hiq kimse, gortindu$u kadariyle, yasal hakimirr soyut ve genel olarak onceclen tayinini bu kadar geniqletmek istemedi$inden, duyarh nokta, mah'feqkilatr
Kanunu m.2lg'de goskeme heyeti baEkanrnrnAlrnan Mahkeme
terilen lsbolumu yetkisi olmaktadrr .eeZira, bizzat bu yetki belli ilkelere gore kullanrldrSr ve denetlenebildi{i takdirde, baEkana kendi ilkelerini koyarak di[er hakimlere karqr bir oncelik ve belli bir yonlendirme potansiyeli
verilmiq olnraktadrr.
Baqkanrn bu bireysel hakim belirleme yetkisinin yasal hakim guvencesiyle nasrl ba[daqaca[rna iliskin anayasa hukuku sorunu bir kenara brrakrlacak olursa,- anayasa hukukqularlnrn cevap verebilecefi bir soru,geriye sadece qr)ylebir hukuk siyaseti sorusu kalmaktadrr: Hakimin gorevlendirilmesinde baskanrn bu tur onceli{inin hukuk devletinin biqimsel gereklerine uymakla yetinmeyen, tersine, hakirnlerin mumkun olduSu kadar
aynr duzeyde olmasr. hukurn verme yetkilerinin mtirnkrin oldu[u kadar
kapsamh kontrolu ve genel guvenilirliklerinin takviyesi konularrncla gaba
sarfetmekle kenclini yukumlu bilen bir hakim portresiyle ne olqude baqdagabilir? Bu anlamcla, bagkan tarafrndan yaprlacak iEbblumu ile onun hakimler heyeti dahilindeki islevsel konumu arasrnda mumkun olan karqrhkh etkilere gozatrldr[lnda10o,toplu mahkeme baqkanrnrn konumunun,
hem ustirn hem cle eqit durumda olmakla simgelendi$i gorulmektscliltot.
Yururlukteki adli hukuk ve usul hukuku gerqi bir yandan baqkana yalnrz
baqrna karar verme yetkisini hem duruqmayr yonet11s, lo2 hem de daha
qok orgutsel niteliklitos bazr di$er konular bakrmrndan guvencelemektedir.
Ancak, difer yandan somut olayda hukum verme konusunda mahkeme
heyetinin tum uyeleri tamamen eqittirlo'1.Alman Yargrtayrnrn baqkana
kendi mahkeme heyetinin hukrnune vonlendirici etkide bulunma hak ve
99 Karg. Katholni&q,nt.21e, k. no,2 lg, k. no. 3; Kissel,rn. 2fg, k, no, 15.21.
l0O tsr.rmunasebetle bagkanhk ilkesi ilc heyet ilkesi arasurda qatrEn-radans6zeden
Schorn/Stanicki (l B0), bu bal<rEaqrsrnadaha once i5aret etmi5lerdir.
I0l tsagkanrn konunruyla ilgili olarark karq.Sarsteclt, Der Vorsitzende des Kollegialgerichts",Jurisl"en-Jahrbuch8 tf9671689), 105-l I9.
1O2 Ceza muhakernesinde bu hak,c,li[erilgililerin Alman CMUK m.238/ll'ye g6re mahkerneye trir karar zrldrrtma yetkileriyle srnrrhdrr.Burada il,ira?. hakkrntn kapsamr tartrqmalrt'hr.Tartr;malar iqin bah-Treier (Karlsruher Kornmentar). nr.238 k.no.6 vd.
IOB Cezarntrhakemesincle orne$in Alman CMUK n.l4l/lV,l42ll
(mecburi muclaliin
sec;imive gorevlenclirilmesi], Ahnan CMUK m.213 (duruqmerguniinrin belirlennresi),
Alman CMUK nt.22ol I-cirmle I [tirnrk ve Bilirkiqilerin cluruqmaya claveti).
104 IlVerfGIl 26. 72.76: Meyke, Ilntscheidungsfinclung nit "richtungsweisendem"
Vorsitzenden. DRiZ 1990. 287 -29O. dzellil<le287 .
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yukumlulufiunu tanrmaslndanros bir tur sevk veya idare etme anlamr qrkanlmamah; tersine, sadece baqkanrn kendi uzmanh$r, tercubesi ve insan
bilgisine dayanarak, duqunsel ikna etme gucu dolayrsryla etkide bulunma
iktidan anlaErlmahdrl06. Hukme katrlanlann tumunun bu qartlar altrnda
aynr haklara sahip olarak hukum verilmesine katrlmalan, ideal tip olarak
demokratik aqrdan meQru ve yuksek kalitede bir iqtihat iqin en iyi koqul
olabilecek geniq olqude "baqsrz muzakere"yi mumkun ft11paft12d11t02.
Ancak, bunun drqrnda, Alman Anayasa Mahkemesi harig, yuksek federal mahkeme uygulamalarrnda olduAu u2s1slo8,baqkana her defasrnda
karar vermekle gorevli mahkeme heyetinin qahsen teqkilini serbest takdirine gore ad hoc belirleme olanafmrn verilmesi, mahkeme heyeti dahilindeki
hassas otorite ve iktidar tegekkuluniln -olmamasr gereken- ciddi tacizi sonucunu do$urabilir. Zira bagkanrn bu tur ek orgutsel yetkisi dairenin yaprsrnr do$al olarak defiqtirmez. goyle ki, bir yandan daire baqkanlna uzmanhk ve ikna gucu yerine daha qok yonlendirici onlemlerle dairenin hukmune buyuk etkide bulunma yolu aqrlrrloe.Di$er yandan, baqkanrn konumunun guglendirilmesi, ister istemez uye hakimlerin konumunun, duruma gore hakim baSrmsrzhklarrnr bile ciddi olarak tehlikeye duqurmeye kadar varabilecek qekilde zayrflatrlmasrylabaSlantrh slr:1. rlo
Yumuqatrlmrq "amirlik" sistemi uyannca, "bagkanrn" gorevler gostermesi ve bunlann yerine getirilmesi iqin gahqma gruplan kurmasrna dayanan bir daireiqi iEbolumu usulu de, keza toplu mahkeme olarak teqkilatlandrnlmrq en yuksel fedaral mahkeme iqin yakrqrk almadr$r gibi ttt, bunun anayasadaki hakim tasviriyle de ba[dagm4s1 261du1r12.
lO5 Karg.BGHZ 27,21O,212 vd.;BGH NJW 1992, 46; Keza karg. bu igtihatrn
eleqitirisi:"BaEkana tapmadan" sdzeden Wiebel, BB 1992, 573.
106 BGHZ 37.2IO.212 vd.
107 Karq.l,autmann, "flierarchie im Richterkollegium". ZW lg72, l2g-132, ozellikle
l3l vd.; Meyke, DRiZ 1990, 288,Kaufmann (Jung,/Muller-Dietz), Dogmatik und praxis
des Strafverfahrens, 1988, 15-24, lzelllkle l9; "mtizakere teorisi". konusunda genel bilgi: Habermas, Vorstudien und Ergaenzungen zur Theorie des kommunikativen tlandelns.1984. 127 vd.
108 Karg. aynntrlar: Felix , BB 1992, 1OO5vd.; Katholnigg, NJW 1992, 2258, Wiebel,
BB 1992, 573.
109 Karq.keza Wiebel, BB 1992, 573 vd. Alman Yargrtayrnrn bir hukuk dairesinde
temyiz muhakemesinin yriruynEu,baqkamn muhakemeyi becerikli yonetmesiyle bu etkinin nasrl daha da kuwetlendirilebilecefini gdsterniQtir.
I l0 Alman Anayasasr n.97'nin
hakimin bafrmsrzhSrm difer yargrlama yetkisine
sahip olanlarrn etkisine karqr da koruyup korumad;frr konusu tartrqmahdrr. Dofru
Sonise gore, bunun cevabr evettir. Kar$.Herzog (MaunzlDtirig), m.97 k.no.33 vd.
I I I Quack, BB 1992, l.
I12 Karq.Bettermann, "Die unabhaengigkeit der Gerichte und der gesetzliche Richter", Bettermann/Nipperdey/Scheuner,
Die Gmndrechte III 2, 1959, 525-642, 6zelIikle 682 vd.
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$imcliye kadarki uygulamarun savunuculartnrn bu endiqeyi, baqkamn kiqisel butunleStiricili{ine iqaretle ve adaletin durustlu[ilne guvenin
asgarisini talep etmekle de gurutmeleri SuQturtts. Zira, kendi do{ru kabul
etti$i duquncesini hakim krlmak, akla yakrn -ve tumuyle sakrncah olmayan- bir eabadrr. Bunun yanr srra baskan,ozellikle kendi yararrna de$il de,
-gergekten veya sozum ona- "daha doSru" hukukun gergeklegtirilmesi iqin
boyle dawandrSrna inanryorsa, do$alhkla, kendisinin daha yuksek olan
konumundan, verilecek hukmi etkilemek biqiminde yararlanmaya qahSrrI14.Ancak bagkan, munferit olayda belli kararlarr -ya da sadece hedeflenen iqtihatr- hakim kirsusunun buna elveriEli biqimde teqekkuluyle etkilemeye eahsmaktan ahkonulmak isteniyorsa, bu tur tehlikeler sadece
mahkeme heyeti dahilindeki kararlann aqrk olmasr ve baskanrn yetkilerinin aerkca srnrrlandrnlmasryla onlenebilir. Dikkati gekici biqimde, bizzat
federal hakimler, Yuksek Federal Mahkemelerde daireiqi igbolimunun
qimdiye kadarki uygulamada bu amaca tatmin edici biqimde ulaqabildiginden kuEku duymaktadrr. 1t5
Bu bilgilerin rqrfrnda, Alman Mahkeme TeEkilatr Kanunu m.2lg'nin
yorumu konusundaki tartrqma tekrar ozetlenecek olursa, halen baqkana
tanrnan -ve ona asllnda Alman Yargrtayr Bnyuk Genel Kurulunun yeni karar5rla da (NJW 1994, 1735) brrakrlan ve de anayasa hukuku agrsrndan savunulaLrilecek olan- mahkeme heyeti dahilinde iqbolumu yetkisinin, hukuk
siyaseti aqrsmdan gelece$inbir hakim modeli olarak gorulmesi guQtur.
S.Teuzi.g etkistnin Ircgete g egtrtLmesi
Baqkanrn mevcut tevzi yetkisini eleEtirmek, kuqkusuz soyut ve genel
kriterler vasrtastyla mahkeme heyeti dahilinde iqbolumune kadar munferit
hakimin onceden qematik biqimde tespitini savunmayr gerektirmez. Zira
hakimin danrqrkh biqimde gorevlendirilmesini onleme qabasrnda, yargr faaliyetinin kalitesini ve etkinliSini koruma da aynr suretle yuksek deSer olarak kalmaktadlrlt6. Bu nedenle, gorevlendirmedemanipulasyonlann onlenmesinde, karqrhkh kontrol ve baqkanrn mahkeme heyeti dahilindeki igbolumu yetkisinin heyete gegirilmesi suretiyle, toplu mahkemelerde tipik
oldu$u uzere, farkh gortislerin ba{daqtrrrlmasr, onceden belirleme mekanizrnasrnr kliqeleqtirmeye devam etmekten daha Cok iqe yaramaktadrr.
I lll Bu gerekgeler konusunda bak BFH NJW 1992. 1062, 10641 Bohlmann, DRiZ
1 9 6 5 , l 5 l : D i n s l a g e . D R i Z 1 9 6 5 .1 5 .
I l4 Kerr5.Meyke,DRiZ 1990, 289 ve Wiebel, BB 1992,574.
115 Karq.baghcaQtrack, IIB 1992, l; Wiebel, BB 1992, 525.
I 16 Kars.'v.trkandzr
IV-|.
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Bu koqulla mahkeme heyeti dahilinde hemen hemen soyut ve genel
nitelikteki bir gorev dafrhmrndan vazgeqilebilir. Zira, tirn heyetge karar
verilmesi halinde, iEbolumune danrqrkh bicimde etkide bulunma tehlikesi,
tamamen yok olmasa da onemli olcude azaltt. Uygulamada bu' hicbir zaman her munferit gorevlendirmenin heyetge yaprlmasr anlamtna gehnez.
Tersine, ornefrin bu tur duzenleme, qahqma ythntn baqlangrcrnda baqkanrn
onerisiyle genel gahqma ilkelerinin hakimler heyetince tespit edilmesi ve
bu esaslardan, munferit olayda zaruri ve amaca uygun goruliyorsa, sadece tum hakimler heyetinin kararr aranarak ayrrlabilinmesi bigiminde olabilir. Bu yolla aynr zamanda adli iq orgiitlenmenin mevcut topyek0n sistemindeki ig geliqkiler de duzeltilebilir: Alman Mahkeme Teqkilatr Kanunu
rn.2le/I'e gore, mahkeme dahilinde iq bblumu duzeyinde iqbolumu planrnrn duzenlenmesi sadece mahkeme baqkanrna defiil, topyek0n Baskanlar
Kuruluna teslim edildi$i giblrtz, Alman Mahkeme Teqkilatr Kanunu m.2lg
uyarrnca, mahkeme heyeti dahilinde ipboltimu yetkileri de, benzer biqirnde
paylaqtrnlmrstr. Buna gore, rnahkeme heyeti dahilinde iqbolumunun baskandan heyete nakli, gergekte sadece yargrnrn ozerklifi ilkesinin tutarh bir
geliqimi olarak gorulebilirt ta.
Bagkandan l-reyeteboyle bir nakil konusunda anayasa hukuku aqrsrndan da onemli bir endiqe sozkonusu olmamahdtllis. f{a{12 tersine, Alman Mahkeme Teqkilatt Kanunu m.2lg'deki mevcut duzenlemenin, baEkanrn uyrnasr gereken ilkeleri meslekdas onerisi temelinde belirlemesi ve
heyet yeniclen teqkil olunmadrkqa bundan ayrrlmamasr Eeklinde yorumlanrp uygulanmaslnln rnumkin olup olmadt$r sorulmahdrr. $u andaki mahkeme heyeti dahilinde iEbolumu uygulamasr "yasal hakim" ilkesiyle baSI 17 Schilken, h.no.376; Schorn/Stanicki, 179, lB7.
1lB Karg.Yargrnrn kendi kendini yonetne gorevi olarak iqboltimu ilkesi: Kissel. m.l
k.no.35, m.l2 k.no.40.
I l9 Alman Anayasa Mahkemesi 2.Dairesi'nin ictihatr baktmrndan bunun daha aynntrh gerekqeye ihtiyacl yoktur, bu daire qimdiye kadar hep yasal hakimin onceden
belirlenrnesinin."miimkin oldu{u kadar acrk" olntasrnrn emredildi{i goruguncledir
(kars.vukancla II-1, dn.59 civarr). Alrnan Anayasa Mahkernesi l.Dairesinin d:rha katr
olan yorumu dzr baska bir tahmine ydneltmemelidir. Sozkonusu Dairenin kararr,
hakirn'kiirsusune keyli mudahaleyi <inleyecek yasal ve ictihadi unsurlann varh{mtn
yasal hakim ilkesi igin yeterli oldufuntr ileri srirmektedir (BVerfG 82, 2A6, 3Ol vC :
karq.keza yukanda II 4 dn.60 civarr). Ancak bu ileri giden taleplere karEr,karann
Saarland Eyalet Yargrtayrnrn te*skili gibi ozel bir clurumu konu edindi$i ve hem de 2.
dairenin farkh igtihatryla qeligkiye dusmekten kagrntldrfr dikkate a]tnmaltdrr. A)rnca,
burada sonueta Anayasaya aykrnhk itirazlan yerincle gonilmeyerek geri qevrilmiqtir.
gorevli hakirnlerin onceden sematik olarak
Boylece Daire, yasal hakim bugufunun
belirlenmesinden baqka bir yolla da korunmasr gerekip gerekmedi$i somnuyla u$raqmak iqin bir vesileye sahip olmamtqttr.

daqmaz gorundugr-i takdirde, Alman Mahkeme Tegkilatr Kanunu m2lg
ozellikle dikkate ahnmahdrr: Bu durumda, Alman Mahkeme Teskilatr Kanunu m.2lg'nin anayasaya ayktn olduflunu beyan etmek yerine, daha az
radikal eozum olarak, tatmin edici bir "anayasaya uygun yorum" dikkate
ahnmahdrr.
Ancak, bu yol geqerli gorulmezse, burada onerilmis olan yetki nakli
uygun yasal duzeltmelerle gerqekleqtirilebilir. Difer yandan bu, Yargtnrn
Basitleqtirilmesi Yasasr'na iliqkin hukumet tasansrnda daha 6nce esasen
ongorulmuq oldu$undan, tamamen yeni bir reform giriEimi de sayrlmaz.
Alman Mahkeme Teskilatr Kanunu rn.2lg, gelecekte asliye hukuk mahkemesinin munferit hakimleri arastndaki iqbolumu, artrk baEkan yerine,
mahkemenin karanyla gergekleqecek bigimde de[iqtirilmelidirl20. Sozkonusu duzenleme onerisinin, Federal I(onseyin etkili olmast uzerine, mahkeme orgutune iliskin endiEeler yuzunclen iptal edilmiq bulunmasll2l, bu
aradaki tecribeler nedeniyle daha kapsamh ve enerjik yeni bir reform
hamlesini engellememelidir.

l 2 O K a r E . B T - D r u c k s . I I 1 3 6 2l , r n . 2 / N o . 2 . B u n a g 6 r e A l m a n M a h k e m e T e g k i l a t t
Kanunu m.21g/III'un planlanan yeni metni goyle olacaktrr: "Asliye hukuk mahkemelerinde "Hukuk Muhakemeleri Usulu Kanununun hikumlerine gore iiyelerden
birine munferit hakim olarak dava verilebiliyorsa, iryeler, qahEma yrllnln baqurda hangi ilkelere gore mfinferit hakimin belirlenecegini bu sure iqin tespit ederler. Bu drizenleme, sadece mahkeme heyetinin munl'erit iiyesinin surekli engelinin bulunmasr, fazla
ya da az iq yukri olmasr necleniyle defiEtirilebilir. Oylarrn eEitlifii halinde bagkanrn oyu
belirleyicidir".
I 2 I KarS.BR-Drucks.40Ol88, Stellungnahme zum Regierungsentwurf, I 6.
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TIYGIJIAMASI
TUTanWLDIRIM.

Kanun hukmunde kararname qrkarma yetkisi, bir qok eserde inceIenmiq bir konudurr. Bu qahqmada, Prof. Dr. Turgut ran'rn 1984 yrhnda
yayrnlanan bir incelemesinin bashsryla2. 1984 yrh sonrasr KHK uygulamasrndan rastlanmrlan sorunlara deSinilecektir. eahqmanrn temelini Anavasa Mahkemesi kararlarr oluqturmaktadrr. Anayasa Mahkemesi'nin gortqunun derli toplu ortaya konulmasr ve araqtrrmacrlara kaynak saflanmasr
amacl gudulmuqtur.
* Dog. Dr. M. Universitesj Hukuk Fakriltesi
Osretim Uyesi
J orne$n bkz. M.Bumin, Fransrz ve Turk Hukukunda Kanun Hukmunde Kararname,
Idare Hr.rkuku ve lclari Yargr ile ilgili incelemelerIII., Ankara 1980, s. 324. vd.; L.Duran,
Kanun Hukmunde Kararname. Rin, Cilt: 3.. sayr:2.,.303.vd.;A.$.Gozubuytik-C.Tutum,
Yasa Gtrcunde Karamameler, AiD, Cilt : 8 Sayr: I s.3 vd.: H.E. Kantar, Kanun Kuvvetinde Kararname, Ankara. 1976.; N.Kibar, Tiirk Hukukunda Kararname (Kanun Hrikmunde Kararname DahiU, Idare Hukuku ve idari yargr iie ilgili incelemeler IIL, s. 257.
vd. ; F'saflam, Kanun l{iikmtinde Kararname erkarma yetkisinin Srnrrlan uygulamanrn YaygrnlaqmasrndanDo$abileceksorunlar, Anasayasr yargrsr. Igg4, s .259.
vd"; E'Tezie, YasamaYetkisi ve Kamrn Hrikmunde kararnameler, AiD, cilt:b. szrp: 1.,
s' 3. vd. M.Yrlmaz, Trirk Hukukunda Kanun Htikmunde Kararname. Brilent Nuri
Esen'e Armafiar-r,s. 505.vd.; B.Kuzu, 'furk Anayasa Hukukuncla Kanun Hukmunde
Kararnamcler,istanbul. 1g85.
2 T.Tan, Kanun Hukmunde Kararname Uygulamasr. aiO. Cttt: 17. Sayr: 4., s.33. vd
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KHK crkarma yetkisi, 1982 Anayasasr'nrn 9l maddesinde duzenlenmigtir. 91 madde, 1961 Anayasasryla getirilen duzenlemeden farkhdrr3.
Aynca bilindi[i gibi f 9B2 Anayasasr'nrn 121. ve 122 maddeleri. ola$anustu
hallerde grkarrlacak KHK'lerden soz etmektedirler. Bu KHK'ler, 9l.maddedeki duzenlemeyle ba$h olmadr$r gibi yargr denetimi drgrnda da tutulmuqlardrr.
KHK grkarma yetkisinin belli konularda verilebilece$i ibaresine, 1982
Anayasasr'nda yer verilmemiq olmasr, yetkinin geniq tutulmasr e$iliminin
ilk belirtisi olarak nitelendirilmiqtir.
Ancak iki Anayasa arasrndaki fark, yururlukten kaldrrrlacak kanun
hukumlerinin yetki kanununda gosterilmesi zorunluluSunun kaldrrrlmrq
olmasmda yogunlaqmaktadrr. Bu durum, doktrinde Yurutme Orgamnrn
duzenleme yetkisini geniqletici, kolaylaqtrnct bir kural olarak+ de$erlendirilmiqtir. Bir yazara gores: "Burada artrk belirsizlik noktasrna ulaqrlmrq
KHK ile, uygulamada gok genel tutulan yetkinin, kapsamr, ilkesi ve amacr
do$rultusunda istenilen yasa hukmunu de$igtirme imkanr agtlmrgtrr. Bu
durum yargrsal denetim bakrmrndan buynk sorunlar yaratmaya adaydrr."
..KANUNLA DUZENLEME''

KANUN HUKMUIVDE KARARNAME

Anayasa'run bir qok maddesinde "kanunla duzenlenir", "kanunla stnrrlanrr", "kanunla gosterilir" gibi hukumler yer almaktadrr. Anayasa Mahkemesi'nin onune getirilen davalarda, kanunla duzenlenmesi ongorulmuq
bir konuda KHK grkanlamayacaSr ileri surulmuqtur.
Anayasa Mahkemesinin bu iddialara karqrhk, yerleqik goruqu, kanunla duzenleme ibaresinin KHKyi engellemedi$i yonundedir. 9I. maddedeki srnrrlamalar drqrnda, KHK qrkanlamayacak bir alan olmadr$r belirtilmektedir. Bu konudaki bir kararda qoyle denilmektediro:
"Kanunla duzenlenir deyiminden, ilk bakrsta,ladizi bir yorumla Anayasanln kanunla duzenlenmesini istedi$i konularda mutlaka bir yasa yaprlmasr anlamr qrkabilir. Ancak, Anayasa'nrn 9l.maddesinin birinci fikrasrnda, Turkiye Buyik Millet meclisinin Bakanlar Kuruluna kanun hukmunde kararname qrkarma yetkisi verebilece$i kurah getirildikten sonra;
3 KarErlagtrrma igin bkz. F. Sa[lam, a.g.e. s 263.
4 T.Tan, 1982 Anayasasr Yonunden Yurtitme Gorevi ve Yetkisinin Niteli[i, Anayasa
Yargsr, 1984, s. 44.; B.Tanor. iki Anayasa, istanbul 1986, s. 116.
5 F. Sa$am. a.g.e.s 264.
6 E : 1988/64, AMKD Sayr : 26., s. 68. Aynca bl<z. E. I986/f 5, AMKD Sayt : 23.'
s.ll.; E: lgaa/12. AMKD, Sayr 24., s.433.; E: 1989/3, E: 1989/4, AMKD Sayt: 25.,
s.78. 245. ; E: r99O,/I, AMKD, Sayt: 26., s. I l.
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Ancak srkryonetim ve ola$anustti haller sakh kalmak uzere, Anayasa'nrn
ikinci krsmrnrn birinci ve ikinci bolumlerinde yer alan temel haklar, kigi
haklan ve ddevleri ile dorduncu bolumde yer alan siyasi haklar ve odevler
kanun hukmunde kararnamelerle duz,enlenemez'denilerek, KHK qrkanlmayacak alamn belirlenmesi ve Anayasa koyucunun, 91. maddede Anayasa'nrn yasayla duzenlenece$ini ongordu$u konulann da kanun hukmunde kararnameyle duzenlenemeyece$ini soylememesi karqtsrnda bu
konularda da kanun hukmunde kararname qrkanlabileceSi sonucuna varrlmahdrr. Nitekim, Anayasa'nrn butgelerde de$iqiklik yaprlabilme esasla'... Bakanlar kuruluna kanun
rlnr gosteren 163. rnaddesinde yer alan,
hukmunde kararname ile butgede de$iqiklik yapmak yetkisi verilemez.'
bigimindeki Anayasa buyru$u bu duquncenin bir gostergesidir. Ancak,
daha once belirtildifii gibi esas olan yasama yetkisinin TBMM tarafindan
kullanrlmasr, yurutmenin Anayasa ve yasalara uygun olarak gorev yapmasrdrr..."
Anayasa Mahkemesi kararrndaki"esas olan yasama yetkisinin TBMM
tarafindan kullanrlmasr, yurutmenin Anayasa ve yasalara uygun olarak
gOrev yapmasrdrr" cumlesinin alttnrn qizilmesi gerekmektedir. Ayrrca, Anayasa Mahkemesinin, 91. madde drqrnda "sakh kanun alanr" varh[rna iqaret eden kararlarr da vardrr. Bu kararlar rqrfrnda. Kanun hukmunde ka.
rarname alanrnrn sadece 91. maddeyle srnrrh olmadr$r, kanun hukmunde
kararname alanrnrn tesbitinde Anayasanrn difier dizenlemelerinin de dikkate almmasr gerektiSi yazrlmrgtrrT.

ivpoi VE ZoRUNLU DURUM OLCUTU
Bir dava dilekqesindeki ifadeyle, kanun htikmunde kararname yetkisinin kotuye kullamlmasr ya da akademik anlatrmla, "kanun hukmunde
kararname dewesinin rsrnacak Olgude srk kullanrlmasr"s, Anayasa Mahkemesi'nin KHK yetkisini yeniden yazmasrnr zorunlu krlmrqtrr.
1988/38 Esas sayrh Kararda, "TBMM tarafindan Bakanlar Kuruluna
KHK grkarma yetkisinin ancak onemli, zorunlu ve ivedi durumlarda verilmesi, yasama yetkisinin dewi anlamrna gelecek ya da bu izlenimi verecek
bicimde gincellegtirilip srk srk bu yola baqvurulmamasr Anayasa koyucu7 B.Qaflar, Anayasa Mahkemesi Kararlannda Demokrasi. Anayasa Yargtst, 7,
s. ll5.vd. "... Ve eklemek gerekir ki, hukukun genel prensipleriyle ilgili alan da saklt
yasa alanrdrr."
8 Aynr eser, s. 118: Kanun hrikmunde kararnamelerin yaprsal durumu igin bkz,
A.Dinckol, Hukuk Devleti ilkesi ve Kanun Hrikmtinde Kararnameler Uygulamasr,
HFSA. Savr:3. s. 12l vd.
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nun amacrna daha uygundur."e denihnektedir. Boylelikle KHK yetkisinin
srnrrlarr belirlenmeye baqlanmrq; KHK tekni$i. istisnai duzenleme teknifri
haline sokulmuqturlo
Daha sonraki kararlarda aym gizgi surdurulerek, KHK grkarma yetkisinin ancak onemli, zorunlu ve ivedi durumlarda verilebilece$i yerleqik
igtihat haline getirilmi$tir.
Anayasa Mahkemesi'nin igtihadr, qu gerekqelere dayanmaktadrr:
"Kanun hukmunde kararname erkanlmasr, yasama meclislerinin aSrr iqleyen yol ve yonteminden kurtulmak igin, ivedili$i gerektiren durumlarda
yurutmeyi etkili krlmak amacryla baqvurlulacak bir yontem olarak hukukumuza girmiQtir... Bu deSiqikli$in gerekgesinde; parlamenter rejimlerde
yasa yapmarun belli usullere uyulmasrnr gerektirdi[i, bunun da zaman aldrfr ileri surulerek de$igen ekonomik ve sosyal koqullarrn gere$i olarak bazr hukuk kurallarrrun bu usuller drqrnda yunirlu[e konulmasrnrn qa$daq
devlet anlayrqrmn do$al bir sonucu oldu$u belirtilmiqtir... Bu maddelerin
(91., 87., 9., 8., 7.) incelenmesinden,Anayasaca verilen KHK qrkarabilme
yetkisinin; kendine iizgi ve aynk bir yetki oldu{u anlaqrlmaktadrr. Bu yetki kullanrlrrken yasama yetkisinin dewi anlamrna gelecek ya da bu izlenimi verecek biqimde guncelleqtirilip srk srk bu yola baqvurulmamahdrr.
Anayasanrn 87. ve 91. maddelerinde yetkinin dewinden de$il, verilmesinden sozedilmektedir. Anayasarun, goruqulmesinde bile oncelik ve ivedilik
aradr$r KHK grkarma yetkisinin, Anayasanm yukanda agrklanan kurallan
dikkate ahnarak yerine getirilmesinde zorunlu bulunan, belli usullere gore
yasa qrkarmaya zanr'ar.Lr.elvermemesi gibi ivedi durumlarda kullanrlmasr
gerekir... Bu kararnameler, ancak, ivedilik isteyen belli konularda, krsa
sureli yetki yasalanna dayarularak grkarrlabilirler. Nitekim, Danrgma Meclisinde goruqulmesi srrasrnda Kanun Hukmunde Kararname qrkanlabilmesi igin hukflmete yetki verilmesinin nedeni Anayasa Komisyonu sozcusu
tarafindan, 'gok acele hallerde hukumetin elinde uygulanacak bir seri kural olmadr$r iqin acele olarak qrkarrhp ve hemen olayrn usttne gidilmesi
gereken hallerde grkanlmasr iqin bu duzenleme getirilmiqtir' bigiminde
aqrklanmrq; Anayasa Komisyonu Baqkanrnca da 'kanun kur,'vetinde kararname,... yasama meclisinin acil bir durumda kanun yapmak iqin geqecek
surede qrkartacaSr, kanun ihtiyacr, halledilmesi gereken meseleyi gdzemeyece$ine; o zarnan gok geg kahnacaSr endiqesinden kaynaklanan bir muessesedir ve bu muessese bunun igin konmuqtur.' (DMTD, Cg B 137-146,
Yasama Yrh: I,S: f 52, 153) denilmek suretiyle aynr do$rultuda g6ruq bildi9 E: 1988/38, AMKD, Savr: 25., s.78
l O t l . Q a f l a r , a . g . es . I l 9
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rilmiqtir... KHK uygulamasrnrn yaygrnlaqtrrrlmasr, yetki yasalanna kullarulma sureleri uzattlarak sureklilik kazandrrrlmasl ve hemen her konuda
KHK'lerle yeni duzenlemelere gidilmesi, ivedilik koquluna uyulmamasr yasama yetkisinin dewi anlamrna gelir..."tt
ivedi ve zorunlu durum olqutunun uygulanmasryla, KHK'yle duzenlenemez alan geniqlemiqtir. Bu konudaki kararlarrn incelenmesinden anlagildr$r kadanyla: Personel mevzuatr, uzun sureli ve qok yonlu gahqmalan
zorunlu krlan niteliEi sebebiyle, KHK'lerle duzenlenmemelidir. Bakanhk
kurulmasr iqlemi ivedi ve zorunlu durum olarak kabul edilmemekte, dolayrsryla KHK'yle duzenlenemeyecek alanlar araslna sokulmaktadrr. kamu
hizmetleri iqin kadro verilmesi de Anayasa Mahkemesi'ne gore ivedi ve zorunlu bir durum deSildir.
ivedi ve zorunlu durum olgutine yer verilen son bir kararda; yetki
kanununda, "ivedi ve zorunlu hallere munhasrr olmak izere" Bakanlar
kuruluna yetki verilmesi, bu hususun takdirinin Bakanlar kuruluna brraktldtEr gerekgesiyle, Anayasaya aykrn bulunmuqturr2. A'layasa Mahkemesi'ne gore, ivedi ve zorunlu durum, yetki yasasrnda KHK'lerin amacr, kapsamr, konusu ve ilkeleri yonunden aqrkqa belirtilmelidir.
KHK grkarma yetkisinin ivedi ve zorunlu durumlarla smrrlandr$rnr
soylerken, Anayasa Mahkemesi'nin bu olqutu kullanmachsr iki kararrndan
da soz etmek gerekiyor. Bu kararlarda, Anayasa Mahkemesi'nin kararlanntn geriye yurutmeyeceSi gerekgesine bagvurulmugturt3. Halbuki gerek
388 gerekse 399 sayrh KHK'ler, ivedi ve zorunlu durum olqutune gore Anayasaya aykrrrdrrlar.
388 sayrh GAP Bolge Kalkrnma idaresi Bagkanhsr kurulmasrna iliqkin KHK, bir idari teqkilat kurmaktadrr. Bakanhk kurulmasr, ivedi ve zorunlu durum olmadrErna gore GAp Kalkrnma idaresi iqin de aynr qeyi soylemek mumkundur.
399 sayrh KHK, personel rejimini duzenlemektedir. personel rejiminin kanunla duzenlenmesi gerektifri, daha onceki kararlarda belirtilmiqti.
Anayasa mahkemesi, bu iki olayda da ivedi ve zorunlu durum olqu,
trinu uygulamahydr. Qnnku, Anayasa Mahkemesi kararlarr, Resmi Gazete'de yayrnlandrklarr tarihten itibaren, yasama, yurutme ve yargl organlarlnr, idare makamlannr, gergek ve tuzel kiqiteri baElamaktadrr (153/son). Bu
1 t E : 1 9 8 8 / 6 4 , A M K D , s a l n : 2 6 . , s . 6 r . v c r .A y n c a t s k z .E : l 9 8 8 / 6 2 , A M K D ,
S a y r : 2 6 . , s . I O 3 . ; E : l g g I / Z T , A M K D , S a y r :2 7 . , s . 6 g g . ;E : l g } g / 4 , A M K D ,
Sayr : 25., s. 245.
1 2 E : L 9 9 3 / 2 6 , R G . 8 . l O .l g 9 S , s . 3 9 .
t 3 t r : l 9 9 O / 1 2 ,A M K D , S a y r: 2 7 , s . 2 1 7 . ; E : l g g 7 / l . A M K D , S a \ , .: r2 6 . s . S 2 L
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kural gere[ince ivedi ve zorunlu durum olqutu, Resmi Gazete'de yayrnlanma tarihinden itibaren her olaya uygulanabilir hale gelmigtir. Bu olgutler
Anayasa Mahkemesi iqin de ba$layrcr olmak gerekirdi ve kullanrlabilirdita.
Ne var ki Anayasa'nrn bir baqka hukmu yanhq uygulanmrq ve bu blqutler
kullanrlmamrstr.
YETKI KANUNUNUN NiTELiGI
Yetki kanunu, Bakanlar kurulu'nun KHK grkarma yetkisini kullanabilmesini saSlayan, iqeri$i Anayasa'nrn 91. maddesinde $osterilen hukuki
metindir. Anayasa bu metni yetki yasasr olarak isimlendirmiqtir.
Yetki yasasr, bu sebeple, butqe yasasr gibi, di$er yasalardan aynlan
bir yaprya sahiptir. Bu yaprsr, bir yasayla daha once qrkarrlmrq bir yetki
yasasrna atrf yaprlarak, yetki yasasr koqulunun yerine getirilmeyece[ini
soylemeyi gerektirmektedirrs. Gerqekten de yetki yasasryla, Yasama Organr, yasa yapmak yetkisini Bakanlar Kurulu'na devretmektedir. Bu devir,
Anayasa'da geqitli kayrtlar altrna ahnmtqtr. Yetki kanununda, qrkanlacak
KHK'nin amacl, kapsamr, ilkeleri, yetkiyi kullanma suresi ve bu sure iqinde birden fazla kararname grkanhp grkanlamayacaftntn gosterilmesi gerekmektedir {AY 9l /2). Bu koEullart taErmayan bir yasaya yetki yasast adt
vermek mumkun de{ildir.
Anayasa Mahkemesi kararlarrna baktr$rmrzda, yukandaki goruQun
benimsenmedi$ini ve attf yoluyla yetki kanununun suresinin uzatrlmasrnrn Anayasaya uygun bulundu$unu gdrmekteyiz.
Mahkeme'nin goruqu qu qekilde ifade edilmiqtir:
"Bir duzenleme yontemi olan yollamayla Yasa koyucu, daha 6nce yururlu$e koydu$u kurah, ilgisi nedeniyle baska konudaki duzenlemeye alabilir. Boyle olunca, yollamada bulunulan hukum, yeni yasa taralindan da
benimsenmiq ve onun bunyesine girmiq demektir' Bu bakrmdan, bir yasayla yeniden duzenlemeyle bagka bir yasadaki hukumlere gonderme yontemi arasrnda ayrtm yapiamaz.
Kuqkusuz, Bakanlar Kurulu'na kanun hukmunde kararname qrkarma yetkisini veren yasada deSiqiklik ya da bu yasaya ek yaprlrrken veya
yetki suresi uzatrlrrken, onceki yasaya yollama yapmak yerine, Anayasa'nrn 91 maddesindeki, amaQ, kapsam, ilke gibi ogelerin tekrarlanmast
14 Bu kararlara kargr oy yazan uyeler: Y.G. 6zden, A.N.Sezer, S.Tuzun' M.$ahin bu
hususa iqaret etmiSlerdi.
l5 T.Tan,a.g.e.s.37;L.Duran, Anayasa Mahkemesine G6re Turkiye'nin Hukuk Duzeni,
AID. Cilt : 19. Salr : 1.. s. 20.

daha uygun bir yontem sayrlmakla birlikte boyle yaptlmayrp yollamayla eski yasanrn suresinin uzatrlmasr ya da yeni eklemeler yaprlmasryla yetinilmesi de gegerli bir duzenleme yontemidir. BaEka bir deyiqle daha sonraki
yasa ile yururlukte olan bir yetki yasasmda yer alan amae, kapsam, ilke
gibi ogelerin tekrarlanmasryla, onceki yasa hukmune yollama yapmak arasrnda onemli bir fark bulunmamaktadrr."t6.
Anayasa Mahkemesi'nin dusuncesiyle bakhdr[tnda, butqe yasasrnrn
da atrf yoluyla suresini uzatmak mumkun olacaktrr. Halbuki yetki yasasr
da butge yasasr gibi Anayasayla ozel olarak duzenlenmiqtir. Di$er yasalarla aynr statude kabul edilmemelidirler.
Atrf yontemiyle yetki yasalanrun suresinin uzatrlmasrnr, Anayasa'ya
aykrn bulmamakla beraber, Anayasa Mahkemesi, yetki yasalanmn suresinin uzatrlmasrnr onleyecek bir baqka formul geliqtirmiqtir: Yetki yasasr krsa sureli olmahdrr.
34Bl Sayrh Yetki kanunun iptali istemiyle agrlan davada Anayasa
Mahkemesi, uzatma ydntemiyle, Bakanlar Kurulu'na 6 yrldan fazla bir yetki verildiSini tesbit etmiqtir. Boylesine uzun sureli yetki verilmesi, yasama
yetkisinin devri niteliSini taqrdr$r gerekgesiyle Anayasa'ya aykrn bulunmugtur. l7
Yetki yasasrnrn krsa sureli olmasr, ivedi ve zorunlu durum olgutunun doSal sonucu sayrlmahdrr. ivedi ve zorunlu durumlar igin verilen istisnai bir yetki olan KHK grkarma yetkisi, tabiidir ki krsa sureli olacaktrr.
"Bu kararnameler, ancak ivedilik isteyen belli konularda, krsa sureli yetki
yasalarrna dayanrlarak qrkarrlabilirler. " I 8
Yetki kanununun suresi ne kadar olmahdrr ? Yukanda incelenen kararlar, bu soruya somut bir cevap vermemektedirler. Aslna bakrlrrsa belli
bir sflre vermek de pek mumkun gorunmemektedir. Anayasa Mahkemesi,
yetkinin, "yasama yetkisinin dewi anlamrna gelmeyecek bir sure iqin verilmesi" gerektiSini belirterek. her somut olayda kullamlabilecek bir anahtar
geliqtirmiqtir. KHK grkarma yetkisi, yasama yetkisinin devri anlamrna gelecek ya da bu izlenimi verecek biqimde guncelleqtirilip srk srk kullanrlmamahdrr. Yetki suresi, yasama yetkisinin devri yasa$r srnrrlan iginde kalmahdrr. Bu surenin iginde kahnrp kahnrlmadr$r Anayasa Mahkemesi'nce denetlenecektir.

l 6 E : L 9 9 O / l , A M K D , S a y : 2 6 . , s . 3 2 O . tE : 1 9 8 8 / 6 4 , A M K D , S a y r : 2 6 . , s . 6 5 .
t 7 E : 1988/62, AMKD, Sayr : 26., s. 115
I B B : 1988/64, AMKD,Sayr :26., s. 63.; E : 1993/26, RG. 8.10.1993, s. 36.
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Anayasa'nrn 91. maddesi, yetki yasasrnda bulunmasr gereken hususlan belirtmigtir. Buna gore ; Yetki yasasr, qrkanlacak KHK'nin amaclnl,
kapsamrnr, ilkelerini, kullanma suresini ve suresi iCinde birden fazla kararname qrkarrhp grkanlmayacaSrnr gosterir.
Uygulamada ortaya qrkan onemli bir sorun, yetki yasalarrndaki kapsam genelliSi ve belirsizli[idir. Orne$in, "idari usul ve iqlemlerin yeniden
duzenlenmesi igin ihtiyaca cevap vermeyen kanunlann veyabazt hukumlerinin kaldrrrlnrasr veya de[iEtirilmesi" igin verilen yetkinin belirsizli$i ve
srmrszhSr agrktrr.
3268 Sayrh Yetki Yasasrnrn iptali istemiyle agrlan davada, "Di$er Kanun ve Kanun Hukmunde Kararnamelerin Devlet memurlarr ile di$er kamu gorevlilerinin idari, mali ve sosyal haklarryla ilgili hnkimlerinde" de$iqiklik yapma yetkisinin tarunmrq olmasr, Anayasa'ya aykrn bulunmamrqtrr. Bu kararda ortaya konulan SoruS qoyleydi :
"Mevzuatrmrzda devlet memurlarryla di[er kamu gorevlilerinin idari,
mali ve sosyal haklarryla ilgili hukumleri igeren yasalar bellidir. Ancak, bir
bir saptanmasr, hangi yasada bu konuda ne gibi bir hukmiln bulunduSu
oldukga dikkatli bir inceleme ve araqtrrmayr gerektirir. Burada yasa koyucu, bizzat yapaca$r araqtrrmada, devlet memurlan ve di$er kamu gorevlileriyle ilgili kimi yasalann gozden kagmrq olabilmesi ihtimalinin yaratabilecefi sakrncalarr onlemek gibi bir amaqla iptali istenen (m) bendinde olduSu qekilde bir belirlemeyi tercih etmiq bulunmakt.adrr. Bu tur bir tesbitin,
kapsam belirleme iginin otesinde topyekfin bir yetki devri olarak yorumlanmasr isabetli sayrlamaz. Ote yandan Yetki Kanunu'nda yururlukten
kaldrrrlacak kanun hukumlerinin agrkga gosterilmesi gerekti[i yolundaki
esas da 1982 Anayasasr'nda yer almamrqtrr."re
Bu kararlann yazrldr$r (karar tarihi 6.l.f 987) tarihten itibaren sonraki geliqmelere baktrprmrzda KHK qrkarma yetkisinin, yasama organrnr
devreden qrkannr qekilde kullanrldrSrnr gormekteyiz; bu geligmelerin neticesinde Anayasa Mahkemesi,'1988/62 Esas sayrh Kararda (Karar tarihi
6.2.1990), slnlrsrz ve kapsamr belirsiz yetki yasasr grkarrlamayaca$rnr soylemiqtirzo
Anayasa Mahkemesi, 3841 sayrh Yetki Yasasrmn Anayasa'ya uygunlu$unu denetlerken, soyut, genel ifadelerle yetki verilmesini qu bakrmlardan sakrncah bulmustur :
19 E : 1986/15, AMKD, Sayr : 23., s. 13.
2O E: 1988/62, AMKD, Sayr : 26., s. 113.

Soytrt, genel ifadelerle verilen yet.ki srnrrsrz bir yetki niteliSi taqrmakt"adrr. Aync'a, "verilen yetkinin 9l.maddede ongunilen KFIK'lerle dtizenlenemeyecek yasak alanlar kapsamrna girip girmedi{inin
onceden saptanmasr da olanaksrzdrr". Kanunun belirsizliSi yetkiniu ivedi ve zorunlu durrrrnlara iliqkin olup olmadrgmrrr incelenmesine de imkan tarumamaktadrr.
"Bu belirsizlik sonugl.a, konu ve kapsam srnrrsrzhfrna kadar vrrrmakta ve
boylece yurutme organr slnrrsrz yetkilerle TIJMM'ne ait. olan yasama yetkisini kullanarak bu iqleri ustlenmektedir. Bu durum ise acrkqa yasama yetkisinin devri niteli$indedir ve Anayasa'nrn T.maddesine aykrndrr."
I982 Anayasasr'nln 91, madclesinde KHK grkarma yetkisinin "belli
konularda" verilece$i hukmtinr.in yer almamasr doktrinde eleqtirilmi$tir.
Anayasa Mahkemesi, Bu eksikligi, 87. madde-vi kullanarak tamamlanmrqyetkileri arasrnda "belli konularda KHK erkarttr. 87. maddede'fBMM'nin
ma yetkisi vermek"de sayrlmrqtrr. 91 . ve 87. nraddeleri birlikte ele alan
Anayasa Mahkemesi, yetki yasalannda, grkanlacak KHK'lerin arna<;, konu
ve kapsamrnrn somut olarak belirlenmesi gerektigine karar vermi.stir.
Yetki yasasrnrn kapsaml sorunu, 39 1l sayrh, "Memurlar ve Difrer
Kamu Gorevlileri l{akkrnclaki Bazr Kanunlar ile Ltskilat Kanunlaunda De$isiklik Yaptlmastna Dlir Yetki Kanunun" Anayasaya aykrnhfir idcliasryla
aqtlan davada. aynntrh bir qekilcle yeniden ele ahnrnrEtir.
Ilu davanan ilginQ bir ozelli$i vnrchr: Davayr aqan Ana Muherlel-el.Partisi ANAP, 39 I 1 Szryrh Yasayla verilen yetkiyi, "Parlementoyu cllqla,l'an agrk
bir yel.ki dewi" olarak nitelemektedir2l.
f3u Yasayr grkaranlar ise 1983-1991 seneleri zrrasrnda ANAP iktidarrnrn crkardrgr yetki yasalannrn yasalna yetkisinin devri niteli[i taqrdr$r go'dir.
diqunde olan DYP rre SHP
Hatta SHP, datra once aqtrgr davalarla, bu
tur vethi yasalannt iptal ettiren Partidir.
391 I Sayh Yetki Yasasrnrn iptali istemiyle aqrlan clavada, Anayasa
Mahkemesi'nin, yetki yasalarlntrr kapsamr hakkrnclaki goru$Ll gbyle ifade
eclilmigtir ;
"Bakanlar Kurunu'na verilen yet.ki. yasada clngorulen konu, arlac,
kapsam, ilke ve srire ile srnrrh bir yetkiclir. O haide, vetki yasasrnrn, Anayas{r'nrn belirlediSi ogeleri belli bir iger-ige kavuqlurarak sonrutlagtrrmarsr
r.e ver-ilen yetkif i aelkqa srnrrlayarrak Bakanlar Kurulu'na qerceve gizmesi
gerekmektedir...
Anayasa'nn
87. maddesintle 'Ilakanlar Krrrulu'na belli konularda
kanun hrikmunde kararname crkarna yetkisini vermek"I'.8.M.M.
nin go-
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biqimde genel bir yetki veremez...
Bu nedenlerle yetki yasasmda Bakanlar Kurulunun hangi konularda
KHK qrkarabilece$i agrkga belirtilmeli ve verilen yetki, konu yonunden
mutlaka belirgin olmahdrr.
, Yetki yasasrnda, Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin amacr, kapsamr
ve ilkelerinin belirtilmesinden amaq, Bakanlar Kurulu'nun kendisine verilen yetki ile neleri gergekleqtirece$inin aqrkhkla gosterilmesidir. KHK'nin
amacr, kapsamr ve ilkeleri de konusu gibi geniq iqerikli, her yone gekilebilecek, 5ruvarlak ve genel anlatrmlarla gosterilmemeli; de$iEik bigimlerde yorumlanmaya elveriqli olmamahdrr...
Bu durumda, TBMM, Bakanlar Kurulu'na onemli, ivedi ve zorunlu
durumlarda, somutlagtrrrlmrg belirgin konu, amae, kapsam ve ilkelerle bu
yetkiyi verebilecektir. Yetkinin Bakanlar Kurulu'nca bu koqullar gerqekleqti$inde kullamlmasr biqiminde defil, onemli, ivedi ve zorunlu durumun konu, amaQ, kapsam ve ilkeler yonunden TBMM tarafindan saptanrp, somut
durumun belirlenerek verilmesi gerekir.
Verilen yetkinin konu, amaq, kapsam ve ilkeler yonunden genel anlam igermesinden ve duraksamalardan kurtarrlarak belli, belirgin hale getirilmesi, diSer bir anlatrm ile somutlagtrnlmasr; yurnrlu$e konulacak
KHK'lerin yetki yasasr kapsamr iginde kahp kalmadrklannrn, 91. maddede
belirlenen yasak alana girip girmediklerinin; onemli, ivedi ve zorunlu bir
durum igin olup olmadrklannrn saptanmasr yonunden gereklidir.
Parlamenter demokratik rejimin temeli olan parlamentolar, iktidar ve
muhalefetiyle tum ulusun temsilcilerinden oluqan organlardrr. Yasal duzenleme gereksiniminin yasama organrnca gergekleqtirilmesi ve karqrlanmasr temel kuraldrr..."22
Kararda, ivedi ve zorunlu durum olqutleri, krsa sureli yetki ilkesi korunmuqtur. Boylelikle KHK'nin tarumlandr$r emsal karar niteli$i taqrmaktadrr.
Karann bir di[er onemli tarafi ise oy birlifiyle verilmiq olmasrdrr. Bu
durum KHK konusunda Anayasa Mahkemesi igtihadrnrn sureklili$i agrsrndan umit vericidir.
Yetki yasasrmn kapsamr hakkrndaki igtihatla, 1982 Anayasasr'nrn
bir baqka eksiSi daha tamamlanmaktadrr: Yururlukte kaldrnlacak kanun
hukumlerinin yetki yasasrnda belirtilmesi.
2 2 E : 1 9 9 3/ 2 6 ; R G . 8 . 1 O . 1 9 9 3 , s . 3 5 . v d .
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Yetkinin, somutlaqtrrrlmasr, srnrrlanmasr ve qerQeveqizilmesi2sifadeleri, yururlukten kaldrnlacak yasa hukumlerinin yetki yasasrnda belirtilmesini gerektirmektedir. Esasen, Anayasa'run gl.maddesinde boyle bir zorunlulu{un yer almamasr, uygulamada, yetki yasalarrnda yururlukten
kaldrnlacak yasa hukumlerinin belirtilmesine engel de$ildlrz+. KHK'nin
kapsamrnrn belirlenmesi, Anayasa Mahkemesi'nin iqtihadr rqr$rnda okunduSunda, 1982 ve 1961 Anayasalan arasrndaki farkhh$rn giderildi{ini goruyoruz. Uygulamanrn nasrl geligecefini, yeni yetki yasalan ve yeni Anayasa Mahkemesi Kararlarl gosterecektir.
KANUN HUKMUNDE KARARNAMELtrRIN
YETKi YASASINA UYGUNLUGUNUN DENtrTiMi
Kanun hukmunde kararname uygulamasrnrn bir difrer boyutunu, qtkarrlan KHK'lerin yetki yasalarrna uygunlu$unun denetlenmesi oluEturmaktadrr. Yetki yasasrna uygunluk denetimi, Ekarrlan KHK'nin yetki yasasr kapsamr ieinde kahp kalmadr$r yonunde yaprlmaktadtr. Yetki yasasr
kapsamr drqrnda kaldr$r tesbit edilen KHK'nin iptaline karar verilmektedir.
Bilindigi gibi Anayasa'da yetki yasasrna uygunluk denetimi konusunda hukum bulunmamaktadrr2s. Anayasa Mahkemesi, yetki yasasrna
uygunluk denetiminin gerekqesini qu qekilde agrklamaktadrr :
"KHK'nin yargrsal denetiminin sdzkonusu oldufunda I(HK'nin dayandrfr yetki yasasrnln oncelikle Anayasa'ya daha sonra da KHK'nin kendisinin hem yetki yasasma hem de Anayasaya uygunlu{u sorunlarrnrn cozumlenmesi gerekir. Her ne kadar, Anayasa'run 148. maddesinde KHK'lerin yetki yasasrna uygunlu$unun denetlenmesinden de$il yalnrzca Anayasa'ya bigim ve esas bakrmlarrndan uygunlu$unun denetlenmesinden soz edilmekteyse de Anayasa'ya uygunluk denetiminin oncelikle KHK'nin yetki yasasrna uygunluSunun denetimi girer. Qunku, Anayasa'da, Bakanlar Kurulu'na
23 Yetki yasasrnln kapsamrnrn bn urrsurlan igermesi gere$ine doktritrde isaret edilniqti. Bkz. F.Sa$lam, a.g.e.s.27O.
24 Y.Yayla, 'T.Tan'rn 1'eblifinin Yorurnu", Anayasa yargrsr, ] 984, s. 5l . yasaya g6re :
"Anayas:uln, TBMM'nin qrkanlacak KHK'nin kapsamrnr gdsterme yetkisini sakh luttu{u ve bu kavramrn ytirurltikten kaldrnlacak kanun htikumlerinj de esasen kapsadrSr ileri srirulebilir." Aynca doktrinde yurrirl,ikten kaldtnlacak vasa hrlikumlerinin
yetki yasasrnda gdsterilmesi gereginin "gayet tabii olzrrak" kabul edildigi iqin
Anayasa'da yer almadrSr; Anayasa'da btr hukmtin olmamasrnln, yetki kanunlannda
de€istirilecek kanunlann gOsterilmeyece$i geklinde yorurnlanmayaca[r belirtilmiEtir.
Bkz. B.Kuzrr.a.g.e.s.344.
25 sa$am, yetki yasasrna uygunluk denetimi yaprlabilece$ini belirtmektedir. Bkz.,
F.Sa$am, a.g.e.,s.27O.
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ancak yetki yasasrnda belirtilen stmrlar iQerisinde KHK grkarma yetkisi verilmiqtir. Yetki yasasr olmazsa (Anayasermd. 121 drqrnda) KHK olamaz. Bu
yetkinin drqrna qrkrlmasr KHK'yi anayasaya aykrn dtrruma getirir. Boylece,
KHK'nin yetki yasasrna ayktn olmast Anayasa'ya aykrn olmakla ozdegleqir.
Nitekim... 335 ve 347 Say;JtKHK'ler dayandrrrldrklan Yetki yasasalannrn
kapsamr dr$rnda kalmalarr nedeniyle... iptal edilmigtir. "2o
YE'I'Ki YASASININ iP'fALi
3470 Sayrh Yetki Yasasrnrn iptaliyle ortaya onemli bir problem qrkmrqtrr. Bu problem, iptal edilen yetki yasastna dayanrlarak erkartrlan
KHK'lerin hukuki durumudur.
Bu konuda iki tez ileri surulmuqtur : Birincisi, Anayasa Mahkemesi'nin yetki yasasrnr iptal ederr karannrn yururlu[e girmesinden sonra bu
yasaya Elore qrkartrlan KHK'lerin de yururlukten kalkmasr; ikincisi ise aqrlan iptal davalannda igin esasrna girilmeden iptal kararr verilmesidir.2T
Yetki yasasryla KHK arasrndaki ba$ daha once incelenmigti. Buna
gore, yetki yasasrnrn Anayasa'ya aykrn bulunarak iptal edilmesi, bu yasaya gore grkanlan KHK'lerin de Anayasa'ya aykrrrr olmasr neticesini kendiliSinden doSuracaktrr.
Yetki yasasrnrn iptaliyle, bu yasaya dayamlarak grkanlan KHK'ler,
yetki yasasr olmaksrzrn <trkanlan KHK haline gelrnektedirler. Yetki yasasr
olmaksrzm KMK qrkarrlmasr ise yasama iqlevinin yurutme tarafindan gasbrdrr. idare Hukukunda iglev gasbr, yokluk derecesinde hukuki sakathk
sebebidi128
Bu sebeple, yetki yasaslmn iptaliyle, o yasaya dayanrlarak grkanlmrq
oian KHK'lerin yururlukten kalkmasr gerekmektedir.
Ancak, KHK'lerin duzenlediSi alanlann gegitliliSi ve karmaqrkh$mt,
yasa niteli$indeki duzenlemelerin kendili$inden yururlukten kalkmasrmn
ortaya grkaracafir sorunlan gozonrinde bulundurduSumuzda: Hukukta istikrar ve guven ilkeleriyle karqrlaqmaktayv. Do$abilecek olumsuz neticelerin onlenmesi igin Yasama Organrna onemli gorev dusmektedir. iptal edilen yetki yasasrna dayanrlarak crkanlan KHK'ler hemen ele ahnarak ya yasalaqtnlmah yada reddedilerek yururlukten kaldrnlmahdrr.
2 6 E : 1 9 9 3 / 3 3 , R G . 6 . l O . 1 9 9 3 ,s . 3 0
27 B.Qa$ar, a.g.e.s. ll9. Yazar, ilk tezin anayasal yargtlama hukukunun
gok daha yahm, oldu['unu belirtmektedir.
28 L. Duran. idare Hukuku Ders Notlan, istanbul, 1982, s.4O7.
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istikrar ve hukuka guven ilkelerini krrllanarak, yetki yasasrnrn iptalinin, kendilifiinden KHK'leri yururlukten kaldrrmayacafr c1asoylenebilir.
Ancah, bu eah$marla Yzrsama Organrnrn sorumlulufiuna isaret etrnek tercih edilmiqtir.
Sorun, ilk olarak Anayasa Mahkemesi'nin onr-rnegeldiSinde, bu tezler hiq tartrqrlmaksztn, Anayasa Mahkemesi Kararlannrn geriye yurumezlifi gerekqe gosterilerek, iptal isLemi reddedilmistir.
1990/ I Esas Sayrh Kararda goyle denilmektedir :
"... Yukarrda da cle{inildifii gibi, iptal kararlart gelece{e donuktur.
Kural olarak yayrmlandrklan gunden baqlayarak hriktim ifade ederler. Tersine durumda yetki yasasrnrn yururlukte bulundufru surecle, KHK ile yaptlan duzenlemelerin, gergeklegtirdi[i hrrkuksal durumlartn t'e kimi zaman
kazanilmrs haklann ihlali sonucuna varrhr. IJu da Anayasa Mahkemesi
kararlarrnrn geriye yurimeyece$i ilkesine aykrn duqer. Bu nedenle, dava
konusu 388 sayrh KHK'nin ivedilik ve zorunluluk ogelerini iqermediSi soylenemez. Yetki yasasrntn Anayasaya ayktnh$r nedeniyle iptali, bu yasaya
dayanrlarak erkanlacak yasa gucunde kararnameleri kendilifinden Anayaszl'ya aykrn duruma duqurmez. ikislnin ayrl ayrl denetlenmesi yolu da bu
sonucu gostermektedir. "2e
l99O/12 trsas Sayrh Kararda issno; "fetki yasastntn... iptali durumuncla ise, buna dayanan KHK'lerin iptalinin gerekece{i kuskusuzdur."
denildikten sonra, bu kararnarnelerin iptalinin "istikrarstzhk, kararstzltk
ve gu\rensizlik" yarataca{rndan bahisle; Anayasa Mahkemesi kararlartnrn
geriye ytirumezli$i ilkesine de dayanrlarak, iptal istemi reddedilmislir.
Her iki kararda da yetki yasasl iptal edilmiq oldu[u igin, KHK'nin iptali gerekeceSiyolunda karEr goruq bildiriimigsr; ama qofrtrnluk bu gorige
katrlmamr$trr. Karqr oylar okundu{unda, go$unlu$un goru$iinu anlamak
ve katrlmak imkansrzlaqmaktadrr.
Aynr sorun, yakrn zamanda 391I Sayrh Yetki Kanunun iptaliyle, bir
kez claha Anayasa Mahkemesi'nin onune gelmiEtir. Anayasa Mahkemesi,
bu davalarda, iptal edilen yetki yasasrna dayanrlarak gtkanlan KHK'lerin
iptali gerektifii tezini benimseyerek, aqtlan davalart kabul etmiEtir. 6 Kasrm-3o Arahk I993 l-arihlerinde yaytnlanan iptal karan saylsr, I B'dir. Bu
sayr, KFIK yetkisinin kullanrmrnrn aErrrh{r hakkrnda cla bilgi vermektedir.
Burada onemle belirtilmesi gereken bir husus daha vardtr: An;ryasa
Mahkemesi'nin, yetki yasasrnrn iptalinin l(HK'larrn cle iptalini gerel<tireceSi
29 AMKD. S a y r : 2 6 . , s . l ] z 1 .
30 AMKD, S a y r: 2 ' f. , s . 2 1 7 .
3 I A M K D , S a y r : 2 6 . , s . 3 1 3 4v. c l . ;A N { K D ,S a y t : 2 7 . , s " 2 5 4 .\ ' c l .
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tezini kabul etti$i, daha onceki tarihlerde verilmiq kararlan vardrr32. Ancak, bu kararlar, 39ll Sayrh Yetki Kanunun iptali sonrasrnda iptal edilen
KHK'lerle ilgili kararlardan sonra yayrnlanmr$trr. hatta, ilginetir. 1992/6
Karar sayrh, 5.2.1992 tarihli Karar, 27.11.1993 tarihli Resmi Gazete'deyayrnlanmrq, Karara karqr oy yazan Uye, Haqim Krhq, 10.11.1993 gunlu Resmi Gazete'de yayrnlanan 1993/32 Esas sayrh Karara atrf yoluyla duquncesini belirtmiqtir.
Bu sebeple, Anayasa Mahkemesi'nin, iptal edilen yetki yasasrna dayanrlarak qrkanlan KHK'ler hakkrndaki goruqu, 39l l Sayrh Yetki Kanununun iptali sonrasl esas ahnarak aktarrlacaktr.
ilk yayrnlanan Karar, 1993/33 Esas sayrh Karardrr. Bu kararda yer
alan ifadeler, di$er iptal kararlannda da aynen yer almaktadrr. Bir baqka
soyleyiqle, Anayasa Mahkemesi, konuyla ilgili bir sablon oluqturmuq ve di{er iptal kararlannda da bu qablonu kullanmrqtrr. iptal kararlanrun gerekgesi qoyledir:
"Ola{anustu Hal KHK'leri dayanaklannr do[rudan doSruya Anayasa'dan(mad.l2l) alrrlar. Bu tur KHK'lerin bir yetki yasasrna dayanmasr gerekli defildir. Buna karErn, ola$an KHK'lerin bir yetki yasasrna dayanmalan
zorunludur. KHK'ler, yasa gucunu dayandrklan yetki yasasrndan alrrlar. Bu
nedenle KHK'ler ile dayandrklarr yetki yasasr arasrnda gok srkr bir bag vardrr.
Yetki Yasasr, KHK ve KHK'nin Turkiye Buyuk Millet Meclisi'nce aynen ya da de[iqtirilerek kabulu birbirinden bafrmsrz iElemler olmayrp Anayasa'da ongurulen bir surecin defiEik aqamalandrr. KHK'nin yetki yasasr
ile olan ba$r, KHK'yi aynen ya da de{iqtirerek kabul eden yasa ile kesilir.
Bu yasa, KHK'yi kendi bunyesine alarak genel anlamda bir yasa niteliSine
donugturur. Bu nedenle, KHK; yasa gucunu, dayandr$r yetki yasasl ile konulan esaslara uygunlu$u ve yetki yasasrnrn da Anayasa'ya uygunlufu
varsaytldt$r igin kazanmaktadrr. Yetki yasasrntn Anayasa'ya aykrnh$rrun
saptanrnasr ya da bu nedenle iptaline karar verilmesi durumunda, bu varsayrm gerqekleqmediSinden,bu yasaya dayanrlarak qrkartrlan KHK Anayasal dayanaktan yoksun kahr. Bu durumda KHK, Anayasa'ntn uygun gordu[u olqunun otesinde verilen bir yetkinin kullanrlmasl sonucu qrkartrlmrq olmasr nedeniyle Anayasa'ya ayhrnhk oluqturur. KHK, yetki yasasrna
ve iqeri$i yonunden de Anayasa'ya aykrn bulunmasa bile dayandrSr yetki
yasasr Anayasaya aykrrr ise bu nedenle iptali gerekir.
KHK'nin Anayasa'ya uygun bir yetki yasasrna dayanmasr, gegerliliSinin on koquludur. Bir yetki yasasrna dayanmadan qrkartrlan veya dayan3 2 E . t 9 9 r / 3 3 . R G . 3 0 . 1 1 . 1 9 9 3 ;E 1 9 9 2 / 2 4 , R G . 1 . t 2 . 1 9 9 3 , E . 1 9 9 2 1 6 R G .
27.11.1993
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drfir yetki.yasasr Anayasaya ayktrt olan bir KHK'nin kurallan, iqerikleri yonunden Anayasa ya aykrnhk oluqturmasalar bile, Anayasa'ya uygunlu$undan soz edilemez...
Butun bu nedenlerle dayandtSr yetki yasasrnrn Anayasa'ya aykrnh$r
saptanan ya da iptaline karar verilen KHK'lerin, Anayasa'ntn Baqlangrg'rn'Higbir kiqi ve kuruluqun, bu Anayasada gosterilen hurriyetgi demokdaki
rasi ve bunun icaplanyla belirlenmiq hukuk duzeni drqtna qrkamayaca[t',
'Hig
kimse veya
2.maddesindeki Hukuk Devleti ilkeleriyle 6.maddesindeki
yetkisi
kullanamazk:uralbir
Devlet
Anayasadan
almayan
organ kayna[rnr
larr ve KHK qrkarma yetkisine iliqkin 9I.maddesiyle bagdaqttnlmalart olanaksrzdrr.
Bir yetki yasasrna dayanmadan qrkarttlan, yetki yasasrnrn kapsamt
drqrnda kalan, dayandrSryetki yasasrnrn Anayasa'ya aykrrrhSr saptanan ya
da Anayasa'ya aykrnh$r nedeniyle iptal edilen KHK'lerin anayasal konumlarr birbirinden farksrzdrr. Boyle durumlarda KHK'ler anayasal dayanaktan yoksun bulunduklanndan iqerikleri Anayasa'ya ayktn bulunmasa bile
dava aqrldrfirnda iptalleri gerekir."33
Bu kararlara karqr, Anayasa Mahkemesi kararlartnrn geriye yurumezliSi ilkesi, karqr oylarda ileri surulmuqtur3a
Azrnhk goruqu iki bakrmdan eleqtirilebilir. Biricisi, yetki yasastntn
iptaliyle KHK'nin Anayasal dayanaktan yoksun kaldr[r, yasama iqlevinin
gasbr nedeniyle yokluk derecesinde sakat oldu[udur. Bu sakatltk, yargt
yerlerince her zarr'art tesbit edilebilir. Anayasa'ya aykrrrhk, yetki yasasrntn
iptaliyle ortaya grkmaktadrr ve KHK, Anayasa Mahkemesi'nin onune geldi$inde Anayasa'ya aykrndrr. Anayasa Mahkemesi. bu aykrnhfr saptayarak
iptal karan vermelidir.
ikinci husus ise, kararlann geriye yurumezli$i ilkesinin nitelijinin tesbitinde dugulen yamlgrdrr. Geriye yurumezlik ilkesi, iptal edilen yasa hukmune dayanrlarak ortaya grkan kazanrlmrq haklann korunmasrnda soz ko3 3 E : 1 9 9 3 / 3 3 ,R G . 6 .l l . t 9 9 3 . A y n c a B k z . E : 1 9 9 3 / 3 2 , R G . l O .I I . l 9 3
- E : 1 9 9 3 / 3 5 ,R G . 2 0 . 1 1 . 1 9 9 3
- E : r 9 9 3 , i 3 6 , 2 3 . 1 1 . 1 9 9-3E : 1 9 9 3 / 3 8 .2 4 . 1 1 . 1 9 9 3
- E : 1993,139,RG. 25. 1 r. 1993 - E : 1993/ 40. 3. 12.t 993 - E : 1993/ 34. 4.12.93
- E : 1 9 9 3 / 4 r . R G . 8 . 1 2 . 1 9 9 3- E : 1 9 9 3 / 4 3 .R G . 1 4 . 1 2 . 1 9 9 3- E : 1 9 9 3 / 4 5 . R G .
2 2 . L 2 .1 9 9 3
- E : 1 9 9 3/ 4 6 , R G . 2 3 . 1 2 .f 9 9 3 - t r : 1 9 9 3 / 4 7 . R G . 2 4 . L 2 . 1 9 9 3 - E : 1 9 9 3 / 4 B , R G .
25.12.1993
- E: 1993/4g,RG.26.12.1993
- E : 1993/50,RG.27.12.1993 - tr: 1993/5L,
RG.28.12.1993
- t r : 1 9 9 3/ 5 2 , R G . 3 0 .1 2 .1 9 9 3
34 Uyelerden. G.Dinqer, S.Adah, M.Ifthe, bu goruEtedirler. G.DinQer.ba$ka hususlara
da de$inmektedir.Bkz.RG. f O.11.1993.s.53. vd.

-*Et"nusudur. Geriye yiirtimezlik ilkesi, iptal edilen KHI{'nin uygulannrasryla ortaya erkan bireysel hukuki durumlann korunmasrnr3s sa$ar. Bu trusus ise
Anayasa Mahkemesi'nin gorev nJanrdrqrndadrr.Anayasa Mahkemesi, orriine
gelen KHI('nin Anayasa'ya uygun olup ohnadrSrnrbelirlemek ve Anayilsa'ya
aykrn KHK'-viiplal etrnekle gorevli-yetkiliclir. Anayasa Mahkernesi, bir karannda, qoyle demektedir: "...Anayasa Mahkemesinin kararlarlnln geriye yururneyecefrihukmunr-rn hasrl edece{i sonuqlann tayini uygulamayla ilgili bir
iqlem olup, bu hukum mahkemenin gorevini etkileyecek nitelikte de$ildir."sa
Yetki yasasr yrirurlukteyken qrkanlan KHK'nin kazanrlmrq hak niteliSinde, bireysel bir hukuki duruma girdigini kabul etmek guq gorunmektedir. Qunki KHK'nin kendisi genel hukuki durumlar yaratan bir hukuk
kurahdrr. Son olarak, kararlarrn geriye yurrimezli$i ilkesinin de tarhErnalr
oldufiunrr belirtmek gereki-yor37.F3usebeplerle yetki yasasrnrn iptali sonrasrnda, iptal edilen yasaya dayarularak grkarrlan KHK'lerin iptali isteminde,
kararlann geriye yurumezli{i ilkesine dayanrlmamahdlr.
Toparlamak gerekirse : Yetki yasasrnrn iptali, KHK'lerin kendiliSinden yuriirlukten kalkmasr sonucunu dofurmam:rkta; Anayasa Mahkemesi'nin onune getirilclifi takclirde, iqin esasma girilmeden bu gerekgeyle iptal edilrneklcdirler.
o L A 6 A N t J s ' I . u I I A I , I ( A N I . J NH I J x n , l u N I ) E K n R A R N A M t r I . E R i
Bilindifi i:zere. 1982 anayasasr, srkryonel.im r.e ola{antistti halin gerekli krldrfir konularda KHK qrkanlabilece$ini ongormektedir. Yetki yi]sasrna dayanma kaydrnrn aranmanraslnrn yanrsrra, bu Kt{K'ler, yargr denetimi
dr$tnda tutulmuqletrchr.sB
'fBMM'nin,
t.oplanarnayzrca$r
kadar ercilve hrzh geligecek bir durum,
giintirnuztrn
ashna bakrlrrsa,
teknolojik geliqmeleri karqrsrnda pek de
mrimkfin gorunmemektedir. Nitekim. olafanfistu hal yada srkryonetim ilanr, aynr gtin TBMM'nin onayrna sunulrnakt.adrr. TIIMM, toplantr halinde
cle{ilse henren toplantrya ga[rnlacaktrr.
'IBMM'nin,
olafianustu hal ya da srkr ydnetim ilanr karannl goru$urken, Bakanlar Kurulu'na KHK grkarrna yetkisi vermesi, mumkun olabilir.
Anayasa'ya bu yolda bir hukum konabilirdi.
35 Fluktrki drrrumlar icin bkz. Y.Yayla, idare LlukrrkLr, jst., 1g90. s.9. vcl.
36 tr :1963,r 124, Ill<z.L).Kuzu,a.g.e.s. 421>.
'f.Ytldrnm.
37
Arrayas:r Mahkenresi Kararlannln Ba{layrcrl{r. Arqurnentur-n,
N i s a n I 9 9 3 . ; [ J . K r r z r r .a . g . e . s . 4 2 4
38 Ola{r'rt-ttistri hal l<avramr icin bkz. Il.Kuzrr^ Ola{erniistii
Hirl Kavramr
Arrayasa Flukukunda (JlaEiLnustu ltal f{e.jinri. istirnbul tg93

ve'fiir-lr

'fBMM'nin
devre cLQr
Ola[anustii durumlarda ahnan kararlarda
Krizi
neticeler,
Korfer
deneyimiyle
brrakrlmasrnrn do{urdufiu olumsuz
goruldii. Rtr sebeple, yetki yasasl olmakstzrn KHK qrkarma yetkisi, tekrar
gbzden geqirilmelidir.
Ola{anusl.u hallercle ahnan kararlar, tilke yaqamr igin olclu$u kadar,
kiqi hak ve hurriyetleri iein cie a$rr sonuelar clofurabilmektedir. Bu aftr
sonug:lan ortaya qrkarabilecek iglemlerin yargr denetimi drErnda tutulrnasrnr kabul etmek mumkin de$ildir. Hukuk devlet.i olmantn temel qartr
ihlal edilrnektedir.
Olafanustu hal KHK'leri Anayasa Mahkemesi'nin ontine getirildigincle, Anavasa Mahkemesi "Ola$anustu hal KHK'si" tanrmrnt yaparak, bu
tanrmrn drornda kalanKHK'lerin Anayasa'ya uygunlufunu denetlemigtir3e.
Anayasa Mahkemesi'ne gore: "Anayasa Mahkemesi Anayasa'ya uygunluk denetirni icin onune getirilen... cluzenleyici iElemin hukuksal
nitelernesini yapmak zorundadrr. Qunkri, Anayasa Mahkemesi, denetlenmesi istenilen metine verilen adla kendisini ba$r sayamaz. tsu nedenle,
Anayasa Mahkemesi olafianustu hal KHI('si adr altrnda yaprlan duzenlemelerin... gerq:ektenbir olafanustu hal KHK'si nitelifinde olup olmadr{rnr incelem.ek ve bu nitelikte gormedigi duzenlemeler yonunden
Anayasa'ya uygun luk clenetimi yapmak zorundadrr. " lo
Anayasa Mahkemesi kararlanna gore, ola{anustii l-ral KHK'leri,
ola.{anustu hal siiresince, ola{anustu tral ilan edilen illerde uygulamak
uzere q:rkanlabilirler. Bu tur Kl{K'lerle "yalnrzca olafianustt hal ilantnt
gerektiren nedenler gozetilerek bu nedenlerin ortadan kaldrrrlmasr iqin o
dururna ozgri kinri tjnlemler ahnabilir."ar
Yukanda ozetlenrneye gahqrlan .qerekgeyle,Anayasa Mahkemesi,
olaganustu hal KHK'si olarak grkanlan kararnameleri inceleyerek, 1982
Anayasasr'nrn bir di$er onemli eksik yonunu -hrsmen de olsa tamamlamtstrr.

IJ9 Konu, daharonce doktrinde is;lenmiglir. Rkz. B.Qa!lar,a.g.e.s 99. vd. Z.Uskril. Trirkiyc'de Ola$antistii Halirl Ilukuksill Qergevesi,Tank Zal'er 1'unaya'ya Aruafan, Ayn
flasr. s. 3O9. vd.
40 T.Yrldrnrn, Olaganustu Yonetirn Usr-illeri (Anayirsa Mahkemesi K:rr:rn). Argumentunr. Aiiustos, 1992. s.398
A y n c a t s k z .A Y M . E : l 9 9 O / 2 5 . R G . 5 . 3 . 1 9 9 2 :, 8 . l 9 9 l / 6 , R G : 8 . 3 1 9 9 2 : B : 1 9 9 2 / 3 0 ,
l { G : 1 8 . 1 2 .1 9 9 3
4l T. Yrldrnrn. aynr eser, s. 397.
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$ubat 1994
Not: Qahqmanrn yazilmasryla yaytnlanmasr arasrnda iki yrh agkrn bir
gegmiEtir.
Bu sebeple son kararlar metin iginde yer almamaktadrr.
sure
Ancak, metinde yer alan kararlann yerleqik igtihat olarak kabul edildi$ini
gormekteyiz. Ornek olarak bkz. Aynr 8.1994/68, RG: 1O.2.1995;
8.1994/50, RG:24.2.1995;E.1995/35, RG: 2.I1.1995; E.1995/43, RG:
8 .I r . 1 9 9 5

MILLETLERARAST
HUKUK yOwuwo eN n BwizALTr KABLo
vtr BoRUr,AzuNrNoOsBxnaBsi vB KORUNMAST
Fertt Hakan BAYK,\I:

GIRIQ
19'uncu yuzyrhn ikinci yansrnda Denizaltr kablolarrnrn devletler arasrndaki haberleqmeyi kolaylagtrmak igin kullanrlmaya baqlamasryla birlikte, bu tur kablolann herhangi bir devletin munhasr egemenli$ine tabi
bulunmayan deniz alanlannda ne qekilde korunaca$r hususu qozumlenmesi gereken milletlerarasr bir problem halini almr6 ve gun geqtikqe bu konudaki milletlerarasr endiqenin boyutlarr buyumuqtur.Aqrk denizlerin deniz yata[rnda ya da toprak.altrnda yer alan bu tur kablolarr kasdi ya da
ihmali fiiller neticesi oluqabilecek zararlardan korumak iqin ilgili devletler
arasrnda milletlerarasr bir igbirli[ine gidilmesi zaruri hale gelmiqtir. Bu
milletlerarasr hukuki korumayr sa$amak amacqrla ortaya konulan ilk milletlerarasr belge 16 Mayrs 1864 tarihinde Brezilya,Fransa.Haiti,italya ve
Portekiz arasrnda gerqekleqtirilen anlaEmadrrl. l86o tarihinde Amerika
*

DoQ. Dr. M. U. Hukuk

Fakultesi O$retim Uyesi
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BirleSik Devletleri denizaltr kablolarrrun korunabilmesi amacryla milletlerarasl bir konvansiyonun yaptlmasrnr onermiqtir.ABD'nin bu onerisinde
clenizaltr kablolannrn bozulmasr ya da koparrlmasr aynen korsanhk fiileri
ile egde$er tutulmuq ve buna gore hukuki sonuqlara bafilanmrqhr2.Ne var
ki: Amerika Birlegik Devletlerinin bu qabasr l87O tarihli Fransrz-Prusya
savaql nedeniyle etkin olamamrEtr.Denizaltr kablolartnrn milletlerarasr korunmasrna iliqkin bu mesele daha sonraki qeqilli milletlerarasr toplantrlarda gundeme gelmiq,ancak bunlardan da bir netice altnmasr mumkun olmamrqtrr3.l9'uncu yuzyrhn sonlanna dofru devletler bu konuda gerekli
duyarh[r gostermeye baqlamrqlar ve qegitli milletlerarast anlaqmalarla denizall.r kablolannr guvence altrna almaya gahqmrqlardrr.1882 yrhnda Paris'te denizaltr kablolannrn korunmasrna iliqkin bir anla$maya varmak
uzere milletlerarasr bir konferans toplanmrq ve bu konferans neticesinde
14 Mart 1884 tarihinde Denizaltr Kablolarrnrn Korunmaslna iliqhin Konvansiyon kabul edilmiqtira.Daha sonra Birleqmig Milletler Milletlerarasr
Hukuk Komisyonu, 1950 tarihinde yaptrfir 65'inci toplantrsrnda her der4etin aqrk denizlerde denizaltr kablolarr yerleEtirme ve doseme haklirna sahip
oldu$u prensibini benimsemiqtir. 1884 Konvansiyonunda agrkga yer almayan bu prensip agrk denizlerin serbestisinden kaynaklanmrstrr.Milletlerarasr Hukuk Komisyonu aynca bu prensibin clenizaltr kablolan yanrnda denizaltr borulanm da (boru hatlan-pipelines) uygulanmasrnr kararlagtrrmrqI Denizaltr kablolannrn tarihgesi ile ilgili almntrh bilgi iqin bkz. COLOMBOS, lnl.ernational l"awof The Sea,6 th ed., 1967, s.380-381;Yearbook o1.The International Law
Commission. 1951, Cil{..ll, s. 85-87; GiDEL, Le droit de la mer, Cilt. V, s. 416-418;
FAIJCHILLE,Traite de droit intemational public, Cilt I, s. 55 58
2 llu onerinin ele$tirisi ve defierlendirmesi iein bkz. RDNAULT Louis. "De la protection
internationale des cables telegraphiques sous-marins", Reuue de droit intenTational At
de le gislatton compor ee, cilt.Xll, I SBO,s.25 7- 27 5.
3 Bu husus ozellikle 1881 tarihinde gerqeklegtirilen Kuzey Denizi Balkcrltk Bolgelerinin Denetimine iliqkin Hague (I-a l{aye) Kont'eransrnda gundeme getirilmis,burada denizaltr kablolannrn bahkgrlar tarafindan zarara ufratllmaslnln 6nlenmesi agtslndan iIgili Devletlerin hikrimetlerinin elkili dnlemler almalarr gerektigi agrkca beyan edilmiq
ve telgraf haberleEmesinin garanti altrna alurmasr iqin bu kablolann daimi ba-krmrrun
ne denli gerekli ve hayati oldu$u ortaya konulmuEtur.(British amd Foreign State Papers. Cilt. DO(II, s. l2O7).
4 Ru konvansiyorra Turkiye 24 Ternmuz 1923 tarihli l,ozan Andlagnaslnln 99'uncu
maddesinin l.tkrasr dofirultusunda tzLrafhale gelmiEtir.ktzan Andlagmastmn ilgili
hukmti qu qekildedir. "Bu andlaqmamn yrirurlu$e konuluEundan sonra ve bagka yonlerden kapsadrfr htikrimlere zarar gelmeksizin agafida szryrlan iktisadi ya da teknik
nitelikteki qok taralh andlaEmalar, srizle$meler ve anla$malar Turkiye ile 6btir akit
devletlerden bunla,a taral'olanlar arasrnda yeniden yrirtirltt$e gireceklerdir. l.Denizalh kablolzrnnrn komnmasrna iliskin 14 Mart lBB4. I Aralk 1886 ve 23 Mart 1887
tarihli sozle,smelerle7 Temmuz lB87 tarihli protokol, 2....) 1884 tarihli andlaqmanrn
metni icin bkz. British and Foreign State Papers, Cilt. DO(V, s.357-367.
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trr.Teknolojideki geliqmeye paralel olarak petrol, dofal gaz ve su gibi maddelerin boru hatlarr kanalqrla bir devletten diferine ulaqtrnlmasr yonunden
denizaltr borulan da aynen denizaltr kablolan gibi millellerarasr hukuki
koruma altrna ahnmaya Qahsrlmrstrr.Milletlerarasr Hukuk Komisyonu
i884 tarihli Konvansiyon hukumlerini esa.salarak gahqmalar yapmrq,bilahare 1958 yrhnda Cenevre'de toplanan Birinci Birlesmio Milletler Deniz
Hukuku Konl-eransrnda Milletlerarasr Hukuk Komisyonunun hazrrlamrq
oldufiu tasarr maddeler uzerinde tartr€malar yaprlmrq ve neticede Aqrk Denizler Konvansiyonunda ve Krta Sahanhfr Konvansiyonunda denizaltr kablo ve borularrna iliqkin hukumler getirilmiQtir.IgTS tarihinde baqlayan
ucuncu Birlegmiq Milletler Deniz Hukuku Konferansrnda ise yeni tanrmlanan deniz alanlan ile paralel olaraks denizaltr kablo ve borularrna ili.skin
qeqitli tartrqmalar yaprlmrq,bu konferans neticesinde kabul edilen ve denizlerin anayasasr olarak de$erlendirilen 1982 tarihli Birleqmiq Milletler
Deniz Hukuku Konvansiyonunda bu konuda aynnhh hukumler kabul
edilmiqtir.Gerek 1958 Cene-vreKonvansiyonlanna ve gerekse 1982 tarihli
Birleqmiq Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonuna Turkiye taraf olmamakla birlikte bu Konvansiyonlardaki konuya iliqkin hukumlerin bu husustaki or{ ve adet hukuku kurallannr yansrtmakta olmasr karqrsrnda konunun tarafimrzdan da ne denli iyi bilinmesinin gerekti$i aqrktrr.Bu itibarla; tarafimvdan aqafirda nflletlerarasr hukuktaki gelipmelerin rqr$r altrnda
denizaltr. kablo ve borularrnrn korunmalanna iliqkin hukuki rejim ortaya
konulacak ve bunun krsa bir degerlendirmesi yaprlacaktrr.
I . DENIZALTI KABLOLARININ KORUI\MASINA
ir-i$KiN r BB4 TAninli pARis KoNVArvsiyoNU
Bu konvansiyon, 1882 tarihinde Paris'te baqlatrlan "Denizaltr Kablolannrn Korunmasrna ihqkin" milletlerarasr bir konferarlsrn neticesinde 14
Mart 1884 tarihinde habul edilrniEtire. Bu konvansiyon karasulan drqrndaki denizaltr kablolarrnrn korunmasr iqin ozel olarak duzenlenmiq yegane
milletlerarasr anlaqma durumundadlr.Bu andlaqma karasulan drErndaki
cleniz alanlarrnda bu andlaqmaya taraf bir ya da birden fazla devletin ulkesinde hukuka uygun qekilde yerleqtirilmiq denizaltr kablolarrna uygulanmaktadrr. Andlaqmanrn llmaddesinde "bir denizaltr kablosunun kasden
ya da dikkatsizlik veya tedbirsizlik neticesinde kopmasr ya da zarara u$ramasr durumunda ilgililer hakkrnda cezai sorumluluk" getiren hukuntler
5 Mtinha,srr Ekonomik

t3olge, Tzrkrrnadzrsal Sular
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bulunmaktadrr.Bu madde metninde ihmali oluqturan dikkatsizlik ve tedbirsizlikten kasrt olayda olagan denizcili[in gerektirdiSi becerinin gosterilmemiq olmasr ya da bunun noksanh$rdr.Bu hukim, denizaltr kablolarrna
verilecek boyle bir zaran onlemek iqin gerekli tum tedbirleri aldrktan sonra
kendi canlannr ya da gemilerini kurtarmak meqru amacl iqin bir zarara
sebebiyet veren kiqilere uygulanmayacaktrrT. Sozleqmenin ihlali nedeniyle
gorevli ve yetkili olan Mahkeme bu tur ihlali gerqekleqtiren geminin bayrak
devleti Mahkemesidirs.
Konvansiyonun X'uncu maddesine gore Harp Gemilerini komuta
eden subaylar ya da bu amaela ozel olarak gorevlendirilmiq di$er gemileri
komuta edenler bu Konvansiyonu ihlal ettiklerinden guphelendikleri geminin kaptanrndan tabiiyeti konusunda delil gostermesini ve mesele ile ilgili
rapor hazrlanmasrm istemek yetkisine haizdirg. IV. Madde hukmune gore
denizaltr kablolanmn sahiplerinin kablo doqemeleri esnasrnda ya da bunlarr onarmalarr esnasrnda baqkalanna ait kablolara zarar vermeleri ya da
bunlarr kopartmalarr durumunda bundan mutevellit tamirat giderlerini
odeyecekleri hukum altrna ahnmrqtrrlo. Konvansiyonun V ve Vl'rncr maddelerinde denizaltr kablolarrnr doqeyecek ya da onaracak teknelerin uymalarr gereken ozel kurallar hukum altrna ahnmrgtrll.Yine Konvansiyona go6 Bkz. Supra d.n. 4
7 Burada yer alan hukim l95B Ceneyre Agrk Denizler Konvansiyonunun 27'inci ve
1982 BirleEmig Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunun ll3'uncii maddesinde ifadesini bulmaktadrr.Madde metinleri igin bkz. infra d.n.
8 m. VIII
9 26 $ubat 1959 tarihinde Amerika Birleqik Devletleri Deniz Kuwetlerine ait bir gemi
Sovyetler Birli$ine ait Novorossisk isimli balkgr gemisine (trolle avlanan) subay komutasrnda bir ziyaret grubu gondermiq ve bu teknenin Denizaltr Kablolannrn Korunmasrna iligkin Konvansiyon hukumlerini ihlal edip etmedifii yonunden soruqturma
yapmrqtr.US Department of State Bulletin, Cilt. 40, no:lO s. l0l9-IO44.; MCDOUGAL and BURKE, The Public Order of The Oceans, s. 843; BUTLER W. E., The Soviet Union and The Law ofThe Sea. 1971. s. lB3
f O f958 Cenevre Agrk Denizler Konvansiyonunun 29'uncu maddesi ve 1982 BirlegmiE
Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunun llS.maddesi ile a5mr hususta duzenleme
yaprlmrqtrr.ilgili madde metinleri iginbkz. infra d.n.
I I Madde V"Denizaltr kablolannrn d6qenmesinde veya onanlmasrnda gorev alacak
tekneler Yiksek Akit taraJlann denizde gatmalan onlemek amacryla muqterek iradeleriyle benimseyecekleri ya da benimsemiq bulunduklan sinyallere iligkin kurallara riayet etmek zorundadrrlar.
Bir kablonun onanmr ile meqgul olan bir teknenin belirtilen sinyalleri taErmasr durumunda, bu sinyalleri goren ya da gorebilecek olan difer tekneler bu teknenin faaliyetlerini engellememek amacryla bu tekneden uzaklagacaklar ya da arada en az bir deniz
mili mesafeyi muhafaza edeceklerdir. Bahkgrhk aletleri ve a$lan almr mesafede tutulacaktrr. Bununla beraber; bahse konu sinyalleri taqryan bir telgraf gemisini algrlayan
ya da algrlayabilecek olan balkgr teknelerine kendilerine yaprlan uyanya uyabilmelerini teminen en gok 24 saatlik bir sure verilecektir. Bu stire zarltnda bunlann faaliyetle-
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re bir denizaltr kablosuna zarar verilmesini onlemek igin bir demir, ag ya
da diSer herhangi bir bahkgrhk donarummr feda etti$ini isbat edebilen teknelerin ya da gemilerin sahipleri bu kayrplan dolayrsryla kablo sahibi tarafindan tazmin edileceklerdir I 2.
Denizaltr Kablolarrnrn Korunmasrna iligkin 1884 tarihli Konvansiyon
sadece banq zamanrnda uygulanmak uzere duzenlenmiq olup,Konvansiyonun XV'inci maddesinde Konvansiyonun muhariplerin faaliyet serbestilerini hicbir surette etkilemeyece$i agrk olarak ifade edilmiqtir.Dolayrsryla bu
Konvansiyon Savag zamanrnda uygulanmayacaktrrl3.
2. M|LLETLERARASI

HUKUK KoMiSYoNUNUN

QALI$MALARI

Milletlerarasr Hukuk Komisyonu genel olarak deniz hukukunu deSerlendirmesi esnasrnda bu meseleyi de ele almrqtrr.Milletlerarasr Hukuk
Komisyonu (MHK) 1950 yrhnda yaprlan 65'inci toplantrsrnda tum devletlerin agrk denizlerde denizaltr kablolan doqeme hakkrna sahip olduklarr
prensibini benimsemiqtir.Daha onceki i884 tarihli Denizaltr kablolan doqeme hakkrna sahip olduklarr prensibini benimsemiqtir. Daha onceki 1884
tarihli Denizaltr Kablolannrn Korunmaslna itiEkin Konvansiyonda yer almayan bu hukum kaynaSrnr aqrk denizlerin serbestisinden almrEtr.Komisyon denizaltr kablolarrna ilaveten denizaltr borularrnrn da bu prensipten
yararlanmasr gerekti$ini kararlaqtrrmrqtrrt4. 1g5l yrhnda, MHK raportoru
Franqois denizaltr kerblolarr ve borulan ile ilgili tasarr maddeleri sunmuqturrs.Frangois tarafindan hazrrlanan tasarr yedi madde olup bunun beq
tanesi 1884 tarihli Denizaltr Kablolannrn Korunmasrna iliqkin Konvansiyon hukumlerine dayanmaktadrrr6.DiEer iki madde ise yeni nitelikteri yolunda hiqbir engel konulmayacaktrr.
Telgraf gemilerinin faaliyetleri mrimktin olabildi$ince suratli qel<ilclebiurilecektir.
Madde VL Sonrakilerinin dtiqenmesi esnasrnda kablolarln clurumlannr gdstermek
amacryla dizayn edilmiq olan dubalann kullamlmaz duruma gelmiE oldufunu ya da
kopmuq ya da krnlnuq olduSunu goren ya da gorebilecek olan tekneler bu tur dubalardan en az bir geyrek deniz mili mesafede duracaklardrr. Bahk a$lan ve donanrmr da
aym mesafede tutulacaktrr.
12 laa4 Konvansiyonu m.VII.; 1958 Cenevre Aqrk Denizler Konvansiyonunun
29.maddesi ve 1982 BirleEmig milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunun ll5'inci
maddesi de bu hrikumleri ihtiva etmektedir. bkz. infra d.n.
l3 Savaq zamamnda denizaltr kablolanmn hukuki statusune iliqkin aynntrh bilgi iqin
bkz. COLOMBOS, op.cit. s. 569-576; HIGGINS A. Pearce, 'submarine Cables and In.ternational Law" British Yearbook of International Law. LgZl-1922. s. 27-86.
14 bkz. Yearbook of Intemational Law Commission, 195O, Vol. I, 65 th Meeting, paragraf 52
l5 Doc.A/CN.4/42,Yearbook of the International l,awCommission. l9bt. Vol.II
16 II,IV,\II,VIII ve X'uncu maddeler.
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dir.Tasannrn l'inci maddesi denizaltr kablolarr ve borulart do$eme serbestisine iligkin prensipten soz etmekte, 7'nci maddesi ise l913 tarihli I-ondra
Konferansrnda ahnan I numarah karara dayanmaktadrrlT.Bu onerilerin
Komisyon tarafindan deferlendirilmesi esnasrnda bunlann qok detayh hukumler olduSu ve esasen sadece genel prensiplerin beyan edilerek difer
detayh kurallann l8B4 Konvansiyonuna brrakrlmasrrun uygun olaca$r ifhde edilmiqtirrs.Bu gozlemlerin rqr$r altrnda Komisyon tarafindan yeni bir
rapor duzenlenmiqtirto.Bu rapor dort tasarr maddeden olu$rnakta olup bu
maddelerden sadece ikisi 1884 tarihli Denizaltr Kablolannrn Korunmasrna
itiqt<in Konvansiyon hukurnlerine dayanmaktadrr2o.Di$er iki madde tasarrsr ise aqtk denizlerde denizaltr kablolarr ve borulart doqeme serbestisi
prensibinden ve trol donanrmrmn duzenlenmesi meselesinclenbahsetmektedir.Komisyonun 1955 tarihli oturumunda bu hukumler yeniden gozden
geqirilmiq ve 1884 tarihli Denizaltr Kablolannrn Korunrnasrna iliqkin Konvansiyonun VII'nci maddesi yeniden tasan maddelerin iqeriSine dahil edilmiqtir2l.Bu taslak 1958 Cenewe Konferansrna denizaltr kablolan ve borulan ile ilgili olarak sunulan tasarl madclelerinin esastnr teqkil etmiqtir22.Milletlerarasr Hukuk Komisyonu krta sahanh$r uzerinde denizaltr
kablolan ve borulan doeenmesine iliqkin iki tasarr maclde sunmuqtur. Bu
iki tasarr madde hernen hemen birbirinin aymsrclrr.Aqrk Denizlere iligkin
hukmun kapsamrnda yer alan Tasan 6l'inci rnaddenin 2'nci paragrafi
qoyle demektedir: "Kryr devleti,krta sahanh$rntn araqttnlmasr konusunda
makul tedbirler almak hakkrna ve buradaki doSal kaynaklarrnr iqletmek
hakkrna tabi olmak kaydryla, bu tur denizalh kablolan ya da borulanmn
dogenmesi ya da bakrmrnr engellemeyecektir".
l7 Buna gdre, trdlle (deniz dibinin taranmast suretiyle yaptlan baltkqthk) avlanmada
kullalrlacak tum teqhizat. deniza-ltr kablolzurna verilecek zarart minumuma indirecek
bir tarzda imal edilecektir.Ig13 yrhnda ingiliz Hukimeti deniza.ltrkablolannr mevcut
duzenlemelerin daha da rjtesinde bir koruma altrna alabilmek iain bir Konferans baElatmr$trr.O donemde balkcilar tarafrndan kablolann kesilmesi ya da koparrlrnasr pek
srk rastlamlmayan bir durumdur.Londra Konfcransrnclaawtca bir gemi nrerlikinin herhangi bir denizalb kablosuna zarar vermemek iqin, ya da" verebilece$i zar:rrr onlernek
iein maruz kaldr$ kaynplann telalisini kolaylagtrrrct yonde galtqmalar da yaptimtgtrr.
lB Yearbook of International Law Cornmission, 1951, Vol. I, l25th Meetng, paragraph 8.
19 Doc.A/CN. 4/51, Yearbook of Internationa-lI-aw Commission, l952,Vol. lI.
2O Konvansiyonun II ve lV'tincu maddeleri.
21 1884 Konvansiyonr:n VII'nci nradde qu gekildedir: "Bir demir, bir ag ya da di$er
herhangi bir bahkgrhk donamrnrnr bir denizaltr kablosu ya da borusuna zarar verme.yi
<inlemek igin feda etmig oldu$unu ispat edebilen gemilerin ya da teknelerin sahipleri
bu zararlan dolansrvla bu kablonun sahibi tarafindan tazmin edilecektir.
22 gk . Report oi th-e t.rt"..ru.tional l,aw Commission (1956), General Assembly, Official Records, Eleventh Session. Supplement, No.9 (A,13f59).

Itta sahanhfrna iliqkin hukumlerin kapsamrnda yer alan Tasart Yetmiqinci madde ise boru hatlarrna a-rtrftabulunmarnrEttr. Ancak, Komisyon,bu tasan madclenin gerekgesinde$u hususu vurgulamtgttr: "bu hirkmtrn clenizallr borulannr da kapsamrna ahp almeqyacaftntdefierlendirrliqtir. Prensip olarak bunun cevabr olumlu yonde olmahdtr. Ne varrki; bu sorun gerleldetopra{rn isletilmesini kablolardan daha fzrzlaengellel'enbelirli
noktalarda pompalameristas5r6nlalrtesis etrnenin gerekli olmasr olgusunclan dolayr karma$rk hale gelmektedir.Aynca kryr devleti bu meselede kablolarda olclu$undern daha az liberal olabilir. Bu sorun henuz pratik onemi
haiz olan bir konu olarak gozukmeclifirrden, Komisyon n"levcut macldede
agrl<olarak borulara atrlla bulunnramrgtrr"23.Tasarrnraddelerle ilgili olarak
dikkati q:ekendiSer bir trusrrs bu madclelerin bir qo{unun devletlerin kendi
vatanclaElarrnrnbu kurallara riayet etrnelerini safrlayabilnrek aqrsrndan gerekli yasama tedbirlerine rnuracaatlannr ternin etmek gayesirri gtitmuq olrnalandrr ki burada 1884'farihli Konvansiyonun XII'nci maddesincleyer
alan htikumler yan srhlmakl.adrr2a.
BiRiNCi DEN|Z
3. rJiRr,ESMiS rUiLr,D',fr,ER
H U K U K U K O N F t r R A N S I t r S N A S I N D A O R . I . A Y AK O N U L A I ' J
II958- CtrNEVRE KONFtrRANSI) VE I958 CBNi'VRE I(ONVANSiYOWLAR] iI.C CE'fiRiI.EN DUZtrNl,trMEI,ER.
1958 ,yrhncla Cener.re'de toplanan Birleemig Milletler Birinr:i Deniz
Hukuku Konl'eransrnda denizaltr kablo ve borularrnrn tabi olaca[r hukuki
rejimle ilgili en onenli soruln MilletlerarersrHukuk l(clmisyonunun bu konuda heurrlarnrsolduf utarsan maddeler ile 1884 tarihli I)enizaltr Kablolannrn Korunmaslna illqkin Konvansivon arasrnda iliqkinin deferlendirilmesi yonunde olnruqtrrr. Konferans esnaslnda yetkililer tarafindan denizarltrkablolarr ve borulannrn horunmasrna iliskin tasilrr rnaddeierin neredeyse kelimc:si kelimesine I884 l{orrvansiyonundan ahnmrs oldu{undan
bahisle, tasanderbu konrransiyonun di{er hukumlerine herhangi bir atrlla
bulunulrnamrq olmasr kargrsrnda bu konu iie ilgili olan nilietlerarasr hu23 Geneml

Assembly,

Official

i{ecorcls, Iileventh

Session, Sumpplclrrent

No. 9

(A/3 r 5e)
24 Ornc{in Kornisvonrrn hazrrlernu$ olclu{u tasan 63'iincir r.narrltle i\'.lren gu sekildt:dir: "Her dr:r4et, kcndi yetkisine tabi olup d:r erqrk dcnizlercle br'rlunrLn bir kablo vir cla
olan kiqilerin bu kablo yzl da bonryu cltisemeleri y:r cla
borunun sahibi durunlrnda
onrrrnralarr csnasrnda diger bir kablo ya da boruy:r zilrarr vcnnclcri cltrnrntundzt bu zararr kargrlayacaklirn
ltrrsusuncla gerekli yaszrma tcdbirlerini ali,rcirhtrr". Ceneral Assenrbly. Oflici.rl Re<:orcls,Iller.cnt.h Session. Strpplcnent No.9 (A/3I59)
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kuk hukumlerinin tamamrnr ortaya koyan bu Konvansiyonun hukuki gegerliliSini surdurup surdurmedi$i konusunda tereddutlerin hasrl oldu$u
hususu tartrqrlmrqtrr2s.Bu konudaki tartrEma bu tasart maddelerin bu konuyu gozumleyen mevcut ilgili konvansiyon hukumlerini etkilemedi$i yonunde bir hukum konulmasrrun kararlaQtrnlmasr ile gozume kavuEturulmuqtur.Bu husus 1958 Tarihli Cenevre Agrk Denizler Konvansiyonunun
3o'uncu maddesinde ifade edilmiEtir. Anrlan maddeye gore "Bu sozle$menin hukumleri bunlara taraf olan devletler arasrnda halen yurirlukte
olan Konvansiyonlarr veya diSer milletlerarasr anlaqmalarr etkilemeyecektir".
Cenevre Konferansrnda MHK'nun hazrlamrq oldu$u tasarr 62'nci
madde ile ilgili olarak da bir deSiqiklik kabul edilmiqtir.Buna gore " Her
devlet bir denizaltr kablosunun....kendi bagragtru ta"gtgan bir gemt ga da
kendi getkisine tabi bir gahts tarqftndan koparrlmasr ya da zarara u$ratrlmasrnrn cezalandrnlabilir bir fiil (suq) olmasr iqin gerekli yasama tedbirlerini alacaktrr26.Bu tasan maddeye sokulan "kendi bagrajtru taptgan bir gemi ga da kendi getkisine tabi bir gahts tarqftndan" ibaresi ile 1884 tarihli
Konvansiyo nun ltaztrlayrcrlanmn amaql adrklarr husus yerine getirilmiStir
ki bu Konvansiyonu hazrrlayanlar konvansiyona bu madde hukmunu koyarken bir devletin denizaltr kablolarrna zarar veren ya da onu koparan di$er bir devletin vatandaqr ile ilgili olarak yasama tedbirlerine muracaat etmesini saSlamak amacr gutmemiqlerdir. Daha basit bir ifade ile izah etmek
gerekirse, 1884 Konvansiyonunu tl'azrrlayanlar bir devletin, denizaltr kablolanna zarar veren ya da bunlan koparan di$er bir devlet vatandaqrnr
yargrlayabilmesi ve bunun uzerinde yetki kullanabilmesini istememiglerdir.Yetkiyi bayrak devletinde tutmak istemiqlerdir.Itsacasr bu madde hukmu cezai aqrdan "ewensel yetki" prensibini kabul etmemiEtirzz.Milletlera25 United Nations Conference on The Law of The Sea,Olficial Records, Vol. tV, Second
Committee,9 th. Meeting,UsA, parg. 19; Bu mesele daha dncede Milletlerarasr Hukuk
Komisyonunun qahgmalannda da grindeme gelmiQtir.Internadonal Law Commission,
1955, Yearbook of The International l,aw Commission, Vol. I, 286 th Meeting, parag.5;
Bu ttir tartrgmalar sadece denizaltr kablo ve borulan ile ilgili olarak yaprlmamrq,bunun yamnda Qatmaya iliqkin Milletlerarasr Konvansiyonlar, Denizde Can Guvenli$i ve
Ticaret Gemilerinin ahkonulmasr ile ilgili olarak da yaprlmrgtrr.
26 Metnin orijinali qu qekildedir: "Every State shall take the necessar5rlegislative measures to provide that the breaking or injury by a ship flying its flag or by a person
subject to its jurisdiction of a submarine cable... shall be a punishable offence".Bu
konuda bkz. Denizalh Kablolannrn Korunmasrna itiEkin f SS+ tarihli Konvansiyonun
Il'nci maddesi; 1958 Cenewe Aqrk Denizler Konvansiyonunun 27'nci maddesi ve 1982
BMDHK. m. 113.
27 First United Nations Conference on The Law of The Sea. Olficial Records. Vol. IV.
Second Committee, 3oth Meeting, para.9.

rasr Hukuk Komisyonu tarafindan Konferansa sunulan metinle ilgili olabirincisinde tasart
rak iki de$iqiklik daha gergekleqtirilmiqtir.Bunlardan
kablo ve bodenizaltr
6l'inci maddeye yeni bir paragraf eklenmek suretiyle
rulanna daha geniq ve kapsam| bir koruma saglanmlQ;28 ikincisinde
ise,"tasan 63'uncu maddenin sonunda yer alan "they shall bear the cost"
ifadesi grkartrlarak bunun yerine "they shall bear the cost of the repairs"
ifadesi getirilmek suretiyle bir denizaltr kablosu ya da borusunun kopmasrna ya da zarar gormesine sebebiyet veren Sahtslann sadece bu kopma ya
da zarann oluEturduSu hasann onarrhnasr masraflarlndan sorumlu olmalarr, bunun drqrnda bu zarar ya da kopma neticesinde oluqan kayrp ya da
mahrum kahnan karrn kendilerinden talep edilememesi aqrk olarak ortaya
konferans esnasrnda devletlere troi techizatr ile ilgili
konulmuqtur2e.Aynca
empoze etmeye qahqan tasarr 64'inyukumlulu[unu
yaprlmasr
duzenleme
bir
teklif de benimsenmiqtir3o.Cenewe
yonundeki
cu maddenin etkanlmasr
Konferansrnda, tasan 7o'inci maddenin hukumleri denizaltr borularrnt da
kapsayacak qekilcle geniqletilmiqtirrlt.Bu hukmun tasart 6l'inci maddenin
2'nci paragrafi ile halihazrrda duzenlenn"riE olmasr nederriyle aynt konunun
iki benzer madde ile duzenlenmesinin gereksizli$i iddiasryla bu hukmun
tasandan qrkanlrnilst konusundaki bir girisim de baQanh olamamtq ve aynr konuyu cluzenleyen benzer iki hukumde i958 Cenevre Konvansiyonsiyonlarrnda yerini muhafaza etmiqtir3z.
Netice olarak gerek 1958 Cenevre Aqrk Denizler Konvansiyonunda ve
gerekse 1958 Cenewe Krta Sahanhsr Konvansiyonunda Denizaltr Kablo ve
Korunmasrna iliEkin aynnttlt hukumler getirilmi$ ve bu huBorulannrn
kumlerin iqeri$i yonunden l8B4 tarihli Denizaltr Kablolannrn Korunmasr28 Flklenen yeni paragraf ile 6l.madde hukmu su hale gelmiEtir."Denizallr kablolan
veya bomlannr clri$erken konu ile ilgili Devlet,denizyatafrnda halihazrrda tnevcut olan
kablolar veya boralara gerekli ihtiman-rr gOsterecektir.Ozellikle,mevcut kablolann veya
5orulalnrn onanlabilme imkanlanna zarar vcrilmeyecektir. First United Nations Conference on The Law of The Sea, Official llecords, Vol. IV, Second Comrnittee. 3O th Meeting, Degmark, parag.2o.; Bu hrikunrle ilgili olarak bkz. 1958 Cenevre Aqrk Denizler
Konvarrsiyonu m. 26 / 3;1982 BMDHK.m. 79,/529 First United Nations Conference on The taw of The Sea,Official Records, Vol. IV,
Second Cummittee. 30 th Meeting, Denmark, parag.2o.
30 ibid, Vol. IV, parag. I l; Konl'erans esnasrnda gozlemlenen dururna gdre bu konuda
herhalgi bir <luzenleme yaprlmasr gerekiyor ise benimsenecek stand;rrdrn bu kot]uda
uzmanlagmrE teknik bir konferans neticesinde karallaEtrnlan yeknesak bir standart
olmasr uygun olacakttr.;
3l First United Nations Conl'erenceon the I-aw ol The Sea,Oflicial Records,Vol.VI, Second Comn-rittee, 27the Meeling.
32 1958 Cenevre Aqrk Denizler Konvansiyonunun 26.maddesinin 2.paragrafi;1958
Tarihli Cenewe Krta Sahanh$t Konvansiyonunun 4.maddesi:bkz. inlia d.n.33

lo0 -.
na iliqkin Konvansiyon hukumleri

esas olarak korunmuqturSs.

HUKUKUNA iLi$KiN
..4. .DENiz
UQUNCU BIRLE$MIS MILLE'|LER KONFERANSI
(1973-1982) VE r982 Binle$Mi$
MiT.LETLER DENiZ
H U K U K U K O N V A N S i Y O I V U i T - OC C ' T I R I L E N D U Z E N L E M E L E R .
1973 yrhnda baqlayrp 1982 yrhna kadar suren Birleqmiq Milletler
Ucunci Deniz Hukuku Konferansr sonunda kabul edilen I g82 tarihli tsirleqmiq Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonu,Denizaltr kablolan ve borularr ile ilgili olarak 1958 tarihli cenewe Konvansiyonlarrnda mevcut hukumleri bir araya getirmiqtir.Ancak, bu hukumlerle ilgili olarak bazr onemli ilaveler ve duzeltmeler yaprlmrqtrr.
33 1958 tarihli Cenevre Agrk Denizler Konvansiyonunda Denizatr Kzrblo ve Bonrlzrn ile
ilgili olarak yer alan htiktinrler qr"rnlardrr:
MADDE 26: I- Btittin devletlerin agrkdenizin yata$ uzerinde denizaltr kablolarr ve borulannr doEemeyehakkr vardrr.
2- Krta sahanlt$rnr araEtrrmak ve kaynaklannl igletnrek iqin rr-rerkulteclbirleri almak
hakkr rnahluz olmak kaydlvla, kryr Devleti bu kablo ve bonrlann dogenmesi veya bakrmrnr engclleyemez.
3- Bu kablo ve borulan dogemesi esnaslnda s6zkonusu Devlet deniz yatafr uzerinde
dah-a rinceden yerleqtirilmiq olan kablo veya borulara gerekli ihtimamr gosterecektir.Ozellilde,mevcut kablo veya bonrlann balnnu imkanlairna halcl getirilmeyecektir.
MADDE 27'. Her devlet,b:.ryragru ta.:ryan bir genrinin veya yargr yr:tkisine tabi bir kiqinin kasclen veya ihmali neticesinde aerk denizin altrnd:rki bir denizallr kablosunu,t.elgraf veya telefor-rhaberleqmesini kesecek veya engelleyecek tarzda koparmasr veya zarar vermesinin ve benzer Eekilde bir suzrlh borusunun veya yrliksek gerilim kablosunun kopartlmasl veya zarzrr gormesinin cezalanclrnlabilir bir fiil (suc) olacafrm sa{layacak gerekli yasarna tedbirlerini alacaktrr. Bu hrikum. bu gibi koparma veya zarar-t
6nlemek igin gerekli butr.in tedbirleri aldrktan sonra, sadece ltayatlannr ve gemileririi
kurtarm:rk nesru amaclyla hareket eden qahrslann sebep oldu$u herhangi bir koparma veya zarara uygulannrayacaktlr.
MADDE 28: Her devlet, yargr yetkisine tabi olup da agrk deniz altrr"rdakibir kablo veya
borr hattrnrn sahipleri bulunan ki$ilerin. o kablo veyzrboru hattrnr d6oerken veya 1arnir ederkeu difer bir kablo veryabir boru hattrnda kopm:r ya da zalara sebebiyet vermeleri durumunda,bunlann tamir masrailannr kargrlarnalan igin gerekli yasama tedbirlerini alacaktrr.
MADDE 29: FIer devlet, sr;alh kablosu veya boru hattrna zarar verrnernek igin bir demir veya aS veya di{er herhangi bir balkCrhk edavatrnr l'eda etti[ini ispat edebilen gemi sahiplerinin kaybtnrn, gemi sahibimn btitiin makul onleme tedbirlerini onceclen a1mlq olmasr Sartryla, kablo veya boru hattrnrrr sahibi taralindan tazmin eclilmesini saElayacak gerekli yasama tedbirlerini alacaktrr.
MADDE 3O: Bu sdzleqmenin huktimleri heilihazrrd:r ytirurhikte olan sozleq;meveya clifer milletlerarasr anlasmalan. bunlarrn t;rali olar-r Devletler bakrmrndan etkilemeyecektir.(Konvansiyonun ingilizce metni igin bkz. 4590 UNTS, s. ll;'rt'rrkqe met.in iein
GUNDUZ A.,Milletlerarasr Hukuk ve Milletlerarasr 'fegkilatlar Hakkrntia 'iemel Metinler. istanbul, 1994. gozden geqirilmiq 2. basr,s. 2Tl-280).
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A- Karasttlart Ydnfinden Dururn
Kr-vrdevletine agrkga karasulannda denizalh kablolarrnrn veborulannrn korunmasr igin zararsrz geqiqle ilgili kanun ve hurallar yapma yetkisi
verilmigtir3a.Ilu hukum Fiji tarafrndan sunulmuq olan karasulanndan ge,
giqle ilgili tasarr maddelerden tasan S'inci maddenin I'inci paragrafinrn (c)
bendine dayandrnlmrqtrr3s.Bu hukum esasrnda denizaltr ya da anten kablolan ve borulara atfen duzenlenrniq olup buradaki "kablolar" ifadesi her
iki tur kabloyu da kapsamaktadrr.
B. Taktmsda-sal Sular Yiinilnden Durum
i982 Birleqmiq Milletler Deniz hukuku Konvansiyonunda takrmadasal sular kavramrnrn kabulu ile birlikte bu defa taktmadasal sular rejimine
tabi hale gelen daha onceden bu alanlara doqenmiq bulunan denizaltr
kablolartnrn miimkun olduEu olqude korunlan iqin gerekli tedbirlerin ahnmasr dugtinulmustur. Bu itibarla Konvansiyonun 5I'inci maddesinin 2'inci paragralinda bu tur kablolann korunmasr, bakrmr ve deEiqtirilmesine
iliqkin hukumler getirilmi$tir. Bu madde hukmune {ore "Ijir takrmada
1958 ta-rihli cenerrre Krta sahanhsr Konvansiyonunun
ilgili hukumleri:
MADDE 4: Krta sahanh$nrn
araqtrnlmasr
ve do{al kaynaklarrn
igletilnresi amacryla
makr-rl tedbirleri almak hakkr mahfuz kalmak kaydryla layr devleti. krta sahanlgr iize4nde denizerltr kablolannrn ve borulannrn clogenmesi ve balumrnr engelleyemez.
34 wt;z BMDHK. m.2rll
(c):
MADDtr 2l: Iiyr f)evletinin Zararsrz Geqigle ilgili Kanur-r ve Kurallan
l- Ktyt dc'vleti, karasulanndan
geqi$le ilgili ol.rrak bu Konvansiyonun trtiktinrlerise ve
nlilletlerarasr hukukun di$er kurzrllarlnr uygun sekilcle aqafrrdaki hususlaln
tanranl
vey;r herhangi biri ile ilgili kanunlar-ve kurallar kabul eclebilir.
a)Deniz r.rlagrmtnrn grivenliSi vc dt_'niztrafi$ir-rin chjzenlenmesi;
b)Deniz ulaEtnttna yardrnrcl olzrn qeylerin ve deniz ulaq;lmr ile ilgili tesislerin ve difler
tesisler veya donanrmlann kort--nmitsr.
c)Kablolann ve petrol borulzrnnrn komnmersr.
d)Denizin canh kayrraklannrn korunntasr.
e)Klyr devlel.inin bahkgrhkl:r ilgili kanun ve kurallannrn ihlalinin onlenmesi
f)Klyr devletinin gevresinin muhafazasr ve buradaki kirlenmenin onlenmesr
glDcnizle ilgili bilirnsel araQtrnna ve hidrogralik tjlcumler
h)Kryl Dc-vletinin giimrlik,maliye,muhaceret
veva sa{hkla ilgili kanun ve kuraillanmn
ihlalinin onlenmesi.
2- Bu gibi kanunlar
ve kr-rraliar, genel olarak kabul cclilmig milletlerarasr
kurallar 1,a
da standartlann uygulalrnasrnt sa{hyor olmadrkca yabancr genrilerin
Eekh,yaprst, teq_
hizat. ve nturettebalr ile ilgili olarak uygulanmayacaktrr.
3- Ktyr devlet.i, bu gibi kartun ve kr-trallann tamamrna gerekli aleniyeti kazandrracak-

trr.

4- Karasulanndan
zararsrz gegiq hakkrnr kullanmakta olan genriler bu gibi kanun ve
kurallann
tantamtna ve denizdeki qatmalann onlennresi ile ilgili genelllarak
kabul
edilmiq lttitrin miiletlerarasr kurallerra r!avet edeceklerclir..

LOz-*
devleti, kendi sulanndan drqandan gorulmeksizin geqen ve diSer devletler
tarafindan dogenmiq bulunan mevcut denizaltr kablolanna saygl gosterecektir. Bir Takrmada Devleti, bu tur kablolarrn yenisi ile de$iqtirilmesi ve
bakrmrna bunlann bulundu$u mahallin ve bunlan onarma veya bunlan
defigtirme amacrnln kendisine usulune uygun qekilde haber verilmesi
uzerine izin verilecektir"36.Maddemetninde de aqrkga anlaqrldrEtgibi,burada takrmada devletine denizaltr kablo ya da borulanntn bulundu$u mahal|i ve bunlarrn de[iEtirilmesi ya da onarrlmasr amaclnln usulune uygun Qekilde bildirilmesi ve bu ihbarrntakrmada devletince ahnmasr durumunda,
devletlere denizaltr kablolannrn onarmak ya da bunlan yenisi ile de[iqtirmek izni verilmektedir.Ancak burada dikkati Qekenhusus Konvansiyonda
takrmadasal sularda yeni denizaltr kablolart tesis edilmesi hususunda herhangi bir hukum getirilmemiS olmasrdrr.Ancak bazr taktmada devletlerinin
bu konudaki iki taraflr anlaqmalarma bak{drfrnda uygulamada bu hususun sorun teqkil etmedi$i ilgili devletlerin yeni kablo doqeme keyfiyetini
onceden takrmada devletine ihbar etmesi sartr ile takrmada devletin buna
izin verdi$i gozlemlenmektedir3T.Ayrrcaburada tarfisrlmasr gereken difrer
bir husus da takamadasal sulara doEenen kablolann bundan boye 1982
BirleqmiS Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonu ile korunup korunmadr$r
meselesidir. Qunku karasularrnrn 12 mile grkanlmast durumunda daha
once karasularr drqrnda kalan,ancak karasulannrn genigletilmesi ile karasularr rejimine dahil olan denizaltr kablolan ve borularr ile ilgili olarak
Konvansiyonda herhangi bir koruyucu hukum bulunmamaktadtr.Bu kablolar ve borular tamamen kryr devletinin egemenli[ine ve takdirine tabi
bulunmaktadrr. Boyle bir durumcla kryr devleti ile denizaltr kablolannrn ya
da borulannrn sahibi olan devlet arasrnda herhangi bir ihtilaf vukuunda
ihtilaf kryr devletinin.bu alandaki yasal cluzenlemeleri qergevesindegozumlenecektir.Gerekti$inde kryr devleti bu kablolann ve borulann karasulan
alamnrn dr$rna qrkanlmasrnr isteyebilecektir. Buna karqrhk kablo ya da
borularrn sahibi olan devleti koruyucu yonde Konvansiyonda herhangi bir
35 Bkz. Third United Nations conference on The Law of The sea, Doc. A/coNF.
62/C. 2/L. 19, Official Records, Vol' III' s. 196- 198.
1976
86 Bu paragraf Uqrincti Birlesmi5 Milletler l)eniz F{ukuku Konferansrnrn
Japonya taraftndan TekMr-izakere Metninde
tarihinde Nev Yorkta yaprlan oturumunda
tadilat yaprlmasr amacryla sunulatt defliqiklikten kaynaklanmrqtrr. PLATZODER.'fhird
United Natjorls Conference on The Law of the Sea, Official Records, Vol'lV, s' 339.
3Z Malezrya ile Enclonezya arasrnda 25 $ubat 1982 tarihinde yaprlaniki taraflr bir anIaqma ile tal<-rmadasal sulara yeni denizaltr kablolan doEenmesi onceden ihbar Eartrna
konuda aynntrh bilgi izin bkz. HANIZA 8.A., Indonesia's Arcba$lr tutulmuqtur.Bu
for Malaysia' Marine Policy, Vol. 8' f 984 s. 30-43
hipelagic Regime: Implications

r o 3hukum bulunmamaktadrr.Ne var ki Kryr devleti de boyle bir durumda
Konvansiyonun 3oo'uncu maddesine uygun hareket etmek durumundadrr38
C- Ktta Sahr;'nltltnda Durum
1982 BMDHK.nun 79'uncu maddesi krta sahanh[r uzerinde denizaltr
kablolarr ve borulannrn doqenmesine iliqkin duzenleme yapmaktadrr.Burada ilkbakrgta dikkati geken husus 1958 tarihli Cenevre Krta Sahanhlr
Konvansiyonunun 4'uncu maddesi hukmunun geniEletilntiq olmasrdrr.
1982 Konvansiyonunun 79'uncu madde hukmu ile tum devletlerin krta
sahanh$rnda denizaltr kablolan ve borularr doqeme hakkrna sahip olduklan agrk bir Eekilde ifade edilmektedir3g.Devletlerin baqka bir devlete ait
krta sahanh[ma denizalh kablosu ya da borulan doqemeleri igin onceden
kryr devletinin bu husustaki nzalarrnr almalanna gerek bulunmamaktadrr.
Esasen denizaltr kablolanmn doqenmesi ile denizaltr borulannrn dogenmesi arasrnda bunlann fiziksel ozellikleri ve fonksiyonlan gozonune ahndr{rnda buyuk bir farkhhk mevcuttur.Denizaltr borulannrn iEgal edecefi alan ve
38 1982 BMDHK.nun
300'rincu maddesi "lyiniyet ve Hakkrn Kotiiye Kullanrlmasr"
gore Konvansiyona
baqh$rnr taErmaktadrr.
Madde hukmune
taral'devletler
bu Kongetirilen yukrimluh.iklerini
vansiyonla
iyi niyetle yerine getirecekler
ve bu Konvansiyonda tartrnan haklanm,yetki
ve dzgurluklerini
hakkrn kotilye kullanrlm:rsr
te$kil et"denizlerin
meyecek tarzda kullanacaklardrr.Yine
Konvansiyonun
bangqrl kullanrmlan" baEhkh 3Of inci maddesinde devletlerin,bu Konvansiyondaki haklannr kullantrken ve yriktimhihiklerini
yerine getirirken herhangi bir devletin r-ilkesel britunliifune
veya siyasi bafrmslzh$rna
ya cla
kargr herhangi bir tehdil. veya kur,vet kullanrmrndan
Birlegmiq Milletler $artrnda yer alan milletlerarasr hukuk prensipleri ile ba'r$dagmayan
di$er herhangi bir tarzda davramrqtan kagrnacaklan belirtilmektedir.
39 l9B2 BMDHK.nun
Kta SahanhSrndaki
Denizaltr Kablolan ve Borularr baqhkh
T9.maddesi gu qekildedir.
l-Butun
devletler lata sa*ranh{rnda bu madde hukumlerine
uygun qekilcle clenizaltr
kablolan ve borr.lan dogemeye yetkilidirler.
2- Ktta sahanhfrmn
aragtrnlmasr,kaynaklannrn
iqletilmesi ve boru hatlanndan
ileri
gelen kirlenmenin onlenmesi, azaltrlmasr ve kontrol ediln'resi hususunda makul tedbirleri almak haklq mahfuz kalmak kaydryla kryr devleti,bu gibi kablo ve bomlarrur
doqenmesi veya bakrmrnr engelleyemez.
S-Krta sahanh$r tizerinde bu boru hatlannr do5emek igin izlenecek hattrn talni
Kr5n
Devletinin rrzaslna tabidir.
4-Bu boli'rmdeki higbir hukum,kryr devletinin kablolann veya borulann ulkesine veya
giriq qartlannr tesbit etmek hakkrnr veya burada tesis edilerr ya da krta
karasulanna
sahanh{rnrn
aragtrnlmasr veyzr buradaki kaynaklarrn
iqletilmesi veya kendi yelkisine
tabi suni adalann, tesislerin ve yaprlann faaliyetleri uzerindeki yetkisini etkilemez.
S-Devletler,denizaltr
kablolan ya cla bon-rlan doqerken rnevcut kablo ve borulan gerekli Sekilde gozonr-inde bulunduracaklardrr.Ozellikle,mevcut
kablolzrnn veya borulann
onanlma olasrhklanna halel getirilmeyecektir.

r 0 4- verebilecegi zarar ile denizaltr kablolarrnrn isgal edebilece{i alernve verebilecesi zarar farkhdrr.Ozellikle borular kryr clevletinin krta sahanhfirnr aragtrrmasr ve iqletmesinde kryr derrletine bazr engellemeler getirebilecefi gibi,bunlann kry'r devleii iqin krta sahanhfrnda bulunan kaynaklar yonunden yaratabileceEi risk faktoru daha lazladrr.Ne var ki; Konvansiyonda bu
konuda tartrsma yaprlmasrna rafrnen denizaltr kablolarr ve borularl arasrnda bu yonden herhangi bir farkhhk kabul edilmeyerek her iki tur de aynr hukuki rejime ve kommaya tabi tutulmuqlardrra0.
Bu husus, zaten 1958 cenevre Krta sahanhfr Konvansiyonunun
4'tincu maddesinde ve 1958 cenevre Agrk Denizler Konvansiyonunun
26'rncr maddesinde aqrk olarak ifade edilmiqtiral.Ancak rgB2 Konvansiyonu ile denizaltr kablolan ve borulan yoniinden tek bir farkh hukum getirilmigtir ki o da Devletlerin baqka bir devletin krta sahanh{rna denizaltr kablolan ve borulan dosemeleri kryr devletinin bu husustaki nzaslna tabi tutulrnamakla beraber,sadece dogenecek borulann geqirilece{i hattrn tayini
yetkisi Konvansiyonun 79'uncu maddesinin 3'iincu paragraf hukmu ile kryt devletinin iradesine tabi ttrtulmugturaz.f)olayrsryla artrk kryr clevleti agtk
bir gekilde bu tur borulann dogenecekleri hattrn tayininde yetkili krhnmrqttr.Denizaltr borttlanntn denizaltr kablolarrndan larkhhsr gozonine ahnrnca ktyr devletini ktta sahanLfirndaki haklannrn korunabilmesi agrsrndan
en azrndan kryr devletine bu borularrn gegirilece$i hattr saptama yetkisinin
verilmiq olnrasr olumlu bir geliqrnedir.
Yine I982 Konvansivonundaki drizenlemeye gore Klyl Devleti, Krta
sahanhSrnm araqttnlmast, kaynaklannrn isletilmesi veboru hatlarrndan
ileri gelen kirlenmetrin onlenmesi, azalhlmasl ve kclntrol eclilmesi hrrsusunda makul Ledbirleri ahnak hakkr mahluz kalnrtrk kaydryla bu gibi
40 1982 Konfer':rnsr esnasrnda Danimarka f)elegesinin bu konuda yapmrq olclufr-r gilzlem
ve defrerlendirme ilginqtil'. "..... tarafirnrzdan denizallr kablosu doqenmesi ile clelizaltr
bomsu ddqennresi arasrnda qok biiyiik Lrir larklrhk gdrtilrnekterlir. Bu itibarla
gdrti$umilze gore denizaltr i:orltlannrn do5ennlesi ancak kryr der4etinin |r.r konudaki
iradesi ile gergeklegtirilmelidir". Third IJrrited Nalions Conference on The Law of 'l'he Sea.
official Records. vol. XIV, 139 l.h I'lenarv Meeting, parag. isol Avnr cleflerlendirmeler
igin bkz. O'CONNELL D.P.. International I;trv of 'fhc Sea, 1982, Vol. l, s. 5Og-S09.
4l l{er iki madrienin rnetni iqin bkz. srrpra s. 16, d.n. 33.
42 Madde metrri igin bkz. srrpra dn.39: 79'uncu mtrddenin btr htikrnti Deniz ya1zrfi
Komitesine QiIr Flzrlk Cumhuriyetinin
sundufiu bir oneriye dayandrnlmrgtrr.(Report
of
'Ihe
the Comnrittee on
Peacelul Uses of the Sea-tied and ttre Ocean Floor beyond the
Lirnits of National ..lurisdict.ion, Vol.v, General Assernbly, olficjal Recorcls, 'fwent;r
Flighth Session,Supplenrent No.2f (A/9021); Ayncabrr konuda bkz. Thircl Llnited
Nations conference on il'he Law oI'the sea, official Records. Vol. III, s. l1g, provision
72 of the working paper of the second Conrmitt.ee).
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kablo ve borulann doEenmesi veya bakrmrnr engellemeyecektiras.1982
Konvansiyonunun 79'uncu maddenjni 2'nci fikrasr hukmu ile getirilen
bu duzenleme netjcesinde tg58 tarihli cenewe Krta sahanhfr Konvansiyonunun 4'uncu madde hukmu geniqletilerek buna denizaltr borulanndan dolayr meydana gelebilecek kirlenmenin azaltrlmasr, onlenmesi ve
kontrolu da dahil edilmiqtirea.Buna ilaveten kryr devleti ulkesine ya da
karasulartna girecek olan denizaltr kablo ve borulan ile ilgili olarak gartlar tesis edebileceEi gibi bu tur kablo ve borular uzerinde yetkiye de sahiptirar'.
D- Miinhastr Ekonomik B6tg edeki Dttrum
Minhastr Ekonomik Bolgenin deniz yatafrrnda devletlerin denizaltr
kablolan ve borulan doqeme serbestisine gelince bu husus lgg2
BMDHK.nun S8'inci maddesinde hukum alhna ahnmrEtrr.Anrlan madde
hrikmune gore "Denize k4nsr bulunsun bulunmasrn butun Devletler munhasrr ekonomik bolgede (45) 1982 BMDHK m39/4; Tanr metin iqin bkz.
supra d.n.39 bu sozlegmenin ilgili hukumlerine tabi olarak 87'nci maddede bahis konusu yaprlan seyrusefer, uzerinden uema ve denizaltr kablolarr
ve borulannr doqeme serbestilerine ve gemilerin, uqaklarrn ve denizaltr
kablolan ile borulann igletilmesi ile baSlanbh olan ve bu Sozleqmenin di{er htikumleri ile qatrqmayan serbestiler gibi denizin difier milletlerarasr
hukuki kullanrm gekillerinden istifade ederler". yine Konvansiyonun "Deniz yataSt ve toprak alh ile ilgili olarak bu rnaddede belirtilen haklar Vl'rncr
I{rsrm'a (Krta sahanhEr) uygun qekilde kullanrlacaktrr" hukmunu taqryan
56'rnr:r maddesinin S'uncu paragrafinln iqletilmesi ile munhasrr ekonomik
bdlgenin deniz yata$rnda denizaltr kablolan ve borulann doqenmesi hususu krta sahanhEr ile tesis edilmiq hukuki rejime uygun qekilcle duzenlenecektir.
Munhasrr Ekonomik Bdlge dahilinde bulunan denizyataAr uzerindeki
denizaltr kablolan ve borular Konvansiyonun "88'inci maddeden I lS'inci
maddeye kadar olan maddeler ve milletlerarasr hukukun diger ilgili kuralart bu krsrmla gatrqmadrErolqude munhasrr ekonomik bolgeye uygulanrr"
hukmunti tagryan S8'inci maddesinin 2'nci paragrafi dogrultusunda korunmaktadrrlar.Dolayrsryla Konvansiyonun I ls, I 14 ve I iS'inci maddele43 rg92 BMDHK.n. 7912.
44 Dtrha once bu konuda GiDEL, krta sahanhfrna denizalh borularrnrn doqenmesinin
deniz qevresi iginesash bir tehdit olugturacafinr :rqrk olarrak ilarle etmiEtir.Fourth
Report on The Regime of the High Seas, A/CN.4/60. yearbook of the International
krw Commission, Vol.ll. 1953.
45 l9B2 BMDHK m.79/4; Tam metin iCin bkz. supra d.n. 39.
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rinde yer alan denizaltr kablolarr ve boru hatlanm koruyucu hukumler aym zamanda munhasrr ekonomik bolgeye de uygulanacaktrr.ao
Di$er devletlerin munhasrr ekonomik bolgenin deniz yataSrna denizaltr kablolan ve borularr ddEeme serbestisi yukarda ortaya konulan bu
hukumlerin yamnda l9B2 Konvansiyonunun getirmiQ oldu[u" Uyuqmazhk
Qdzum Mekanizmasr" ile de korunmuqtur. Konvansiyona gore "kryr devletlerinin munhasrr ekonomik bolgelerindeki deniz yata$rna denizaltr kablolarr ve boru hatlan doseme hakkrna iliskin uyusmazhklar XV'inci Bolumun
Mecburi UyuEmazhk Qozum Usullerine tabi
2'rl.ct Krsmrnda yer alan
olacaktrca7.
46 1982 BirlegmiE Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunun Aqrk Denizler Bashkh
VII'inci Boh-iminde yer alan bu madde hukrimleri qu gekildedir.
Btr kablo uega borunun kopartlmast ueAa zarara ujramast bashkh madde I l3; Her
devlet,bayra$nr taqryan bir geminin veya yetkisine tabi bir kiginin kasden veya ihmalle aqrk denizin altrndaki bir denizalh kablosunu,telgraf veya telefon haberleqmesini
kesecek veya engelleyecek tarzda koparmasrmn veya zarar vermesinin ve benzer gekilde bir denizaltr borusunun veya yuksek gerilim hattrmn kopanlmasrmn veya zarara
u$ratrlmasrmn cezalandrnlabilir bir fiil (suq) olmasrnr sa$layacak gerekli kanunlan ve
duzenlemeleri yapacaktrr.Bu hrikrim,boyle bir koparma ve zararla sonuclanacafr
hesaplanan veya sonuglanacak gibi gdzuken bir davranrqa da uygulanacaktr.Elununla beraber,bu hrikrim bu gibi koparma veya zarardan sakrnmak igin gerekli britin
tedbirleri aldrktan sonra,sadece hayatlanm veya gemilerini kurtarmak megru sebebiyle hareket eden qahrslann sebep oldu{u herhangi bir koparma veya zarara uygulanmayacakhr.
Btr denizalh kablosunun ga da bontsunun sahiplei taraJindan dijer btr denizaltt kablosunun ga da borusuftun zarara ulrattlmastbaghkLt Madde 714: Her devlet, kendi yetkisine tabi olup da agrk denizin dibindeki bir denizalh kablosu veya boru hattrnrn
sahipleri durumunda bulunan kigilerin. o kablo veya boru hattrnr doEerken veya
tamir ederken, baqka kablo veya boruyu koparmasr veya zarar vermesi durumunda
bunlann tamir masrallannr karErlamasrm sa$ayacak zaruri kanun ve dtizenlemeleri
yapacaktrr,
Bir denizalfi Kablosu uega Boru Hatttna zarar uermemek igtn mantz kaltnan kaybn tazmin edilmesi bagltkhMadde I 15: Her devlet,bir denizaltr kablosuna ya da boru hattrna
zarar vennemek iein britun makul ihtiyad tedbirleri onceden almrg olmalan gartryla
bir demiri, bir aS ya da diSer herhangi bir bahkgrhk teghizatrm feda etti$ini ispat edebilen gemi sahiplerinin kaybrmn kablo veya boru hattrmn sahipleri tarafindan karErlanmasrnr temin edecek zaruri kanunlan ve dtizenlemeleri yapacaktrr.
47 L982 BMDHK nun 297'inci maddesinin ilgili bolumu Eu gekildedir. "1. Bu sozleqmenin, bir lcyr devletinin bu sozleqmede ongorulen egemenli$i veya yetkisini kullanmasr ile ilgili olarak yorumlanmasr veya uygulanmasrndan do$an uyugmazhklar,
aqa$rdaki hallerde Krsrm 2'de ongortilen usullere tabi olacakbr:
a)Bir hyr devletinin,bu sozleEmenin ulaqrm uzerinden uqma veya denizaltr kablolarr ve
boru hatlannr dtigeme ile ilgili veya denizin S8'inci maddede belirtilmig olan diSer milletlerarasr kullanrmlan ile ilgili hriktimlerini ihlal etmek suretiyle hareket ettiSi iddia
edildi$i zaman;
b) (Maddenin ve Konvansiyonun Ttirkgelegtirilmiq metni iQin bkz. GUNDUZ A., op.
cit. s. 287-398 ;OZnAelqA.Birleqmiq Milletler Deniz Hukuku Konferansr,Birlegmiq Milletler Deniz Hukuku Sdzle$mesi (Tercrime) 1g84, istanbul, Deniz Ticaret Odasr Yawru)

E. ActkDenulerde Durum
Aqrk denizlerde denizaltr kablolan ve boru
Konvansiyonundaki
1982
hatlannrncloqenmesini duzenleyen kurallar bnyuk oranda 1958 Cenevre
Aerk Denizler Konvansiyonunda yer alan hukumlerin tekrart niteli[indedir. Ancak 1958 Cenewe AQrk Denizler Konvansiyonunun 27'nci maddesi
hukmunun karqrhfr olarak 1982 Birleqmiq Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunda yer alan ll3'uncu madde hikmn 1958 hukmine gore
esash bir degiqiklik getirmektedir. 113'incu maddeye sokulan "Bu hukum, boyle bir koparmave zararla sonuqlanacaSr hesaplanan ve sonuQlanacak gibi gozuken bir davranrEa da uygulanacaktrr" ibaresi bu madde
hukmunun uygulanmasrnrn kapsamrnr l8B4 tarihli Denizaltr Kablolarrnrn
Korunmastna iliqkin Konvansiyon ve 1958 Cenevre Agrk Denizler Konvansiyonuna oranla geniqletilmigtir.Dolayrsryla bu hukum arttk sadece bir denizaltt kablosu ya da borusunun gergek anlamda kopanlmasr ya da zarara
u$ratrlmasr durumunda de[il, boyle bir zarar ya da koparma ile sonuqlanaca$r anla$tlan ya da hesaplanan dawanrqa da tatbik olunacaktrr. Buna
bir ornek vermek gerekirse aqrk deniz alanlannda ya da munhastr ekonomik bolge ya da krta sahanh$mda bulunan bir bahkqr teknesinin boru hat27'inci maddesinde "Her devlet.bzry48 fgSB Cenevre Aqrk Denizler Konvansiyonunun
bir kiSinin kasden veya ihmali
tabi
yetkisine
geminin
yargr
veya
ragrnr taqryan bir
veya telefon haberneticesincle agrk denizin alttndaki bir denizaltr kablosunu.telgral
ve benzer
vermesinin
zarar
veya
koparmasr
tarzda
engelleyecek
veya
leEesirri kesecek
veya zarar
kopanlmasr
veya ytiksek gerilim kablosunun
Eekilde bir sualh borusunun
bir fiil (suq) olacafrrnr sa$layacak gerekli yasama tedbirgormesinin cezalandrnlabilir
gibi koparma veya z rail onlemek iqin gerekli butuu
hukum,bu
Ierini alacaktlr.Bu
meEru amacryla
hayatlzrnnr ve gemilerini kurtarmak
saclece
sortra,
aldtktan
tedbirleri
hareket eden Eahrslann sebep olduSu herhangi bir koparma veya zarara uygulanI13 maddesinde bu hukmun
1982 BMDHK.nun
mayacaktrr" hukmti getirilmisken.
veya
hesaplanan
bir koparma ve zararla sonuglanaca{r
arasrnda "bu hukum,bdyle
ibaresl yerleEtirilmiE.aygibi gozuken bir davrernrqa da uygulanacaktrr"
sonuglanacak
"her devletin gerekli yasama tedbirlerirri alacafr" iladesi
1ca; 1958 Konvalsiyonundaki
ifadesi getirilyerine 6e "Her devletin gerekli kanun ve duzenlemeleri benimseyecegi"
miqtir. Buna gore madcle metni Eu hale gelmigtir "her devlet, bayragrnr taqryan bir
geminin veya yetkisine tabi bir kiqinin kasden veya ihmalle agrk clenizin altrndaki bir
veya telefon haberleEmesini kesecek veya engelleyecek
denizaltr kablosunu,telgraf
veya zarar vermesinin ve benzer gekilde bir <lenizaltr borusunun
tarzda koparmaslmn
cezalanveya zarara ulratrlmasrnrn
veya yuksek gerilim hatttntn kopanlmasrnrn
ve duzenlemeleri
bir fiil (sue) ohnasrnr safilayacak gerekli kanunlan
drnlabilir
hesaplanan veya
yapacaktrr. Bu htikum, boyle bir koparma ve zararla sonuqlanaca[t
beraber, bu
Bununla
gibi goztlken bir davranrqa da uygulanacaktrr.
sonuglanacak
huktim bu gibi koparma veya zarardan sakrnmak iqin gereldi butun tedbirleri aldrk1982 Konvant:rn sonra, sadece hayatlarlnr veya Esasa muessir olmamakla birlikte,
meqru sebebiyle hareket eden Sahrslann sebep olgemilerini
kurtarmak
siyonunda
duflu irerhangi

bir koparma

v eya zarar a uygulanmayacakttr"'

l o Blarrna demirlenmesi durumunda bu hukum uygulama alanr bulacaktrr.
Bu tur bir dawanrq denizaltrnda bulunan boru hattrnrn zarara u$ramasrna veya kopmasrna sebebiyet verebilecek turde bir davranrq oldu$undan
ktyt der4eti bu gibi bir eylemi engelleyici gerekli yasal tedbirleri alabilecek
ve duzenlemeler yapabilecektir+s.Konvansiyon metnindeki kelimelerin ve
deyimlerin kullanrmrnda yeknesakhEr saSlamak amacryla Tasan Komitesi
1958 Aqrk Denizler Konvansiyonunda yer alan bazr ifadelerin degiqik gekilde kulanrlmasrnr onermiq ve Komitenin bu onerisi Konferansa katrlan devletler tarafindan kabul edilmigtir+0.

SONUQ
Yukanda da aynntrh olarak ortaya konuldu$u gibi denizaltr kablolanmn korunmasr ile ilgili hukuki rejim ilk olarak 1884 tarihli Denizaltr
Kablolarrnrn Korunmasrna iliskin Konvansiyon ile ortaya konulmugtur.l945 yrhnda ilk defa krta sahanh$r kawamrnrn telalirz edilmesi ile birlikte ve bu deniz alanlanndaki zengin petrol yataklan ve diEer madenlerin
kryr devletlerince zamanla araqtrnlmaya ve iqletilmeye baqlanmasr ile bu
defa ortaya ozellikle bu bolgelerden grkarrlacak petrol turu srvr enerji kavnaklannrn nakli yonunden denizaltrna ddqenecek boru hatlannm hukuken korunmasr meselesi gundeme gelmigtir.Bu geliqmelerin rqrEr altrnda
1958 Cenevre Birinci Birleqmiq Milletler Deniz Hukuku Konferansr neticesinde kabul edilen Agrk Denizler Konvansiyonu ve Krta sahanh$r Konvansiyonunda 1884 tarihli Konvansiyon ile denizaltr kablolan ile ilgili olarak
getirilen hukumler esas olarak bu Konvansiyonlara aktarrldr$r gibi, denizaltr borularr da bu duzenleme ve korunma kapsamlna dahil edilmistir.
Deniz alanlarrnrn etkili bir qekilde kullanrlmaya baqlanrlmasrna paralel
olarak geliqen durum muvacehesinde 1973 tarihinden lg82 tarihine kadar dokuz yrl sure ile devam eden Uquncu Birleqmiq Milletler Deniz Hukuku Konferansr neticesinde kabul edilen 1982 tarihli Birleqmiq Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunda denizaltr kablolan ve boru hatlannrn clo,
49 Tasan Komitesi 1958 Cenevre Agrk Denizler Konvansiyonunun 27,28 ve 29'uncu
maddelerindeki "Her devlet gerekli yasama tedbirlerini alacaktrr (Every state shall
take the necessary legislative measures to)" ifadesi yerine Konvansiyonun l I3, l l4 ve
115'inci maddelerinde "Her devlet gerekli kanun ve kurallan benimseyecektir" (every
state shall adopt the larvs and regulaUons necessary to)" ifadesinin ikamesini onermiq
ve bu husus Konferansta kabul edilmigtir.Bu konuda bkz. DOC.A,/CONF.
62/L.57/Rev. I, Third united Nations conference on the Law of The Sea, olricial
Records.Vol.)CV. s. I17.
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senmesi ve korunmasl ile ilgili olarak lg58 Cenevre Konvansiyonlannda
yer alan hukumlerin kabulu yannda bazr yeni hukurnler getirilmiatir.Bu
yenilik nitelifrindeki hukumler ozellikle krta sahanh[rnda denizaltr kablolart ve boru hatlart doqenmesine iligkin htikumler ve takrmadasal sularda
mevcut denizaltr kablolarrnrn bakrmr ve korunmasr ile ilgili hukumlerdir.1982 Konvansiyonu ile getirilen ve yukarda ortaya konulan bu yeniliklerin Konvansiyona taraf olmayan devletler agrsrndan ne derece baElayrcrh{r olaca{r hususu da tartrqmaya ac;rktrr. Yeni bir deniz duzeni oluqturan
l:u huktimlerin Konvansiyona taraf olmayan devletler agrsrndan da baflaytcr olmalan yonunden henuz orf ve adet hukuku kurah haline gelmiq olduklannda.n bahsetmek imkanr bulunnramaktadrr.
Stnrh sayrda devletin taraf olduSu 1884 Konvansiyonu so hukumlerinin 1958 Konvansiyonlanna ahnmasr ile birlikte bu Konvansiyon tum dunya genelinde uygulanrr hale gelmiqtir. 1884 yrhnda sayrlan beg ya da altryr
geQmeyenbaflrmsrz Afrika ve Asyah Devletlerin sayrsr, 1958 Konferansrnda
otuzu geqmiEtir. Yine i8B4 yrhnda milletlerarasr hukuk sadece Batrh Devletlerin tekelinde olan ve sadece bunlarr ilgilendiren, bu Batrh Kulube uye olmayan devletlerin yararlanamadrklarr bir hukuk duzeni iken,bilahare baSrmsrzdevlet saylslnrn hzla artmasr ve bunlann da milletlerarasr hukukun
oluqumuna katkrda bulunmalarr nedeniyle milletlerarasr hukukun vasfr cla
deEismis ve bu hukuk dtizeni butun devletleri ilgilendirmeye btrqlamrqtrr.
Dolayrsryla 1958 Konvansiyonlarr bu yonuyle de 188.1Konvansiyonu
hukumlerinin uygulanma alanrnr geniqletmigtir.t 982 BirleqrniE Milletler
Deniz Hukuku Konvansiyonu ise bu geliqimi tamamlayan bir duzenleme olmuqtur.Bu konvansiyona katrlan devletlerin [azlah$r ve birgok hukumlerinin konsensus ile kabul edilmiE olmasr bu Konvansiyona her konuda denizlerin anayasasl olmak payesini vermektedir. Bu Konvansiyon yururlufie
gireli bir seneden daha az bir sure geqmi$ olmakla birlikte hukumlerinin
birgo{u milletlerarasr hukuka yenilik getiren turde hukumler olmasrna ra[men buyuk oranda bu Konvansiyona taraf olmayan devletler tarafindan da
bunlarrn uygulanmasrnda hukuki zorunluluk bulundufu inancryla uygulanmaktadrr.Gunumuztin her geeen gun inanrlmazbir hrzla geliqen teknolojisine paralel olarak denizaltr kablo ve boru hallannrn onemi ve kullanrm
sahalan artmakta ve daha gok onern kazanmakladrr.Ozellikle petrol ve dopal gaz kaynaklarrnrn dunyanrn belirli bolgelerinde bulunmasr ve bu bolgelerin co$rafi konumlannrn bu enerjinin dunya geneline daErtrnunr yapacak
50 Bugune kerclar 37 de'u'iel I884 tarihli Denizzrltr l(ablolarrnrn Korunrnzrslna iligkin
Konvansiyoll€r tarzrf cllrntrgtrlr.f)UPUY-VIGNES, A. Handbook on The New Lau' ol"lhe
s e a , V o l . 2 , 1 9 9 1 , s . ! 1 8 8 , M m r t i n t r s l \ . I r j h o f fp u b l i s h e r s .
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uygun bir konuma sahip olmamalan nedeniyle bu enerjinin boru hatlan ile
uygun noktalara devletler arasmda yaprlacak anlaqmalar do[rultusunda
taqrnmalarr ve buradan en az maliyet ve emniyetle dafrrtrmrn yaprlmasr gere[i,konunun onemini bir kat daha artrrmaktadrr.Bu tur boru hatlannrn
kryr devletlerinin krta sahanh$ndan ya da munhasr ekonomik bolgelerinin
deniz yatafrndan geqiriliqleri ve korunmalan ile ilgili olarak tabi olacaklan
milletlerarasr hukuk rejimi ulkemizin konumu gozonune ahndrfrnda bizim
agrmrzdan da hayati bir onemi haizdir. Alrrca, bu kablo ve borulann kryr
devleti agrsrndan yarataca$r deniz qevresini kirletme riski de gozardr edilmemelidir.Bu itibarla sozkonusu hukuki rejimin bir lrlyr devleti olarak qok
iyi bilinmesi gerekmektedir. 1982 Konvansiyonuna taraf olmamakla birlikte
I8B4 tarihli Konvansiyonunun tarafi bulunan bir devlet olarak milletlerarasr hukuktaki geliqmeieri qok iyi takip etmemiz gerektiSi izahtan varestedir.Bugunun qartlannda higbir devlet kendisini dunyadan tecrit edebilme
gucune sahip olmadr$na ve bu dunyadan baqka bilinen yaqanabilecek bir
dunya da bulunmadr[rna gore devletlerin buyuk qo[unlu[u tarafindan kabul goren kurallara riayette de fayda vardrr.
Denizaltr kablolarr da gunumuzde en azboru hatlarr kadar onem taqrmaktadrr.Ozellikle clenizaltr telefon kablolarr doEenmesi qu anda dunyada en hrzh geliqmekte olan sanayi kollanndan birisidirst.
Netice olarak diyebiliriz ki, denizaltr kablolartnrn doqenmesi ve korunmasr iqin yaprlan 1884 Konvansiyonu ile baElayaq hukuksal stireq,
l95B Agrk Denizler ve Krta Sahanh[r Konvansiyonlan ile bu korumaya denizall.: borulannr da dahil ederek devam etmiq ve son olarak da 1982 Birleqmiq Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunda aynr hukumlerin geniqletilerek ve gunun qartlarrna uyarlanarak kabuluyle geliqimini tamamlamrgtrr. 1982 Konvansiyonu esas ahndr{rnda denizaltr kablo ve borulannrn ktta
sahanh$r ve munhasrr ekonomik bolgenin deniz yata$rna ozellikle boru
hatlannrn doqenmesi yonunde bu boru hatlarrnrn kryr devletlerinin bu deniz alanlan uzerindeki haklarrna verebilecekleri zararlar gozonune ahndr$rnda kryr devletine izin verip vermemek yoninden bir takdir hakkt tanrnmamasl ve bunun di$er devletlere bir hak olarak tanrnmrq olmasrnr yerinde bir duzenleme olarak gormemekteyiz.
51 DUPUY-VIGNES, op.cit.s. 988; NICHOLS R.T., Submarine Telephone Cables and
Internafional Communicalions, 1963, s.5; SCHROEDER R.C., Telecommunications in
The Eighties, 1983,s. 1O5; Ses ve bilgi iletiqimi iain ilk okyanusaqrn telekominikasyon
kablosu balom ve tesis anlaEmasr Haziratt l9B4 de imzalanmtq olup,bu sistem {;u anda gahEmakta ve 335 Milyon dolarlk bir rqrkdalgasr sistemi agrt anda 37,8OO telefon
gortiqmesine imkan saSlamaktadrr.DUPtX-VIGNES, op.cit. s. 988.
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DtrvrtrT - nilp
Bthterin DII/Q KOL

ciRi$
Devletin do[uqu, pek gok bilim dahmn konusunu teqkil etmiq, ancak
kayna$r konusunda 86ruq birli$i sa{lanmasr da mumkun olamamrqtrr. Siyasi duEunce tarihinde, bu konu uzun uzadrya incelenmiE ve devletin kayna$r, duqunurlerce flarkh bigimde aqrklanmrqbr. Bu aqrklamalardan biri
de, devletin kayna$rm ailede bulan duquncedirt.
Devletin kaynaSrnr ailede bulan dueuncelere, "ailentn Aegane kagnak
olmadtQu biregin ihmal edtlmemesi gerektigt" gibi eleEtiriler getirilebilir. Ancak tartrqmasrz olan husus ise, toplumu oluqturan bireyin, genellikle aile
iginde ya$amrru surdurdii$udur.
Bireyin mensubu oldu$u aile, tarihsel sureq icinde her kurum gibi
deSiqime u$ramrgtrr.Aile yaprsr ve aile iqi karqrhkh rollerin de.{iqime ugramasr, aile kurumunun sosyo-politik onemini etkilememiqtir. Qa$daq devlet
* Yrd.Doq.Dr. M.U.I-{r-rkrrk
lrakultesi Ogretinr Uyesi.
I llu konud:r bk.R.G.Oi<andan,{Jmumi Amme Hukuku . istanbtrl 1976. s.2B-37.

rr4 yaprsr iginde de "aile" devletin kayrtstz kalamayaca[r, hatta politikalar
uretmesi gereken bir toplumsal orgutlenme bigimi olmaya devam etmiEtir.
"Aile" ekonomik dayamsma, kulturel temel, bireyi sosyal yaqama hazrrlama fonksiyonlarr ile multidisipliner bir incelemeyi gerektirir. Bu gahqmanln amacr ise, )O(. Yuzyrhn sonlannda yagarken, gelecek nesillerin yetiqtirildiSi, yetiqkinlerin yaqam arkadaqhSr kurdu$u "aile" grubu sosyal yaqamda nasrl de$erlendirilmektedir, devlet igindeki geliqimi ne qekildedir
konulannr araEtrrmaktrr. Uluslararasr Belgelerde aileye yaklaqrm ayrr bir
gahqma konusu olarak dugunuldu$unden, bazr devletlerin ig hukuk duzenlerinde "aile" uzerinde durulmuE, ancak uluslararasr belgelere girilmemistir.
TARiHSEL

SUREQTB "AILE"

Bilinen tum toplumlarda kiqi, yagamrna aile iqinde baqlar. Bir toplumsal orgutlenme biqimi olan ve sosyo-politik onem taqryan aile; ilkel toplum yaprsrnrn, gaSdaq uygar toplum yaprsma gelinceye kadar gosterdi[i
farkhlaqma ve geligime paralel bir deliqim gostermiEtir 2 . Aile kurumundaki bu deSiqimde, toplumsal-ekonomik duzen ile toplumsal iligkilerin niteli$i belirleyici rol oynar3. Bu neden tarihsel suregte tek tip aileden sozetmeyi olanakslz krlar.
Qok genel olarak insano$u, toplum biqiminin temelinin toplaytctltk,
avcrhk, tarrm ve sanayi oldu$u donemlerden gegmiqtira. Donemsel de$iqimler aileyi de etkilemiq ve srasryla totemli aile, ana tarafindan aile, baba
tarafindan aile, babaqahhk aile, babahk aile tipleri 5 bu sureq iginde birbirini izlemig ve sonugta modern aile tipi ortaya grkmrqtrr o .
2 ilkel toplum yaprsr aile iliqkileri ve hrsrmhk iqin bk.M.Te'rfik Ozcart, ilkel loplumlarda Toplumsal Kontrol : Hukuk Drgr Mekanizmalar ve ilkel xukuk , (i.U.S.B.E.,
yapmlanmamrq doktora tezi) , Istanbul f 989, s.69-119.
3 6zer Ozartkaya, Toplumbilime Girtg , 2.basrm, Ankara 1977, s.215.
4 Alaeddin Senel, ilkel Topluluktan Uygar Topluma Gegig Agamasrnda Ekonomik
Toplumsal Diigiinsel Yaprlann Dtkilegimi , 3. Baskr, Ankara 1991, s.3-4.
5 ilkel toplum yaprsrnda aile tipleri igin bk. 6zcan, s. I01 vd. ; "Kultrirlerde iki tip aile
orgutlenmesi gorrilmektedir: Evlilik ba[rna dayanan (conjugal) ve kan ba[rna dayanan
(consanguine) aile ttirleri olmak uzere...".Calvin Wells, insan ve Diinyasr , qev.Bozkurt Guveng, istanbul 1984, s.87.
6 Aile tipleri konusunda aynntrh bilgi igin bk.Hilmi Ziya Illken. "Aile" , Aile Yazrlan,
Temel Kawamlar, Yapr ve Tarihi Sureq, Der. Beyhi Dikegligil-Ahmet Qifdem, TC. Bagbakanhk Aile Kurumu Yayrm, Ankara 1990, s.27-30 ; Ziyaeddin Fahri Frndrko$u,
"Tiirklerde Aile igtimatyatr", AiIe Yazrlan, Temel Kavramlar, Yapr ve Tarihi Sureg,
Der. Beylu Dikegligil-Ahmet Qi$dem, TC. Bagbakanhk AiIe Kurumu Yaymr, Ankara
1 9 9 O ,s . 1 - 7 .
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Aile tiplerinde gorulen farkhlaqma ve defiiqim, aileyi oluqtrrran iki
ana temel olan kadtn ve erkesin ya da ana ve babanrn otorite ustunluklerine bagh olmugtur. Kadrn ya da erkeSiq otorite ustunlukleri ise, uretimdeki
paylanna gore de[iqmektedir 7 .
Farkh aile tiplerinde bireyler arasr birhk qeEitli temellere baSlanmtq"Totem
aitestnde aile birtigini gapan totemdtr: ana aileslnde btrltQi gattr.
pan eudir; baba soyu ailesinde btrltQiAapan miigterek maldtr" 8 .
Dini aqrdan da sozkonusu aile tiplerinde farkhhk $orulmektedir. Qok
tannh dinlerden semavi dinlere geqiq ile aile reisleri dini gefli$i kaybetmiqler ve evrensel tann dirquncesi, ata tann duquncesini silmiqtir o .
ilkel aileden modern aile yaprsrna kadar toprak mulkiyetinin onde
geldi[i buyuk aileler goriilmektedir.
Feodalizmin egemen oldu{u donemde aile, siyasi, askeri, idari, ekonomik ve hukuki guce sahipti 10 .Feodal beyin (senyorun) amacr baqlangrqta kendi ve ailesi iqin u[raq vermekti. Feodalizmin yanrsrra guAlu bir kilise de ortaqa$rn donemsel dzellikleri arasrnda yer ahyordu. Nitekim bu donem duqunurlerinden Aquinolu Thomas, tanrl tarafindan yonetilen ilahi
alemin yeryuzundeki golgesinden ibaret olan devleti savunurken, ustun
gug kaynaSrnr da ilAhi esaslarda bulmuqtur 1r . Bu duqunceler ortaqaSt etkilerken, aile yaprsr da gerek bu duqunceden gerekse feodaliteden etkilenmiq, babanrn otoritesi aile iqinde ustun bir konuma gelmiqtir rz .
Aile tipinin defiqme sureci iQinde Fransrz Devrimi'nin onemli yeri
vardrr. 1789 tarihli Fransrz Devrimi, feodal duzeni yrkmakla kalmamtq, aynr zamanda kilisenin nufuzunu da ktrmr$ttr. 1789 dewiminin duEinsel temellerini oluqturan "aydrnlanma qa$r" duqunirleri, akh on plana qtkarmrq
ve insan akhnrn, hukukun kayna[t oldu$unu ve kilisenin manevi baskrsr7 Ailenin, kadrmn soyu egemenligi alhnda oldu[u anaerkil aile yaprslnda, erkekler avcrhk yaparken, kadrtrlar bitki uretme, yiyecek hazrrlam:r, yarahlara bakma, qocuklan
tehlikelerden koruyarak buyutme gorevlerini ustlenmiglerdi. Ozankaya. s.216 : $enel.
s.159-16O.
B Ulken, s.29. Totemli aile yani klan bireyleri bir hayvan veya nebatr totem saynrrElar
ve aynr kutsal kandan geldiklerine inandrklan iqin de klan iQinde evlenme yasafr koymuqlardrr. ibid.,s.28 ; FrndrkoSlu, s.3.
g Ulken, s.29. Modern aile yaprsr ise. siyasal-sosyal-ekonontik geligmelerin etkisiyle
eskiye oranla srnrrlan daha dar olan, "lAik" bir yapr sergilemektedir.
l0 Feodalizm konusunda aynntr iqin bk.Halil Cin / S.Gul Akyrlmaz, Tarihte Toplum
ve Yiinetim Tarzr Olarak Feodalite ve Osmanh Diizeni , Konya 1995 ; ko Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yiizyrla , Qev.MuratBelge, Istanbul 1991.
I I Okandan, s.2 lO-21 I ; Cairns Huntington, Legal Philosophy From Plato To Hegel
, The John Hopkins Press, Baltimore 1967, s.163-204.
l2 Birkdn Uysal, Siyasal Katrlma ve Katrlma Davranrgrna Ailenin Etkisi , Turkiye
ve Ortado$u Amrne idaresi Enstitusu Ya)nnt, Ankara 1984, s.52.
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run da ancak akrl yolu ile engellenebilece$inisavunmuqlardrr l3 .
Feodal duzenin yrkrlmasr, toprafa ba$r buyuk ailelerin pargalanmasrna neden oldugu gibi, aile kurumunun artrk tarihsel sureq iqerisinde korudu[u siyasi, ekonomik konumunu da yitirmeye baglamasrna yol agmlqtrr.
OrtagaSda yaQanan devlet-kilise qatrqmasr, daha sonra devlet-birey
gatrqmasrna donuqmu$; ticaretin geligmesi ve serrnayenin onem kazanmasr eqitlik ilkesinin kabul edilmesine, toplumun amaclmn da "birey" olarak
benimsenmesine neden olmuqtur la .
1789 Fransrz insan ve Yurttaq Haklan Bildirisi "bireyci" anlayrqr
yansrtmaktadr. Bildirinin 2. Maddesi "Her stgasi" birtegmenin crmc.cldoQal
rnsan haklanntn kontnmastdrr" ifadesini igermekte, insanrn (bireyin) drqrnda aile ya da topluluklarrn do$al haklanna iligkin bir duzenleme bildiride
yer almamaktadrr l5 .
1789 Bildirisi'ni etkileyen 18. Yiizyrl liberal doktrini mutlak monarqiler doneminin ezilen bireyini on plana alma amacrm tagrmaktadrr 16.

I I . L i n n R A L o G R t r T i ( g i R E y c i r - i r < )- A i t . E
Liberalizm ve demokrasinin karqrhkh iliqkisini bireycilik oluEturur,
zira her ikisinin ortak hareket noktasr "birey" dirtz .Ancak, liberalizm ve
demokrasi, birey-toplum iliskisini farkh anlamaktadrrlar. Liberalizm, devlete karqr manevi ve ekonomik alanda birey ozgurlisunu korur ve ilan
eder; demokrasi ise toplumu bireyler arasrnda ortak anlaqma urunu yaparak, birey ve toplumu uzlagtrrrr l8 .Sartori bu durumu , "Belki de temel agv
nm lib eralizmin bireg e, demokrasintn ise toplttma dag anmo.stnda g atmaktadtr" le sozleriyle agrklamaktadrr.
Bugunku modern toplum orgutlenmesi "liberal-demokrasi" olarak
ifade edilmektedir. Liberal-demokratik de$erler iginde temel kaw-am "bireysel ozgurluk"trir, zira amag "ozgurluk yoluyla esitlik"tir 20 .
l3 B.Dinqkol, 1982 Anayasasr Qergevesinde ve Anayasa Mahkemesi Kararlarrnda
Leikfik, istanbul 1992. s.16.
t+ ilhan Akrn, Kamu Hukuku , S.basr, istanbul (?), s.271-273.
l5 ibid.. s.295.
l6 Mtinci Kapani, KamuHtirriyetleri
, 5. Baslo, Ankara 1976, s.50.
l7 Norberto Bobbio, Liberalism and Democracy ,'Iranslated by Martin Ryle-Kate Soper, G"Britain 1990, s.41.
18 ibid.,s.43.
19 Giovanni Sartori, Demokrasi Teorislne Geri Diiniig , gev.T.KaramustafaoSlu
M.Turhan. Ankara 1993. s.416.
20 ibid.. s.42o.

tt7 "Aile"ye liberal-demokratik de$erler agrsrndan, ozellikle de bunlarrn
temelini oluEturan "bireysel ozgurlnk" agrsmdan bakrldr[rnda, toplumun
temelinin "aile" defil, birey oldu$u ortaya erkar2t . Ancak bu saptamabizi
liberal demokrasinin aileyi drglamasr sonucuna goturmez. Liberal demokrasinin temellerini ortaya koyan dilqunrirler, aileyi dbgal bir veri olarak
kabul etmiglerdir zz .
Devletin kokenini {orijinini) ailede bulan g6ruqlerez3katrlmayan liberalizm, aileyi temel birim sayrnaz. Liberalizmin kuruculanndan sayrlan 17.
Yu4ytl duqunurlerinden John Locke, ailede babanrn iktidannr do[al bulurken, siyasal iktidann yapay oldu{unu ileri surmektedir2a. Siyasal iktidarrn
yapayh$nr, onun kayna$rnr "toplum sozleqmesi"nde bulmakla agrklar.
Locke' tan once 16. Yuz,yrldayaqamlS Fransrz duqunur Jean Ilodin,
egenrenlifii "gurttcrplar iaerindeki en gilksek, en mtttlak ue en si)reklt giig" zs
olarak tanrmlamrE ve mutlak, slnlrslz ve boltinmez olarak agrkladr$r egemenliSi, bir ustun iktidar kawamr olarak ilk kez ileri surmuqtur.Bodin feodaliteyi ortadan kaldrran egemenlik anlayrqrnt ortaya koyarken, aileyi de
devletin kaynaEr olarak ifade etmiEtir 26 Devleti, "gegitli ailelerin, ortak
uarltklartrun birLtkte, egemen giic tarqftndan l:;ukuko. uagun olarak gonettlmesrl" olarak tanlmlar. Devletin temel ogesi saydrSr "aile"nin bagkanr ile
devlet bagkanrnrn otoritesi arasrnda bir benzerlik kurar. Bodin'in "aile"
yaklaqrmr, Romahlann ataerkil aile anlayrqrnrn ortaya crktrfir pederqahhk
(babaqahhk) aile tipini canlandrmaya yoneliktir 27 .
2l "Reyanname (1789),...dofirudan dofrrya ferdi toplumun temel birimi olarak kabul
etrnesi ve kigi ile devlet arasrnda dernek, sendika, meslek kuruluqlan gibi sosyal
gruplara yer vernrernesi (veya bunlan tamanten arka platra atmasr) dolayrsryla sosyolojik diyebilece$imiz anlamda ferdiyetgidir". Kapani, s.49.
22 l*vent Koker, "Demokrasi ve Aile" , Tirk Aile Ansiklopedisi, I. Baqbakanhk Aile
Araqtlrma Kurumu, Ankara 1991, s.334.
23 Devletin kayna$rnr ailede ve onun geligrnesinde btrlan teoriye gore Devlet, bir ailenin buytimesinden veya ayru kandan gelen birgok ailelerin birleqntelerinden nreydana
gelmiQtir. Bu gdriigti samnanlar arasrnda Aristoteles, Cicero gibi duqun{irler de -1,er
eilmaktadrr. Okandan. s.2B vd.
24 Koker. s.334.
25 M.A. A{aogullan ,/ C.B. AkaI / L. Koker, Kral Devlet ya da Oliimlii Tanrr , Ankar:r
I994,s.19.
26 J.Bodin'in dugtinceleri igin bk. George H.Sabine, A History of political Theory ,
Third Edilion, I-onclon 1971, s.4o2 vd. ; Ayferi Grize. siyasal Diigiince Tarihi . istanbul 1982, s. l4l vd. ;Akrn, s.93 vd. ; Mehmet Akad, Genel Kamu Hukuku . istanbul
1993, s.49 vd.; Agaogullan / Akal / K6ker, s. 12 vd.
27 A$aofullan / Akal / Koker, s.l2 . 'Baba soyu :rilesinin evrimi ve buynk cet soyundan gelen ailelerin nufuz k:rzanarak baba otoritesinin en yirksek $ekline ula$masrndan doSan Eekil, babagahhk (patriarcale) ailelerdir. Ailenin bagbu{u aynr zanranda aile dininin reisi ve ailenin hiikurndandrr".Ulken.s.2g : "Ataerkil aileler. bab:r otoritesi
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16. Yuzyrl duEunuru Bodin'in egemenlik kawamrm iglemesi siyaset
felsefesine yaptrfr buyuk katkrdrr.Buna karqm egemenlifin temellerini ailede ve baba iktidannda gormesi; Locke' un, aile iginde babantn Qocuklar
ve kocanrn da kartsr uzerindeki iktidanmn doSa tarafindan verilmiE bulundu[u, siyasal iktidarrn temellerinin ise bireylerin ozgur iradeleriyle
yaptrklarr bir toplumsal sdzleqme urunu oldu$u gorusn zs ile ba$daqmamaktadrr.Aradaki temel fark, Bodin'de devletin kaynaSrnrn ailelerin birleqmesinde bulunmasr, l,ocke'ta ise devletin kuruluqunun toplumsal sozleqme ile aqrklanmasrdrr. Liberalizmin temelini olu$turan, siyasal iktidann toplurnsal sozleqmeyedayandrnlarak srrurlandrrrlmasrdrr. Siyasal liberdlizm salt monarqiye karqr bireycili$i, dofal hak anlayrqrnr getirirken,
ekonomik liberalizm de giriqim ozgurlu$unu savunur. Liberal duounce
ekonomik alanda her turlu devlet mudahalesini reddeder.Ancak sosyal
politika konusunda, kadrn ve qocuklann qaltqmalanna dair dusunceler
uretirken, devletin mudahalesini onleyerek "aile"yi korumaktadrr. Liberal
duqunceye gore, yasa koyucu qocuk ve kadrnlarrn qahgmasrna karrqtr$rnda aile baqkammn yerini almaktadrr. Bu da devletin karqrsrnda aile baqkanrna verilen onemi ve devletin aileye mudahalesinin kabul edilemeyece2e.
[ini gosterir
III

S A I \ A Y I T ' O P L I J M L JV t r A I L t r

XVIII. Yuzyrhn ikinci yansrnda Ingiltere'de dogup, Bah Avrupa'ya geqen sanayi dewimi ile makineler ve organik olmayan enerji uretime uygulanmrEtrr. Bu durum uretimde artrqr saflarken, qok saylda iqqinin de iqsiz
kalmasrna neden olmustur 30 . Makinelerin qo$almasr, yeni buluqlar, sermayenin onemini ve gucunu artrrmrq, bu da sermayenin eme$i s6murmesine neden olmugtur 3l .
aersrndal birbirlerine benzerler. Ancak trer bir toplumun yaprsrna baflt olarak, otoritenin srnrrlan ve uygulanmasrnrn bigimi firrkhhklar gosterir. Bu farkhhklarda, ailenin
temelinde bulunan yaqam surdurme etkinlilinin biAimi ve iqbolumunun durumu rol
oynar.Baba egemenlifi, ki$inin aile drgrnzrgrkabilmesi ve yeni bir aile kurabilmesindeki guclnkler oleristrnde yogunluga sahiptir". 6zcan' s. I 18, dnl35.
28 Koker, s.334.
29 "Qocuklarln qahgrp gahqmarrralart,, yalntz aile baErnrn karanna ba$h kalmahdrr.
Sonra, kadrnlann gece qahgmalannr yasa.klamak aile igin yararh olmamaktadrr. Qunku, bu durumda kadrn gunduz gahqmak zorunda kalacak ve evdeki iqlerini yapamayacaktrr". CerhitTalas, Toplumsal Politika . Ankara l99O' s.69.
30 Gencay $aylan, Qaldag Siyasal Sistemler . TODAiE.yalnnr' Ankerra 1981, s.47,48
: Talas. s.36.
3l Talas. s.37.
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Sanayilegme ile birlikte, sosyal hareketlilik de baqlamrgtrr. Baglangrgta en belirgin sosyal hareketlilik, koylerden sanayi bolgelerine nufus
kaymasrdr.Bu hareketlilik buynk sanayi kentleri oluqmasrna neden olmuqtur. Salgrn hastahklann onlenmesi, gocuk olum oranlannrn duEmesi
de nufusun artmasr sonucunu do[urmuqtur 32 .
Sanayi devrimi Fransa'da XIX. Yuzyrl baErnda kaleme ahnan bazr
belgelerde kendini gostermiq, proleteryanrn durumu ele ahnmrE ve sanayi
dewiminin do[urdu$u sosyal muhalefet, sosyal yasa ve anayasalann dolumuna neden olmuqtur. 1848 Fransz Anayasast, gelenekgi liberal goruq
ile toplumcu e[ilim arasrnda bir uzlagma yoluna gitmiqtir 3s .
Bu araqtrrma agrsrndan 1848 Anayasasrnrn bireycilikten aynlmasr
onem arzetmektedir. 1848 Fransrz Anayasasr, aileyi cumhuriyetin temeli
sayar. Ailenin yanrsrra kredi kurumlarr, tarrm birlikleri gibi topluluklar da
ortaya grkar (md.13) s+ . Boylece 18. Yuzyrlda iktidarla birey arastna sosyal
gruplarrn girmesine izin verilmezken, artrk aile gibi gruplara anayasada
yer verilmigtir 3s . Bireylerin yanrsrra sosyal kurumlann da toplumun temelini olugturdu$u kabul olunmaktadtr 36 .
19. Yuzyrlda duEunsel alanda, A.Comte'tan farkh biqimde toplumsal
olaylara yonelen, klasik liberalizmdenbazt. noktalarda aSrrrlank Play (1806lB82) toplumsal ayrrhklardan etkilenmiqtir. Klasik liberalizm teorisi mesleki
orgut ve loncalara yer vermezken, Le Play iEqilerin yaqam duzeylerini ve eahqma ko$ullarrnr loncalar aracrhSr ile iyilegtirmeyi duEunur 37. Aileye ise
goyle yak-lagtr:"Fizigin atomu ue bigolojinin htlcresine tekabtll eden bir birtmin
bulunmast gerektgor ki, bu da en ktktlk ztimreLegmettpt oLanaiLedir" 38.
Aileyi sosyal bir kurum ve toplumsallaEmanrn en kuquk birimi kabul
eden l,e Play, toplumsal yaqamrn ozunu ailede bulur. Devletin de ailenin
ozelliklerinden etkilendi$ini, aile tiplerinin ise do$al gevre, toprak ve iklim
qartlanrun etkisinde kaldrSrnr aqrklar 3e . Boylece aile ile devlet arasrnda
bir paralellik kurdu[u ortaya qrkmaktadrr.
32 Begir Atalay, "Sanayilegrne ve Kcntlegmenin Ailenin Defigmesinde Etkileri" ,
Tr.irk Aile Ansiklopedisi, 3, BaEbakanhk Aile Aragtrma Kurumu. Ankara l99l , s.879.
33 Akrn, s.342.
34lbid., s.344 ; "{...)Cumhuriyet'in temel ilkeleri de qoyle srralartryor: Aile, qahqma,
mulkiyet ve kamu duzeni". Mehmet Akad, Teori ve Uygulama Agrsrndan 196l Anayasasl'nrn 1O. Maddesi , istanbul l9B4.s.17.
35 Akad, Teori.,s.20.
36 Ayferi Goze, Sosyal Devlet Sistemi , istanbul 1976, s. 132,dn. 194.
37 Talas, s.75.
gev.Tahir Qa$atay, Il.bast. Ankara
38 Hans Freyer, igtimai Nazariyeler Tarihi
1 9 6 8 .s . 2 5 3 .
39 ibid.. s.255.
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Le Play toplumun ozunu "aile"de bulurken, 19. Yuiryrhn ikinci yarrsrnda Morgan, Engels aoveBachelbn aileyi tarihten gelen bir sosyal kurum
olarak deSerlendirir +t .
XIX. Yu4rrlda bab devletlerinde aile yagamr, de$iqen ekonomik faaliyetler ve yaQam biqiminden onemli olqude etkilennriqtir. Qofalan iqqi ailelerinin, sanayideki geliqmeye ba$h gelecekleri soz konusuyken, orta srnrfa
mensup aileler de para kazanma pegine duqmuElerdi. Artrk aile baqkanr
mutlak ve kesin yetkilere sahip de$ildir. SanayileEme 6ncesi, ekonomik ve
sosyal birim olan "aile" ekonomik birim olma niteliSini kaybetmiqtir.Geliqen sanayi koyden kente g<iqeneden olmuq ve bu suretle de genig aileler
parqalanmr$42ve de$iqen ekonomik yapr, bir kiqinin qahgmasr ile yaqamrnr surduren ailenin yerini, her uyenin qahgtr$raileye brrakbrmrgtr.
IV

SOSYAL DtrVLtrT Vtr AiI,tr

Sosyal devletin amacl, sanayilegme ve kentle$me sonucu, liberal demokrasinin ekonomik ve siyasal temellerini de$iqtirmeksizin, sosyal guvenlifii ve sosyal adaleti sa$amak iqin yaprlan faaliyetleri gerqekleqtirmektir. Bu nedenle, devlet sosyal ve ekonomik yaqama mudahale ederas .
Sosyal devlet iqinde insan, "belLi bir sosyal ekonomik ortam iqtnde
Aa$aAan, gegitli baQtanttlart olqn sosyal bir uarhktv. srkrntrlan, mutlulttklan ite gapayan bir insan, somut bir lcauramdtr ue bu insan arttk toplumda
tek baptna deQtldtr, sosgal, ekonomtk, siya^sal gegifli kurulu.Elar iqinde ue
onLara bajh olarak gagar ue kurutuglar bireg ile deulet arastnda ger
ahr.Bunun dogaL sonucu oLarak bu kurultrplar deulet htmagestnden AararLantrtqr" aa.
II. dunya savaqr sonrasr geliqen ekonomi ve buna ba$h sosyal gereksinmeler nedeni ile liberal devletlerde benimsenen sosyal devlet sistemi,
"aile' yi koruyacak sosyal politikalar oluqturulmasrna neden olmu qtur.
40 Frederick Engels, "Origins of The Family", The Western Idea of Law, J.C.Smith /
D.N. Weisstub, Canada I983, s.546-566.
41 Umid Merie Yazan, "sanayi Toplumlarrnda Ailenin Yaprsr ve Fonksiyonlan"
,
Turk Aile Ansiklopedisi. 3, Bagbakanhk Aile Aragtrrma Kurumu, Ankara 199f , s.878.
42 Besir Atalay, Sanayilegme ve Sosyal Defigme (Krnkkale AraEtrrmasr), DPT Ya5nnr,Ankara 1983, s.33-34.
43 Ergun Ozbudun, Tiirk Anayasa Hukuku , 2. Baskr, Ankara 1992, s.103 : SosSral
devletin endtlistri devrimi nedeniyle dofimacLfirnr aqrklayan Tan<ir, 'sosyal devlet, srmflar arasr zrth$rn belli tarihi qartlarda, egemen srnrllann devletini aktif ve koruyucu bir
tavrr almaya zorlamasr sonucunu doSurmuq;tur" demektedir. Bulent Tanor, Anayasa
Hukukunda Sosyal Haklar, istanbul 1978, s.I0B.
44 Goze. s.132.
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Sosyal devlet, aileyi, qocuklan, genqleri koruyacak onlemler ahnmasmr gerektirirken, liberalizmin yalntz brraktr$r ailenin artrk devletin korumasmdan yararlanmasrnr sa$amrgtrr.
insan haklarr anlayrqrndaki geniqleme ve sosyal devlet, toplum yaQamlnln onemli parqasl olarak kabul edilen ailenin korrrnmasrna iliqkin hukumlerin buyuk savaq sonrasr anayasalarda yer almasrna neden olmuqtur.
1946 Fransrz Anayasasr ba,slangrctnda "milletJerde ue atlege geLi"gmeLeri igtn gerekli Earttan sa$lar" +5 ifadesine yer vermiEtir. 19. ynzyil. Fransasrnda aile, muhafazakar kesimin ilgi alanr iginde olup, monargi, din, mulkiyet sozctikleri ile birlikte arulrken, halkrn reaksiyonu ailenin sosyal korunrna gereksinimini ortaya qrkarmrqtrf6 .1958 Anayasasr baqlangrcrnda
ise: 1789 Bildirisi ile saptanan ve 1946 Anayasasr baqlangrcr ile do$rulanrp, tamamlanan insan haklanna ve ulusal egemenlik ilkelerine ba$hhk
ilan edilmigtiraz. Nitekim Anayasa Konseyinin, anayasa baqlangrcrnl, anayasanrn butrinleyici parqasr olarak kabul ettiSi 16 temmuz 1971 tarihli karan ile; 1946 Anayasa baqlangrcr taralindan tanman insan haklarr, hukuki
de{er kazanmrq, cumhuriyet yasalannca tanrnan temel ilkeler de anayasalhk bloku kapsamlna girmiqtifls. Dolayrsryla 1958 Anayasa duzeninde
de, 1946 baqlangrcrnda kabul edilen "aile"ye iliEkin duzenleme yurtirluktedir.
Fransa'da, bu gerqevedeaile kurumuna bazr destekler yaprlmaktadrr.
Aileye yaprlan sosyal yardrm, eocuk sayrsrna ba$lanmrqtv, zira devlet destefrinin onemli nedenlerinden birini, nufusun artmasr olugturur+s. Nikdhsrz
birliktelikler lehinde yargr kararlannda bir de$igim izlenmesinin yanrsrra,
bazr alanlarda nikAhh-nikAhsrz birliktelik ayrrrmr yaprlmamaktadrr. Neslin
surmesi gibi nedenlerle aile kurumuna saygr duyulmakla birlikte, genqler
giderek evlilik oncesi birlikteliSe de srcak bakmaya baElamrqlardrrso.
Awupa'nrn bir baqka ulkesi Almanya'da, 1949 Anayasasr, kisilerin
refahrntn yanrsrra ailenin refahrnrn da sa$lanmasr yolunda bir dizenlemeye (md. 6) yer vermektedir. Soz konusu maddenin l. bendi qu hukmu
45 ServerTanilli, Anayasalar ve Siyasal Belgeler , Istanbul 1976. s.455.
46 Ozclen Oktav Alantor, "Fransa'da Aile" , Aile Politikalan, KarErlagtrrmah Ulkeler
Panoramasr, Bagbakanhk Aile Kurumu Yayrnr, Ankara I991, s.42.
47 Metin igin bk.1'anilli, s.456.
48 Atilla Nalbant, Anayasa Baglangrglannrn Hukuki De$eri , (i.U.S.B.E., yapmlanmamrs yriksek liszurstezi). istanbul I 99O, s. 129- 137.
49 Alantor, s.69-7O.
50 1987'den iilbaren nikdhsrz giftlerin vergilendirilmelerinde varolan bazr avantajlar
azalhlmrgtrr, sosyal sigortalar aersrndan aileye yonelik bazr istisnalar drqrnda nikdhhnik:ihsrz a1nnmryaprlmamaktadrr. ibid., s.66.
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igerir: "Eutilik ue aile, deulet dilzeninin ozel himagesir en garartantrtar" 51.
Hukumde hem evlilik hem de aileden sozedilmesi, evlenme ile
oluqan qekirdek aile yamsrra geniq ailenin de himaye kapsamrnda oldu$u
kamsrm uyandrrmaktadrr. ASmr madde, gocuklarrn bakrm ve terbiyesini
anne, babaya yuklerken, devlete de bu alanda gozetme giorevi getirmektedir. 6. maddenin 5. bendi, evlilik drqr gocuklarla, evlilik igi gocuklann kanun karqrsrnda eEitli[ini duzenler. 4. bend'e gore; "Her anotntn, toplumun
himage ue gardtmtnt istemek hakkt uardtr". Bu duzenlemelerde de, dikkati geken gene neslin surmesini sa$layacak tedbirler alma yoluna gidildigidir. Aile, sa$hkh bir nesil yetiqtirme amaclna yonelik olarak deSerlendirilir.
ingiltere'de ise 1970'li yrllardan beri, evlilik sayrsrnda azalma ile birlikte, evlenmeden birlikte yagayan genglerin oranrnda artrq gozlenmektedir52. Devletin aile yaqamrna, aile iqi guq ve ba$tmhhk, sorumluluk dengesine en az zarar verecek gekilde mudahalesi kabul edilmektedirss. ingiltere'de kamu harcamalarrndaki krsrtlamalar "refah devleti" anlayrqrnda de[igiklik gerektirmiq ve devletin rolunun azaltrlmasr yolunda sa$hk, emeklilik, konut, yaqh ve qocuklara balom gibi alanlarda 6zel sektorun, gonulln
sektorun ve ailenin rolunu artrrmak amaglanmrgtrr sa .
Sosyal devlet ve aile iliqkisinin saptanmasrnda, aile kurumunu etkilemesi agrsmdan vergi konusu da onem arzetmektedir.Sosyal devlet, sosyal adaleti, sosyal refahr ve sosyal guvenli[i sa$lamayl hedefler. Bu gerqevede gelir ve servet daSrhmrnda adalet saSlanmahdtr. "Deulettn "sosgal"
nitelik kazanmast ile uergilendirmenin geleneksel mo"li iSteui gantnda, ekonomik ue sosgal aa$aml dilzenlemege gbnelen uergiler de 6n plana grkmrgtr"s5. Aile gelirlerinin vergilendirilmesi de, ekonomik ve sosyal yaqamrn
5l Tanilli, s.514.
52 gebnem Cnffidan, "ingiltere'de Aile" , Aile Politikalan, KarqrlaEtrrmah Ulkeler Panoramasl, BasbakanhkAile Kummu Yayrnr, Ankara 1991, s. 189.
53 "Mesela devlet daha iyi efitim, sa$hk hizmetleri vermek, fakirliSi azaltmak, evsizlere konut saSlamak veya toplumdaki gocuklan, dullan, yaghlan, sakatlan ve iEsizleri
'ingillz hukumeti
korumak amacryla aileye mridahale edebilir".Gulfidan. s.2lO :
tarafindan hazrrlatrlan Beveridge Planr, (...) iqsizlik, aghk, sefalet ve aylakhkla mucadeleyi
kapsayan, herkese muayyen bir gelirin sa$llanmasrm ongoren sosyal gtivenlik sisteminin kurulmasrm ongormuqtur. Aile ve qocuk yardrmlan, herkese tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin sa$anmasr ve tam istihdamrn temin edilmesi sosyal guvenli$in ongartr olarak kabul edilmiEtir". Abdullah Dingkol, Sosyal Giivenlik Agrsrndan Toprak
ve Tanm Reformu, "sistem Kuramr Qergevesinde Bir inceleme" . (M.U.S.B.E., yayrmlanmamrq doktora tezi) , Istanbul 1992, s.55, dn.3.
54 ibid.. s.234.
55 Nami Qa{an, "Demokratik Sosyal Hukuk Devletinde Vergilcndirme" , AUHFD.,
CJOO(VII. 1980. S.1-4. s.144-145.

r23 duzenlenmesine iliEkindir. Toplum yaqamrnda ailenin yeri, vergilendirme
usulu ile de ortaya grkmaktadrr. Geleneksel toplumlarda ailede vergi, aile
reisi adrna tarh edilirken, kadrnrn iq yaqamrna girdigi devletlerde kadmn
geliri kocanrn gelirine eklenerek, artan oranh tarifelerden vergilendirilmesi
hususu yeniden gozden geqirilerek, yeni usuller bulunmaya qahErlmrqtrso.
Aile gelirlerinin artan oranh vergi tarifelerinin etkisinden korunmasr amacryla, aile reisi beyarunln yumu$atrlmrq hali, A.B.D., Almanya ve Fransa'da
uygulanmaktadrrsT. ingiliz vergi sisteminde de aile reisi beyanr kabul edilmiqtirss.
Aile reisi beyanr, evli bir qiftin iki bekar insandan daha fazla vergi
vermesine neden olmasr yonunden, aileyi olumsuz yonde etkilemektedir.Turk vergi hukukunda da uygulanan bu usul, kadrnrn geleneksel konumunu ve aile reisinin erkek oldu$u aile tipini vurgulamaktadrr. Ayrrca
kadrmn iq yagamrna katrlmasr konusunda da caydrrrcr bir etki taqtdrSr gibi, "ba$rmh kadrn imajr"nr ortaya qrkarmaktadrrss.
V . TUNKIYE'DE

AiLtr

Tarihsel sureq iqinde sanayileqme, kentleqme, koyden kente goa, kitle iletiqim araglarrnrn geliqmesi, ailenin de$isiminde etkili olmuetur. Ekonomik ve sosyal de[iqmeler, sosyal bir kurum olan aileyi etkilemekte ve
geleneksel unsurlarr bunyesinde toplayan krsal kesim ailesi goqlerle giderek azalmaktadrr. Ozellikle son krrk yrldrr ulkemizde genq nufus a$rrhkh
krrdan kente gdg olgusu yo$un bigimde yaEanmaktadrr 60. Turkiye
l95o'lerden sonra hrzh bir ekonomik ve toplumsal defiigme surecine girmiqtir. Bu sureq goQ olgusunu da do{urmuqtur. KentleEme ve ekonomik
de$iqme, dunyada olduSu gibi Turkiye'de de aileyi etkilemiq, aile iqi rolle56 Nihal Saban. "Anayasa Hukuku Agrsrndan Gelir Vergisinde Aile Reisi Beyanr" ,
Yaklagrm,Yrl:2, S.14, Eubat 1994. s. L),1-122.
57 ibid. : Billur Ya-lh Soydan, "Gelir Vergisinde TartrEmah Bir Vergi Statiisti: Aile
Vergilendirmesi-I (Kadrnrn Konumu Agrsrndan Bir Deperlendirme)" , Vergi Sorur-rlan Dergisi, Haziran 1995, S.Bl. s.74-76.
58 Gtilfidan. s.224.
59 Billur Yaltr Soydan, "Gelir Vergisinde Tartrgmah Bir Vergi Statiisii: Aile Vergi(Kadrnrn Konumu Agrsrndan Bir Deferlendirme)"
lendirmesi'Il
, Vergi Sorunlan
Dergisi, Temmuz 1995, S.82, s. I lO.
60 Ercan Tathdil, "Hrzh Kentlegme Siirecinde Defigen Aile", L Aile Qurasr Bildirileri, BaEbakanhkAile Kurumu, Ankara 199O,s.t95; "(...) 1950'denbugune kentlerin
nrifusu artmrE, yani koyden kente gog yofiunlagmrqhr (...).GoCenlerinbuyuk go{unluSu 15-25 yag arasrndadrr ve erkek oranr kadrnlardan fazladrr". Atalay. "Sanayilegme
ve KenUesmenin...".s.BB7.
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rin farkhla$masrna neden olmugtur. Kent yaEamr tek kiqinin geliriyle yetinmeyi zorlagtrmrq, kadrmn iq yaqamrna girmesini gerektirmiqtir6l. Ayrtca
kadrn erke[in yerine evin drqartda gorulmesi gereken iqlerini de yuklenmiqtir.
Bu geliqmeler aile iginde kadtmn stattisunun guqlenmesine ve aile
iqi iligkilerin demokratiklegmesi surecinin baqlamasrna yol aqmrqttr.
Tarrm toplumlannda ekonomiye katkrlan nedeniyle qocuk sayrsr fazla iken; nufus planlamasr, kent yaqamrnm sosyo-ekonomik guelLikleri,
"gerqek" kentsel ailelerde gocuk sayrsrnr azaltmtqtrr. Qocuklann aileye ekonomik katkrda bulundu$u ailelqrde, kadrnrn statusu yiksek doSurganhk
oranr ile de yukselmektedirG2.
'furk
toplumunda batr toplumlanna nazaran daha
Boqanma oranl,
duquktur. Nedenlerinden biri geleneksel ba$lann hdlA surmesi, bir diferi
ise gergek anlamda sanayileqme surecinin tamamlamp bireylerin -ozellikle
kadrnrn- ekonomik ba$lmsrzhklarrna kavuqamamalarrdrr.
Anayasal duzende "aile" sosyal devlet ilkesi ile baSlantrh olarak yer
almaktadrr. Sosyal devlet duquncesi, oncekine gore lgGl Anayasasrnrn getirdifi bir yeniliktir. Gerek 1961 gerekse 1982 Anayasalannrn 2. maddelerinde sosyal devlet, cumhuriyetin nitelikleri arasmda sayrlmrqtrr. Il. dunya
savagr sonrasr anayasalannda gorduSumuz "aile"ye iligkin hikumlere benzer bir hukum de 196l Anayasasrnrn 35. ve 1982 Anayasasrmn 41. maddelerinde yer alrr. Her iki madde de anayasalarrn "sosyal ve ekonomik
haklar ve odevler" bolumundedir. Maddelerin baqhSt ise, "Ailenin Korunmasr" olup, her iki maddenin l. fikrasrnda da "AiLeTttrk toplurnunun temelidir" hukmu yer ahr. Bu ifade, ailenin Turk toplumsal yaprsr iginde en
onemli toplumsal birim olma ozelliSini ve vazgeqilmezliSini agrklamaktadrr.
Her iki maddenin 2. fikralarr ise bu derece dnemli bir toplumsal kurum olan aile konusunda devlete odev yukler. lg61 Anayasaslntn 35/2.
maddesi devletle birlikte di$er kamu tizel kiqilerine de bu odevi yoneltirken; 1982 Anayasasrnn 4l /2. maddesine gore "Deulet, aitenin huzur ue re'
faht ile \zelltkle ananln ue gocuklann korunmnst ue aite planlamastntn 6!rettmi ile uggulanmastnt safilamak igin gerekli. tedbtrLeri altr, tegkilatt kurar".
Bu ifade, bireyin mutlulu$unu ve refahrnr saSlama amacrnrn yanrsrra ailenin de mutlulu$unu ve refahrnr sa$lamayr gerektiren sosyal devlet ilkesi
ve Defigiml" , I.Aile $Orasr
61 Qigdem KaSrtqrbaqr, "Tiirkiye'de Ailenln Siireklilifi
Bildirileri, Baqbakanhk Aile Kurumu, Ankara 199O, s. 148.
62 Feridun Merter, tg50-fga8 Yillan Arasrnda Kiiy Ailesinde Meydana Gelen Deliqmeter (Malatya 6rne[i), Baqbakanhk Aile Kurumu Yayrm, Ankara 199O, s.25.

r25 geregi devlete yuklenen odevi agrklar. Batr toplumlarrnda sanayile$me,
kentleqme ve trbbi geliqmeler sonucu azalan nufusun artmasl yolunda tedbirler ahnrrken, 4l/2. madde ile devlete nufus planlamasr konusunda
6dev verilmiqtir.
Bu duzenleme devletin cinsel yaqama bir mudahalesi olarak duEunulmemeliciir. Nufusun giderek artmasl, krt kaynaklarrn yeterli olmamasr,
saShk sorunlan gibi etkenler dusunuldu$unde, sbzkonusu duzenlemenin
sa$hkh, mutlu nesiller yetiqtirilmesi anlamrnda hem ailenin, hem de ana
ve gocuSun korunmasr yolunda bir mudahale oldu$u aqrktrr.
Anayasa "aile"yi tarumlamaml$63ancak gerekgesinde6amedeni olmadan bir aileden bahsedilemezaqrklamasl yer almrqhr. Korunacak ailenin medeni kanun tarafindan gegerli kabul edilen evlenme akdine dayah aile oldu{u
anlaqrlmaktadrr. Fiili birlikte yaqam, korunacak aile kapsamrnda de$ildir.
Gerekgedeailenin,
-ahlaki bir gevre olduSu,
-toplu yaSamarun ilk modeli, eSitim, yardrmlaqma ve qefkat kaynafir
oldu$u, aynca
-aileler igin vergi indirimleri ve kolayhklanndan sozedilmiqtir o5 .
Bu aqrklamalar, de$erlerin aqrlandrfir bir ortam olan ailenin, bireyi
sosyalleqtirme fonksiyonunu ifade eder.
Gerekgede, "millet hagatt baktmtndan "aile" kttsal btr temeldir" ifadesi de yer alrr. Bu ifade rnodern toplum yaplslnln lAik ailesini anlatmaktan
ziyade, "AiIe Tannntn bugrttgu iLe kurulan "kutsat" bir birltk, gilce bir delerdir"66 anlayrgrnr hatrrlatrr.
Anayasamrztn, sosyal yaqamda bireyi toplumla butunleEtiren kuquk
gruplar arasrnda6Taileye oncelik tanrdrfr agrktrr.
Sosyal devlet baSlamrnda ele aldrfrmrz "ailenin korunmasr"nr, Anayasanrn baqlangrg,2,5 ve 41, hatta 58. (genqliEinkorunmasr) maddeleri qerqevesinde deSerlendirdi{imizde; devletin ailenin relah ve rnutlulufiunu, bireyin mul-lulu[u ve refahr ile birlikte saElama odevi ortaya qrkmaktadrr.
63 Ytirurlnkteki 22 kasrm 1984 gun ve 3o83 sayrh "sulama Alanlarrnda Araz,i Drizenlenmesine Dair'fanm Reformu Kanunu" , 2. naddesinin (e) bendinde aileyi. ',...ko.rt
koca ue birlikte oturan re$it olmanlan cacuklardan megdana qelen mt)essesedir. Ailede
kocaga, kocct.goksa kartgct 'aile reist" denir..." geklinde tammlamaktadrr.
64 Gerekge igin bk. Gerekgeli Anayasa, MGK. Defigiklik Gerekqeleri ile Birlikte,
Degiqim Yayrnlan, Ankara 1984, s.6f -62.
65 Aile reisi beyanr ailenin korunmasr aleyhinde bir drizenleme olarak vergi mevzuahnda yer almaktadrr. Bk.Saban, passim.
66 Koker, s.339.
67 Kuqilk gruplar iqin bk. Ahmet Taner Krqlah, Siyaset Bilimi , Ankara I9gZ, s. l5S156.
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ilkel toplum yaprsrnm geniq, dinsel ogeler a[rrhkh ailesi, sanayileqme
ve kentleqme sonucu modern toplum yaprsrnda kugulmuq, lAik bir nitelik
kazanmrqtrr. Her toplum yaprsrnrn de$iqmez gerqe$i, her bireyin bir aile
iqinde do$du[udur.Aile bireye, toplumsal yapr ve siyasal sistemle butunleEmesini sa$layacak deSer, norm, kultir aktartmr gergekleqtirir. Yani aile, ,
bireyin sosyalleqmesinde ve siyasallaqmasrnda defer ve dawanrq birimidir6s. Bu ba4amda otoriter aile yaprsr, otoriter yonetimlerin tercih edilmesine; demokratik aile yaprsr ise demokratik yonetimlerin tercih edilmesine
yol aqar demek, gok iddiah bir ifade olmayacaktrr.
Sanayileqme ve kentleqme gekirdek ailenin geliqmesinde onemli etkendir. Parsons' a gore, tek baqrna yaqayan "nukleer aile" endustri sistemine en uygun ailedir. Qunki Lru ailenin yaprsr co[rafi ve mesleki hareketlilife izin vermektedir6e.
sanayilegme ve kentleqme sonucu oluqan modern aile bireyleri arasrnda artrk eski tip ailelerde oldu[u gibi egemenlik iliqkisi degil, iqbirli[i
itiqkisi geqerlidir. KentleEme ktrdan kente goge neden olurken, cemaatgi
toplumdan kopup, kentin kozmopolit yaqamrna girme sonucunu doSurmaktadrr. Aynca kadrn-erkek ayrrrmcrh[rmn giderilmesi yonundeki $eliqmeler de aileyi etkilemektedir. Gerek aile iqi iqbirli$i ilkesi, gerek kadrn
haklarrrun onemi aile iqinde aile reisi kawamrnrn tartrqrlmasrna neden o1maktadrr. zira bilgi gafrnda "frziki agtdan gtlglii erkek egemenli.Qt"yerini,
"bilgi aqsndan giigtii olqntn egemenlili"ne terketmiqtir.
Bireyi on plana qrkaran liberal sistemden, sosyal devlete geqiq ailenin de devlet mudahalesine konu olmasma yol aqmrqtrr. Devlet aileye gunumuzde baqhca, efitim, sa[hk, sosyal guvenlik alanlannda mudahale etmektedir.
Gunumuzde insan haklarrmn onem kazanmasr, bireyin ozgurlu[une
yonelik yeni yaqam duzeni kurma sava$r, eski tip aile ile de basdaqmamaktadrr.
Kultur ve de$er tagryrcr olmanrn yanrstra, kiqilik oluqturmada da temel kurum olan "aile" konusunda, gunflmuzde batrh devletler ozellikle gocuk yetiEtirilmesine onem vermektedirler. Kuguk qocuklarrn bakrmrnrn aileye yuk olmamasr, gahqan annenin aile igi ve drgr rollerini dengelemek

68 Uysal, s.86.
69Yazan, s.879.

r 2 7iqin ahnan onlemler ve yaqhlann korunmasr 6zellikle uzerinde durulan hususlardrr.
Tdrk toplum yaprsrnda aile iliqkileri, ba$rhklarr, geleneksel ozellikleri henuz buyuk olgude kaybedilmedi$inden, devletin mudahalesini qok
fazla gerektirmemektedir. Ancak zamanla yaqhlarrn korunmasr gibi konularda toplumsal kurumlann yaygrnlaqtrnlmasrna gereksinim duyulacafr
da agrktrr. 6te yandan aile reisli{i kawamr da henuz onemini kaybetmemiq, aile iqi demokratik iliqkiler yeterince yaygrnlaqmamrqhr.

SUC ZANLISI KI$ININ GERQEGI SOYLEME YUKUMLULUGU
VE BUNUN HUKUK1 SONUQT.Azu

Izzet OZGE^\Q,.

I.
Turk Hukuh lit.eraturunde, belli bir sug suphesiyle takibe yetkili makanlar huzuruna <;rkarrlankisiyi ifade amacryla, genellikle "sripheli" veya
"sanrk" kavramlan kullanrlmakta olup; bu iki kavrama teknik olarak farkh
anlamlar yuklennrekLedirr. I3iz, qahqmantzda, her iki kavramr da kuqatrcr
bir ust kawam olarak, suq zanhsr kiEi ("Beschuldigter") ifadesini kullanmayr yeSlemekteyiz.
tI.
Sr.rczanhsr kiqi, Ceza muhakemesi stirecinde aynl zarnanda bu muhakernenin komrsunu da teOkil eimektedir2. goyle ki; Ceza muhakemesi* Yard. Doq. Dr- Selcuk Universitesi llrrkuk
Fakiiltesi O{r-etim Uyesi.
I Bu kavrarulara ytiklerren larl<lt :rnlamlernn aynnt.lh ve doyuructr aqrklanrasr hakkrn,
cla blcz. SAFIIN, Cutnhur: Sanr{rn Kolluk Taralurdan Sorgr"rllnmasr. Alkara.
1994, sh.
25 vci.
2 IfOXN. Claus: Slrah,.erfahrensrecht. 20. Aullage. Munchen, 19g7, S lB; WALDEII,
Ilans: Die Venrchmurrg des lleschuldigten. I{antl)urg, lg6b, sl-t. EZ.
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nin baqarryla sonuglanmasr igin zaruri gorulen bazr hallerde, sug zanhsr
kiqinin iradesine ra$men, Eahsi hrirriyetine, vucudunun ve ozel hayatrmn
dokunulmazh[rna (mahremiyetine) mudahale edilebilmektedir. Meseld, suE
griphestnin gofiunlugunagdre, suq zanhsr kiqi yakalarup gozaltma ahnabilKeza, izertnde, zati eqyasrnda, konutunda
mekte, tutuklanabilmektedir.
yaprlabilmekte
ve
kan muayenesi gibi muamelelere tabi tutuhatta,
arama
labilmektedir. Butun bu hallerde suq quphesi alhnda bulunan kiqinin esasen sahip olduSu bazr de$erlere mudahale edilebilmekte ve bu mudahale,
kiqinin iradesine ra$men gerqekleqtirilmektedir. Ceza Muhakemesi Hukukunun gunumtizde vardl$r geliqme duzeyinde en fazla muzakere konusu
edilen husus, kiqinin esasen sahip oldu$u deferlere Ceza muhakemesiyle
gudulen amaq u$runa ne derece mudahale edilebilece$i meselesidir.
Suq zanhsr kiqi her ne kadar belli olqude ceza muhakemesinin konusunu teqkil ediyorsa da; hiqbir zaman sogut obje durumuna irca edilemez3.
Yani, insana qahsiyet de$eri kazandrran yetenekleri, maddi gerge$in araqtrnlmasr u$runa yok edilmemelidirler. insana gahstyet de$eri kazandrran bu
kabiliyetler, idrok ue irade kabitigetlendirler. insan, kendi varhsrmn quurunda olarak, gewesinde cereyan eden hadiseleri, vakralan muqahede
edip, bir de[rlendirmeye tabi tutabilmekte (idrak kabiltgetl ve vardr$r sonuglara gore dawamqlanm serbestge tayin edebilmektedir (irade kabiltgeti)a. Ceza muhakemesinde bir "ispat uasdasr" ("Beweismittel") olarak telAkki
edilens sug zanhsl kiqi; maddi gerge$in ara$trnlmasr amac4rla higbir surette idrak kabiliyetinden yoksun brakrlamaz. Suq quphesi altrnda bulunan
kiEinin ikrarda bulunmasrnr temin maksadryla kendi varhfirnrn quurunda
olarak gevresinde cereyan eden hadiseleri muqahede etme ve bunlardan
belli sonuqlar grkarma, belli yargrlara varabilme kabiliyetine higbir surette
mudahale edilemez6. Keza, sug quphesi altrnda bulunan kiqi, ikrarda bulunmasrm temin maksadryla, irade kabiliyetinden de yoksun brrakrlamaz;
irade kabilivetini bertaraf eden "iskence" metodlarrna ba$vurul amaz7.
3 OZGENQ, izzet: Emniyet Grlrevlilerinin Silah Kullanma Yetkisi Uzerine Dugunceler,
in: istanbul Barosu Dergisi, yrl f994, cilt 68, sayr I-3, sh. 92; aynca, Kant'tan naklen
WALDER.58.
4) Bu hususta bilgi iqin bkz. OZGENQ, izzet: Kusur Yargrsr ve YaE KugtikluSri, in: Facultatis Decima Anniversaria (Marmara Universitesi Hukuk Fakriltesi 10. Yrh Adliye
Ve Qocuk SugluluSu Sempozyumu), istanbul, 1993, sh. 254vd.
5 PETERS, Karl: Strafprozess, Ein Lehrbuch, Heidelberg, 1985, S 28, III; RO)ilN, S f 8,
A; S 25, I.
6 Bu ve muteakip agrklamalar igin bkz. PE"[ERS, $ 41, I ve II.
7 Yasak sorgu metodlan ve hukuki sonuqlan haklanda bkz. SOKULLU-AKINCI, Fusun: Polis, Toplumsal Bir Kurum Olarak Geliqmesi, Polis Alt Kulturu Ve insan Haklan. istanbul. 199O.sh. 155: SAHiN, 1B7vd.
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Bu aqrklamalanmrzdan da anlaqrlacafr uzere; itiraf temini maksadtyla, ikrarda bulunmasr iqin belli bir suqtan zanh bulunan kiqi, guurunu
bulandrracak, idrak kabiliyetini olumsuz yonde etkileyecek bir muameleye
tabi tutulamayaca$r gibi; yine isnad konusu sugu itiraf etmesi iqin, ikrarda bulunmasr igin kendisine karEr zor kullanrlamaz. Bir baqka ifadeyle, kiEi kendini tohmet altrnda brrakacak bir beyanda bulunmaya mecbur edilemezs. Qunku, zor kullanrlarak kiqinin bir aqrklamada bulunmaya sevkedilmesi halinde; bulunulan aqrklama, Eahsiyet deferini haiz bir insan
aqrklamasr sayrlamayacak ve dolayrsryla, munhasrran delil krymetini haiz
olmayacaktrre.
Suq zanhsr kiqiye karqr isnad konusu suq hakkrnda itirafta bulunmasrnl temin amacryla "iqkence" metodlanna baEvunrlamayacafr, insamn bu dofrultuda aqrklamada bulunmaya mecbur edilemeyecefii muhakkak ise de; suq zanhsr kiginin takibat konusunu teqkil eden sug vakrasrmn aydrnhfa kavuEturulmasr hususunda, maddi gergefin ortaya grkanlmasr hususunda bir ytikiimliilii[iiniin
mevcut olup olmadr$r tetkik
edilmelidir. f)aha aqrk bir qekilde ifade edecek olursak; once Eu sorunun
cevaplandrrrlmasr gerekir: Suq zanhsr kiqinin kendisine isnad edilen suq
vakrasrnra iliqkin bilgi sahibi oldulu hususlarda aqrklamada bulunma
veya en azrndan, agrklamada bulunurken, gergeli stiyleme yiikiimlii{ii$ii
mevcut mudur?
III.
Doktrinde bir giiriiqe gore, rsanrja kendisi ... aleghine karut gostermemesi ue de en i:nemtisi ipkertcege maruz btraktlmantast hakktntn brr sonLrctu,olarak, kendisine isnad edilen sug vakrasrna iliqkin (susma hakku
tanrnmrgtrr. oGerQektertsaruSa susmo. hakkt tantnmagacak olursa, onu ko'
ncqturmak amactgla ipkence tegkil edebtlecek daurantgl.arda bulunulabile8) wALDtrR;62.
9 PE"TERS,S 28, rV. 2.
tO DONAY, Suheyl: Insan Haklan Aqrsrndan Sanrfrn Haklan ve Turk Hukuku, Istanbul, 1982, sh. 142. Aynca bkz. KUNTER, Nurullah: Muhakeme I'lukuku Dah Olarak
Ceza Muhakemesi Hukukr.r,9. basr. istanbul, 1g89. no.25O: TOStiN. Oztekin: Turk
Suc Muhakemesi Hukuku Dersleri, cilt I, Genel Krsrm, 4. basr, istanbul, 1984, sh.
753; ERtrM, Faruk: Diyalektik Agrsrndan Ceza Yargrlamasr Hukuku, 6. basr, Ankara.
f 986, 157 vd.: YURTCAN, Erdener: Ceza Yargtlamasr Hukuku, 5. basr, istanbrrl,
1994, sh. 146'147i YENISEY, Feridun: Hazrrltk Sorusturmasr Ve Polis, Istanbul, 1987,
sh.57: a)mr yazar: Drrrugma Vc Kanunyollan, istalbul. 1988, sh.97: OZTURK, Bahri: Uygulamalr Ceza Muhakemesi Hukuku, 2. basr, Ankara. 199 l, sh. 176, 177', aynt
yaz:ar: Ceza Muhakemesi Hukukunda Kofuriturma Mecburiyeti (Hazrrhk Soruqturmasr), Ankara, 1991, sh. 86: aynr yazar: Haztrhk Sorugturmasr, in: Ceza Hukuku El Kitabr (Kollektif Qahgnra),istanbul, 1989, sh. 382; SAIliN. 102 vd.

r32 cektioro. nSnsma, bir savunma gontemidir. Btt g\ntemle samk kendi.si ...
igin tddia makamtrttn eline karut uermek istememelctedin,lt.
Bu goruqten iki sonuq qrkarabiliriz: Birincisi; "susma hakkr", sug
zanlrsr kiginin igkencege tabi tutulamclmaslnu^Lbir sonucu olarak kabul
edilmiqtir. ikinci sonuQ ise; "susma hakkr"nrn kullanrlmasryla, gerqesin ortaya grkarrlmasr amacrna matuf delil teskil edebilecek agrklamalardan kaqrmlabilecektir.
Bu g6ruq, a5rnca Kanun'un sug zanhsr kiqiye "susma hakkr" tanrmrq olduSu vakrasrna dayanmaktadlr. Gergekten, Alman Ceza Muhakemesi Kanunu'nun bir iktibasr olan l4l2 sayrh "Ceza Muhakemeleri Usulu Kanunu"nun 135. maddesinin 3842 sa5nhKanunla yaprlan deSiqiklikten onceki qekline gore; sorguya gekilmeden once sue zanhsr kiqiye ken,
disine isnad edilen suq hakkrnda "ceuap uermek i.stegip istemedijt' sorulur.
Keza, 3842 sayilr Kanunla yaprlan defiqiklikten sonra, sug zanhsr kiqinin "susma hakkr"na sahip oldufiu Kanuncla aqrk bir gekilde ifade edilmiq ve bu "hak" geqitli qekillerde guvence alhna ahnmrqhr. Sozkonusu deSiqikliSe gore; <zabtta amir ue memttrlart i[e Cumhurtget Saucrr tarqftndan
dade almada ue haktm taraJtndan sorgllAa gekilmede, ... oif,ade ueren uelta
sorguAa eekilenoe,kendisini nisnad edilen suq hakktnda agtklamada bulunmamastnln, kanuni hokkt olduQu s6glenin (CMK., mad. 135, bend 4. Aynr qekildeAlman CMK., S 136).
Bu goruEe mensup yazarlar, isnad konusu sug vakrasr hakkrnda
aqrklamada bulunmamanrn bir "hak" oldu$unu kabul etmekle beraber;
agrklamada bulunulmasr halinde, gerqefe uygun, do$ru beyanda bulunulmasrnrn bir grikrimltilrik teskil ettiSi duquncesindedirler. Yani, her ne
kadar "susma hakkr"nrn varh$r kabul edilmekt.e ise de; "yalan soyleme
hakkr"nrn varhSrndan bahsedilmemektedirlz. Ancak. aqrklamada bulunma halinde gerge$e uygun, do$ru beyanda bulunulmasrna iliqkin bu yuI<umlulu$un, bir "huhuki yukumluluk" olarak deEil; bir "ahlAki yukumluluk" olarak anlaqrlmasr gerekir. Qunku, bu yukumluluSe aykrn davranrqta bulunulmasr halinde, Kanunlarda bir mueyyide ongorulmemigtir13.
lr DoNAY,143.
1 2 $ A H I N , l I 4 - l I 6 : P E " T E R SS. 2 8 . w . 2 : E R E M , l 6 0 : C I H A N . . i n : i s t a n b u l U n i v e r s i tesi Hukuk Fakultesi Mecmuasr. yrl 1984, cilt CL, sayr l-4, sh. 145; WESSELS, Johannes: , JuS 1966, sh. 173; pek agrk olmanrakla birlikte, KUNTER, no. 252.
13 $AHiN, I l4-l 16; PE"TERS,$ 28, W; EREM. 159; TOSUN, 647, 753: ROXN, S 25,
III, 3. YENiSEY, "sanrgn yalan sriylemesi(nin) de bir hak olarak tamnabil"ecefi likrindedir (Duruema, 97).
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Sozkonusu SorirE mensuplan, isnad konusu sug vakrasr hakkrnda
aqrklamada bulunmamanln bir "hak" oldufunu kabul etmekle beraber;
kimlik konusunda yoneltilen sorulara dofiru cevap vermenin bir yukumlul&k teEkil etti[i, bu konuda susmanrn bir hak oluqturmadrSr fikrindedirlerra. Nitekim, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 3842 sayrh Kanunla degiqtirilen 135. macldesinin l. bendine gore, suq zanhsr kiqi, .lcimlige ilrgkin soruLan do/rV olarak ceuaplandtrmak zorundadm. Daha do$ru ifadeyle; suq
zanhsr kiEi huviyeti hakkrnda do$ru, gerqe$euygun agrklamalarda bulunmak yuktirnlnlugu altrndadrr.
Suq; zanhsr kiqinin kimligi hakkrnda do$ru agrklamada bulunmasrntn bir yuktmluluk teskil etti[i, bu konuda "susnra hakkr"nrn bulunmadrSr hususundaki gerekgeyi ayrrca Ceza Kanunu'nun 528. ve hatta. 343.
maddeleri hukmu oluqturmaktadrr. Sozkonusu maddelerde kiqinin htiviyeti veya gahsi vasrflarr hakkrnda kamu gorevlilerine gergek drqr beyanlarda bulunma.sr, sug olarak tayin edilmigtir.
Ancah, bu goruqe mensup yazarlardan Peters, suq zanhsr kiEinin
gerqek drEr, do$ru olmayan beyanlarda bulunmasrnrn bir hak oluqturmadl$rnr kabul etmekte ise de; huviyeti hakkrnda dahi "susma hakkr"na sahip oldufu likrindedirts.
Sue zanhsr kiqinin bir mudafi tarafindan savunulmasr halinde, maddi gerqe$in araqtrnlmasr ve bu suretle adil bir yarglya vanlmasr amacrnr
guden Ceza muhakemesinde, savcl ve hakim gibi, mudafiin de gerqe{i,
dofruyu araqtrrmak yukumlulufnnun varhSr kabul edilmektedirlc. Bu nedenle, muclafi, gergefiin ortaya grkmasrnr temin edecek delillerin karartrlmaslnl, yoh edilmesini sa$amak do$rultusunda suq zanhsr kiqiye yardrmda bulunarnaz, yol gosteremezlT. Mudafiin bu yukumliilugune aykrn davranrqr, Ceza Kanunu'nun 296. maddesindeki "curum delillerini yoketmek"
su Qunu olu$turabilirt 8.
lv'
Bunar karsrhk, difer bir giiriige gore; sug zanhsr kiginin, maddi gerqefiin araqtrnlmasr ve dolayrsryla, adil bir yargrya vanlmasr amacryla, hem
aEtklamad<z bulunma. hem de bu aqtklamalannt gerqeQe uAgun, dojru olaralc gapmct ytTktimLilhigil mevcutturre. Ancak, suq zanhsr kiqinin bu yut4 YUI{|CAN. 160; OzrunK, cezerMuhakenresi Hukuktr. 1 7 7 : R O X I N .S 2 5 , I l I , 2 .
1 5 P E T E R S ,S 2 8 , I V . 2 .
1 6 R O X I N ,S l g , A , I I , 3 , b .
l7 ItoxIN, s lg, A. II, 3" b.
lB Btr husust,abkz,.PETtrRS,S 29, V,9: WALDER, 78.
19 W/\LDER, 7l vcl.. 72. 79.

r 3 4kumlnluklerine ayktrt davrarusta bulunmasr halinde, hukuken ongbrulmug bir mueyyide bulunmamaktadrr. Yani, bu yukumlulnklere iliEkin olarak bir "LeximperJecta"hali sozkonusudur. Buna gore, sug zanhsr kiEi, gerek huviyeti, gerek isnad konusu sug vaktasr hakkrnda gerqe$e uygun,
do$ru aqrklamalarda bulunmak yukumlulu$u altrndadrr. Fakat, bu yukumtulu$un varh[r, agrklamada bulunmayan suq zanhsrna karqt zor kullanrlmasrna higbir zamar' hakhhk kazandrrmaz2o. Gerek aqrklamada bulunma yukumlulu$une, gerek bu aqrklamalann do$ru, gerqe$e uygun olarak yaprlmasr yukumlulu$une aykrn dawanrqta bulunulmasr halinde hukuk duzenince ongorulmug do[rudan bir mueyyide mevcut de$ildirzt.
V.
Butun bu agrklamalanmzdan sonra COnU$UUUZu gu Eekilde dermeyan edebiliriz:
Ceza muhakemesinin amacr, maddi gergelin araqtrrlmasr ve bu
suretle adil bir yargrya vanlmasrdrr. Bu amacrn gergekleqmesine matuf
Ceza muhakemesinin iki temel fonksiyonundan bahsedebiliriz: Bunlardan
birincisini, gerqe$in araqbrtlmasr ve cezai konularda hukukun uygulanrrh[rnrn sa$anmasr olugturmaktadrr. Di$er fonksiyonu ise, ceza muhakemesine iqtirak eden kiqilerin ve ozellikle sug zanhsr kiqinin, insan olmast itibarryla sahip olduSu haklarrn teminat altrna almmastdtr22. Gerqe{in araqtrnhp ortaya qrkanlmast ve bu suretle adil bir yargrya vanlmasr, sug zanhsr klEinin dahi esasta menfaatine bir husustur. Qunku insan gahsiyetinin tekAmulu, ancak hakikat ve adaletle mumkun olabilecektir23. Bu durum karqrsrnda, sug zanhsr kiqi de esas itibanylaCeza muhakemesine iEtirak eden qahrstrr ve bu muhakeme surecinde Sahsiyet haklan ihldl edilmemelidir. Ceza muhakemesine iqtirak eden di{er qahrslar (iddia ve yargrlama makamrndaki sujeler) aqtsrndan bu hususun bir onem arzetmesinin
yarusrra; bir qahsiyet olan sug zanhsr kiqi de maddi gergefin araqtrrrhp
ortaya grkanlmaslna ve dolayrsryla, adil bir yargrya vanlmasrna miisaltrndadrr. Qunkti, aksi anlayrq, cebet katkrda bulunmak yiikiimltiliifii
za muhakemesinin ve dolayrsryla, suqlu kigiyi cezalandrrmanrn amacryla2a
geliqki arzedecektir. Aksi anlayrEtn benimsenmesi, suQ zanltsr kiqinin ceza
20 wALf)ER. 72. 83.
21 WALDER, B I.
22 6aGENQ, iBD 68(1994), l-3, sh. 92: \frrALDER,I5.
23 PU|ERS, S 29, L
7 1 Suqlu kiqinrn cezalandrnlnlaslyla guclulen amaq hakkrncla bkz. 6ZCANQ, ien
2 4 ( 1 9 9 4 ) ,I - 3 , s h . 9 0 / 9 1 .
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muhakemesi surecinde hazlr bulunma yiiktimltiliiEiinunzs de inkdrrnt
sonuQlar26.
Ancak, bu yukumluluSune ra$men, suq zanhsr kigiyi agrklamada bulunmaya zorlamak iqin hukukun musaade etmediSi metodlara baqvurulamaz. Qiinkn, belli bir daur anqta buLunmr;-gilkiimt&ttigrinun varh[r, bu davranrgta bulunmaya mecbur olmayr ifade etmez. icrai olsun, ihmali olsun,
belli bir dawamqta bulunma yukumlulAffl, pozitif hukuk metinlerine ongelen davranrg normlanndan kaynaklanmaktadrr. Bir gerekLtlik (vucubiyet), auktimlrihik ifade eden dawamq normlanna uygun hareket etmek hususunda kiqinin bir mecburiyefi sozkonusu de$ildir. Aksi halde sorumluluktan bahsetmek mumkun olmazdPT.
Bazr hallerde, dawamg normundan kaynaklanan yukumluluk, esas
Itibangla kiqinin sadece kendi gahsmr ilgilendirir. Bu yukumluluSe aykrn
dawanrLq,toplum duzeni uzerinde dolrudan bir etki icra etmez. Bu nedenle, pozitif hukukta bu tur aykrn dawamglar dolayrsryla bir mueyyide ong6rulmez ("sd ahtdki gilkilmli1trik"). Fakat, bazr hallerde ise, dawanrQ normundan kaynaklanan yukumlulufe uygun hareket edilmemesi, toplumda
hakim olan duzen aqrsrndan tehlikeli sonuqlara sebebiyet verebilir. Bu nedenle, sozkonusu yukumlulukler, pozitif hukuk metinlerinin konusunu
oluqturmaktadrrlar("att1a,kt-hukuki.gilk{imltllillt').
Dawanrq normlarrndan kaynaklanan ve toplum duzenini yakrndan
ilgilendiren yikumluluklere
aykrrl dawanrqta bulunulmasr halinde; ilk
yaprlmia.srgereken iE, bu aykrn dawanlqrn sonuglarrm mumkun oldu$unca ortadan kaldrrmaktrr, izale etmektir. Aykrn davramEa ra$men, yukumlulu[un yerine getirilmesinin mumkun oldu[u hallerde; kiqi "zorla" bu
yukumlulu$une uygun davranrqta bulunmaya sevkedilir. Buradaki "zor"
kavrarrunrn ihtiyatla karqrlanmasr gerekir. Yani boyle bir durumda kiqiye
tatbik edilecek zor, yukumlulu$un yerine getirilmesine matuf ve orantrh
25 PE"|ERS,S 23, rV, I; RO)CN, S 25, II; KUNTER, no.247: YURTCAN, 155 vd.; YENiSEY, Duruqma, 98; TOSUN,644vd.
26 6zek tarafindan ileri sunilen sug zanhsr kiEinin "kagma hakkr"nrn kabulu (6ZEK,
Qetin: Ttirk Ceza Kanununun 5O Yrhnda Devlete Karqr Suglar, in: De{iqen Toplum Ve
Ceza Hukuku Kargrsmda TCK'nrn 5O Yrh Ve Gelecegi,istanbul, 1977, sh. 583); Ceza
muhakemesiyle ve dolayrsryla, suqlu kiqiyi cezalandrrmakla gtidrilen hakh amacrn inkAn anlamma gelecektir.
27 Hukuk literatrirumrizde "yukumluluk" kawamryla "mecburiyet'' kavramr genellikle
birbirine kangtrnlmaktadrr. Meseld "sam[rn ynkumlultikleri" ifadesi yerine, "sam$rn
mecburiyetleri" ifadesi typllispy, Duru$ma, 98); "samSrn dofru cevap verme yrikumItihigri" ifadesi yerine, "sanr$rn do$rr cevap verme mecburiyeti" ifadesi (KUNTER, no.
251) kullanilmaktadrr. "Mecburiyet" kavramryla "mukellefiyet" (= "yrikumluluk") kavramr arasrndaki.fark agrsrndanbkz. OZGENQ, iBD 68(1994), r-3, sh. 99, dn. 16.
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bir zor olacaktrr. Meseleyi konumuzla alakah bir ornekle qoyle aqrklayabiliriz: Suq zanhsr kiqi, Ceza muha.kemesi srirecinde ltaztr btilunma ytLlctlm'
Itllilgttne aykrrr dalranrsta bulunmast halincle, "zorla" getirilmektedir; yani, kisi hazrr bulunmaya "mecbur" edilmektedir (CMI{., mad. 74, I32,
133, 223/2, 22+12e.Burada kullanrlan "zor"urt, suq zanltst kiginin Ceza
muhakemesi surecinde hazlr bulunmasrnt safrlamaya matuf ve buna yetecek olqude olmasr gerekir: Orantrhhk ilkesi (= Verho.ltnismal3tgkettsgrundsatz).
Dogru sozlillirgti emreden daurang normundan2s kaynaklanan suc
zanhsr kiqinin gerqefie uygun, dofru beyanda bulunma ytikumlulnfnne
aykrrr davranrsrnln sonuqlarr ne olabilir? Ilir baEka ifadeyle; sozkonusu
yukumluln$une aykrn dawanrqta bulunan kiqi, gerqe{e uygurl, do$ru beyanda bulunmaya mecbur edilebilir mi?
Bu sorunun cevaplandrnlabilmesi iqin qeqitli ihtimalleri gozonunde
bulundurabiliriz:
f. ihtimal: Suq zanhsr kisi, kimlipi hakkrnda kendisine yoneltilen
sorulara ceuap uermemektedir.
a) Kimli{i hakkrnda agklarnada bulunmaktan imtina etmesine ra$men, takibe yetkili makamlarca sue zanhsr kiqinin kimligi t.espit edilmiq
olabilir. Bu halde. her ne kadar kimlifi tespit edilmiE ise de; suq zanhsr ki$i, Ceza muhakemesinin baqanyla sonuglanmasr gayretini engelleyici bir
tutum ve davranrs iQine girmiqtir. Bu nedenle, sozkonusu halde kimli$i
hakkrnda agrklamada bulunmayan suQ zanhsrnrn bu davranrqr bir "disiplin suqu" veya "kabahat" ttirunden bir suq olarak tavsif edilebilir.
Nitekim, Turk Ceza Hukuku sisteminde Ceza Kanunu'nun 528.
maddesinde bir kamu gorevlisine (ve evleviyetle, suq vakrasrnr takibe yetkili makamlar nezdinde) kimligi hakkrnda "beyandan imtina eden sah"stn bu
fiili, "kabahat" turunden bir suq olarak tayin edilmigtir.
b) Agrklamada bulunmaktan imtina etmesi dolayrsryla sug zanhsr kiqinin kimli[i tespit edilememig olabilir. KimliSi tespit edilememiq olan sug
zanlrsr kiqi, kimli$i tespit edilinceye kadar tedbir olarak tutulabilmelidir.
Nitekim, tutuklama sebeplerini tayin eden CMK., mad. 104'un 3842
sayrh Kanunla yaprlan de$igiklikten onceki ifadesine gore; "kim oldufiunr-r
ispat edememesi" halinde suq zanhsr kiEi (sanrk) "daima kaqacak sa28 Bu nedenledirki; hukukliteraturumuzde sanrjrn ltaztrbulun"mayilktiml.tLtiigiLitadesi yerine, "sanrfrm hazrr bultrnma mecburiyeti"nden bahsedilmektedir: KUNTER, no.
247: YURTCAN.155 vd.: YENISEY.Durugma.98.
29 Meseld bkz. KUR'AN: 6{En'am)/152: 22(Hacc)/3O: Ss(Allz,ab)/7O;ayrrca. 25(Frrrkar)/72.
3O Nitekim. 4. CD.. 15.5.1959, 926/6664: "Maznunun, mahkemeve huviveti hakkrnda
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yrl"acak ve dolaylslyla, mutlako' tutulclanacalrfir. Buna kargrhk, 3842 sayrh
Kanunla 1/aprlan degiqiklikten sonraki 1O4. madde hukrnu. suq zanhsr kiqinin (santfrn) "kim oldugunu isbat edememesi durumunda" tutuklanabitecegini ongormekteclir.
2. ihtimal: Suq zanhsr kigi kimli$i hakkrncla gergek drst beyanttarda
bulunmaktadtr.
a) Suq zanhsr kiginin gerqek drqr beyanda bulunntasrna ra{men.
kintlifri do$ru olarak tespit edilmiq olabilir. Suq zanhsr kiqi kimlifi hakkrnda gergek drgr beyanda bulunmak suretiyle, Ceza muhakemesi surecinin
baganyla sonuqlanmasl gayretini engelleyici bir tutum igine girmiqtir. Bu
durumda Turk Ceza Hukuku sisteminde Ceza Kanununun 528. maddesindeki "l<abahat" turunden sug gergekleEmigolacaktrr. 528. maddenin
ikinci cumlesinde kiqinin bir kamu gorevlisine (ve evleviyetle, takibe yetkili
makamlar nezdinde) kimlifii hakkrnda "hakikat trilafina beyanatta bulurt"masr cezalandrnlmaktadrrso.
b) S;uCzanhsr kiEinin gerqek drEr aqrklamalan dolayrsryla kirnli[i tespit edilememig ve bu nedenle, takibat hayalt bir kisi aleyhine yonlendirilmeye qahgrlmrq olabilir. Bu durumda, kimlifii hakkrnda gergek drgr beyancla bulunan kiEi, l. ihtimalin (b) Srkkrnda oldu[u gibi, once, tedbir olaralc,
kimligi gerqeSeuygun bir Eekilde belirleninceye kadar tutulabilecektir
(CMK., mad. l04: Zorunlu veya ihtiyari tutuklama sebebi olarak). Kimligi
hakkrnda gergek chqr beyanda bulunan suq zanhsr kiqinin ayrrca CK.,
mad. 528, cumle 2 hukmune gore cezalandrnlmasrcihetine gidilmelidir.
c) SuQ zanhsr kiEi kendi kimliSini degil de; kendisi imiq gibi, bir di[er
eahstn kimli{ini beyan edebilir. Sue zanhsr kiti, kendi kimligi hakkrnclaki bu
yalan beyanryla bir baqkasrnrn hrrkukunzr da tecavuz etmektedir. Bu ttir bir
vaki yillan beyanr 528. rnndde.ye ulgun duqmekte olup: TCK.nun i143. ntardc.lesiile cezalandrnlrnasr bozmayr gerektirmi$tir" (COZUBUYUK, Abdutlah Pulat: Tirk Cez:r Kanulu
g c r h i , c i l t I V , 5 . t r a s r ,I s t a n b u l l T a r i h y o k ] , s h . 9 0 5 ) . 6 . C D . . 1 3 . 2 . 1 9 6 2 , 4 l O 1 6 2 6 : " U a c l i sede bagkasrnrn huviyetini vermek suretiyle i$lenen yalan beyan sugundan zarar do[rnuE olmasrna gorel musnet llil, TCK.nun 528. maddesine de[il, 343. maddesine uyar"
Sadrk: Ttrrk Ceza kanunu Yorumu, cilt 3. Anka{SAVA$, Vural/MOLLAiUegltUfOelU,
r a , O c a k 1 9 9 5 , s h . 2 9 9 6 ) . A y r r c a b k z . 4 . C D . . 1 9 . 1 2 . 1 9 5 O , 1 0 9 9 9 / 1 1 8 0 6 ( S A V A S/ M O L L A MAHMUTOGLU III. 2998). Ancak, 6. CD.nin gu karannda, suc zanhsr kiEinin kirnligi
hakirtndaki gergek drgr beyanlannrn bir baEkasrnrn hukukuna tecavtiz teEkil eden bir y6niinun olmarmasrna rerfmen, 528. n-raddenin defil de; 343. r-naddenin tatbik edih-nesi gerekt.i[i goruqirnrle buh:nulmugtur:
"lSledigi hrrsrzhk sugundan yakalirnan sanrfrn, zzrbrta ve sulh hakinri huzurunda gerqek kimliEini gizleyerek yalan beyanda bulunmasr. hukmeclilecck cczantn ilericlc inlerzrnit
niani olmaya ve sabtkastz goriilmesini lemine matlrl.olup. z:rrirr ihtimali dolrur-rq br-tluntluftrndern"; CK., rnad. 343, t. 2 hukmune gore mahktirniyet karern rrerilmesi clofiruclur:
6 . C D . . 9 . 2 . 1 9 7 7 . 9 3 9 / 7 8 6 I E R D U R A K , Y r l r n a z G u n { o r : i q t i h a t h ' f u r k C e z a rK a n u n u . A n ,
kara, 1984, sh. 6O3. I 187).

l3Bdawanrqla, suqsuz olan bir kiqi en azrndan samk veya mahkum olma tehlikesiyle karqr karErya gelmektedir. Bu gibi durumlarda sug zanltsr kiEinin, kanaatimizce, CK., mad. 343 hukmune gore cezalandrnlmasrgerekir3r.32.
Fakat, bazr hallerde, kendi kimli[i beyan edilen qahrs, sug zanhsr kiqinin bu fiiline bilerek muvafakat edebilir. Bu durumda dahi, kimli[i hakkrnda yalan beyanda bulunan sug zanhsr kiqinin CK., mad. 343 hukriiine gore
cezalandrnlmasr gerekir. Sug zanhst kiqinin kimli$iymiq gibi kendi kimli$inin aqrklanmasrna muvafakat eden kiqi de, suq zanhsr kiqinin iqledi$i bu
yalan beyan suquna $erik olsrak r5trrakten dolaln3s sorumlu tutulacaktrr3a.
3l Yargrtayln da aym dolrultuda kararlan mevcuttur:
"Ormandan izinsiz kestiSi a$aqlan naklederken yakalanan samk, orman muhafaza
memuruna bagka bir gahsrn hriuiyettnl vermek suretiyle yanhg beyanda bulunmuq ve
drizenlenen tutanak rizerine o gahrs hakktnda kamu davasr ikame edilmiq oldu{una
gdre"; TCK., mad. 343 hrikmri yerine; mad. 528 htikmtine gdre mahkflmiyet karan
verilmesi "bozmayt gerekfirmiqtir": 6. CD., 4.5.1977, 3354/3738 (ERDURAK, f I87).
"Samk, Tralik Kanununa aykrrr hareketinin trafik polisi tarafindan tutanakla tespiti
srrasrnda, bir suretle eline gegirmiE bulundufu ve Bayram Yamk isminde birine ait
olan trafik ehliyetnamesini ibrazla, kendisi imiq gibi Bayram Yamk hakkrnda ceza
tutana$ drizenlenmesine sebebiyet vermiqtir. Sam[rn bu fiili, 343. maddeye temas etmektedir": 6. cD., L2.7.1965, 4396/4893 (GOZUBUYUK, III, 346). Aym mealde 6.
cD., l 8,2. 1963. r2rr / rr05 (SAVAS/MOLH,MAHMIITOGI-U m, Zgg0).
"Samk, kendi resmini yaprgtrrmak suretiyle kullandrSt baqka gahsa ait nrifus cuzdanrnr kullanarak, mahkemeye huviyeti hakkrnda yalan beyanda bulunmuEtur.
Sanrfrn bu fiili, TCK.nun 343. maddesine uygun duqmektedir": 6. CD., 25.10. 1983,
6554 / 7 843 (GOZUBtmiK rrr, 344).
32 Yargrtay, qu olayda da 343. maddenin tatbik edilece[i gorilqundedir:
"Olay gnmi, sanrk M, alkoilu vaziyette, di[er sanrk H'yr yanma altp, ehliyetsiz olarak
bizzat id,are ettigi amcasr Z'ye ait otomobili yolun kenanndaki elektrik dire[ine Qarplp,
aracrn hasar gdrmesine, kendisinin ve yantnda oturan arkadaqtnrn yaralanmasrna
sebebiyet vermiStir. Santk Z, hasar g6ren otosunun tamir ucretini sigortadan alabilmek ve yefeni sanrk M'nin ceza gdrmesini 6nlemek iqin, polis memuruna otomobili
kendisinin kullandrfm, yolda ani olarak onune qrkan bir gocufu kurtarmak igin direksiyonu sola krrmak zomnda aldr[rm soylemiE ve yarah samklar da aym do$rultuda
ifade vermiqlerdir": 6. CD., 1O.5.1976,2286/3OO2 (ERDURAK, 603/604. Aym mealde
di[er bir kara-r iQin bkz. 6. CD., r5.4.1983, 11527/2982: c1z'l]BuruKlrr,344/345).
Halbuki bu olayda kimlik hakkrnda gergek drqr beyanda bulunma defiil; bir baEkasrmn
iqlemiq bulundu[u suqu ustlenmek suretiyle sug failini kayrrma sdzkonusudur.
Dolayrsryla,bu durumda CK., mad. 296 hukmunun tatbik kabiliyeti bulmast gerekirdi.
33 Bu hususta bkz. OZGENQ, izzet: Suqa igtirakin Hukuki Esasr ve Failli[in Bir
Goruntiq gekli Olarak Dolayh Faillik, (henuz yay-rnlanamamrE Doktora Tezi), istanbul,
1 9 9 O ,s h . l 2 2 v d .
34 TOSUN, sug zanhsr kiginin kimliSi konusundaki gergek drqr beyanlanmn her halde
cezalandrnlmamasr gerekti$i fikrindedir (sh. 642). ERMAN, daha onceki gdru$unin
aksine, Kunter'in eleEtirisi (no. 251, dn. 425) istikametinde, adli merciler nezdinde
kimlik hakkrnda gergek dtqr beyanda bulunulmasr halinde, 343. maddenin deEil; "olsa
olsa 528. madde(nin) uygulanabil"ece$i kanaatindedir (SahtekArhk Suglan, 4. bast, Istanbul 1981. no. 34O. Avncabkz. YUKICAN, f6O).
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3. ihtimal: SuQ zanhsr kiqi, kendisine isnad edilen suq vakrasrna
iliqkin agrklamada bulunmaktan imtina etmekte (susmakta) veya gerqek
drqr agrklamalarda bulunmaktadrr.
Siuq zanhsr kiqi, isnad konusu suq vakrasrna iliqkin bttdtkterinigerqealtrndadrr. Suq zanhsr ki[e uygun, do$ru olarak agrklamak yukumlilufu
qinin isnad konusu suq vakrasrna iliqkin olarak kendisine yoneltilen sorulan, bilgi sahibi oLmastna rajmen, tamamen sessiz kalarak, susarak, cevapsrz brrakmasr, bir "hak" deSildir, hukuka uygun bir dawanrg de[ildir.
Ancak, bu sonugtan hareketle, kendisine yoneltilen sorulara musbet veya
menli cevap vermeyen, susmayr tercih eden suq zanhsrmn cezalandrnlmasr gerektiSi yargrslna vartlarnaz.
Susan suq zanhsr kiqiye, adil bir yargrya varabilmek iqin gergegin ortaya qrkmasrnrn gereklilifii ve bu nedenle, isnad konusu sug vakrasrna iliqkin bildiklerini do$ru olarak anlatmakla yukumlu oldu[u hatrrlatrlmahdrr35. Buna raSmen sug vakrasrna iliqkin aqrklamada bulunmaktan imtina
eden, rsusan suq zanhsr kiqiye karqr herhangi bir mueyyidenin uygulanmasr sozkonusu de{ildir. Hukuk, bize susan suq zanhsrm qoyle veya boyle
konuqmaya mecbur etmek hususunda herhangi bir imkAn tanrmamaktadr. Zira, sug zanhsr kiqi, isnad konusu sug uaknst hakktnda herhangi bir
bilgist otmadtjtndan veya bu uaktagla hiqbtr ctldkast olmadtjtnd&n ya da isnad konusunun htg gergeklegmemig olmast dolaystgla, susmuq olabilir.
Henuz maddi gerge[in aydrnh$a kavuEmadr$r bir aqamada kiqileri konuqmaya mecbur etmek; maddi gerqefiin araEtrnlmasr ve dolayrsryla, adil bir
yarglya vanlmasr amacryla baSdaqmaz. Qunku, konuqmaya mecbur edilen
kiqinin dermeyan ettiSi hususlarrn doSrulufu her zaman tereddutu muciptir. Aynca, Eoyle veya boyle konuqmaya mecbur edilen kiqinin neyi bildi$inin neyi bilmedi$inin sorgulama mevkiindeki qahrs tarafindan henuz
tayin edilme imkAnr mevcut de$ildir.
Keza, zor kullanrlarak kiqinin bir agrklamada bulunmaya sevkedilmesi halinde; bulunulan agrklama, gahsiyet de$erini haiz bir insan aqrklamasr sayrlamayacak ve dolayrsryla, munhasrran delil krymetini haiz olmayacaktrr36.
Nitekim, Erem, netice itibanyla qu yargrya varmaktadrr: "... kanun
sadece susan saru$m cezalandrrrlmamastnr, zorlanmamasrnr kabul etmigtir. Bu kabul, kanunun sanlfa susmak konusunda bir osubjektif hak, tanrdrSr anlamrna {elrne7"sz.
35 Bu hatrrlatmanrn yaprlmasl gerektigi hususunda bkz. PETERS.S 28,lV, 2.
36 PE"|ERS,S 28. rV, 2.
37 EREM. 160.
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Sug zanhst kiqi her ne kadar sug vaktasrna ili$kin bildiklerini gerge$e uygun bir qekilde aerklarnakla yukumlu ise de; bu yukumlulu{une aykrn hareket eden (susan veya suglamadan kurtulmaya yonelik gerqek drqr
agrklamada bulunan) sue zanhsr kiqiyi bu fiili nedeniyle ayncra cezalandrrmarrrrzairukuk imkAn tarumamaktadtr3s. Qunki, insanrn iqinde bulundu-adil de olsa- cezalandrnlmaktan
[u durtuler, iElemiE olduSu suqtan dolayr
yalan
soylemeye sevkedebilirler.
kurtulmak iqin, onu susmaya ve hatta,
Bu durum karErsrnda susan veya yalan soyleyen suQ zanltsr, haksrz bir tutum iqindedir3e ve fakat, mazLLrtelakki edihnelidir. Yani, kendisine yoneltilen itham karqrsrnda susan veya yalan soyleyen suQ zanhsrntn iradesinin
zorlanmq olduQunu ve dolayrsryla, kusursuz oldu$unu kabul etmemiz $erekecektir4o,4l.
Bu tespitlerimizden gtkaraca$rmv bir di[er sonuq ise qudur: Herhangi bir qahrs ve ozellikle mtidafi, suq zanhsr kiqiye isnad konusu vakraya iliqkin bildigi hususlarda agrklamada bulunmamasrm veya gerqegeay38 Netice itibanyla aynr goruE iqin bkz. WALDBR, 9l /92.
39 Suq zanhsr kiqinin isnad konusu vakray:r iligkin gerqek drgr beyanlannrn, bir baqkasrnrn l'rukukuna tecavilz t.eskil etmediEi surece, "suq sayrlmayacagr" likrini (KUNTER, no. 251); kanaatimizce. bu izahalrmtz gergevesinde anlamak gerekir. Aksi takclirde, suq zanhsr kiqinin gerqek drEr beyanlannr "huhuka uygun" teldkki etmek
gerekecektir ve dolaylsryla; bir iictincu sahrs (meseld mudafi) tarafindan sug zanhst
ki$inin yalan beyanda bulunma lmsusunda azrnettirilmesi halinde bu fiilin cezalandrnlmannasrgerekir. Kauaatinlizce, bu sonuQ kabullenilemez.
40 Bkz. OZGENQ, Kusur Yargrsr,255 vd.: a:r4rry.tzar,IBD,68(f994), I-3, sh. 93.
4l Sug zanhsr kisinin isnad konusu vakra hakkrnda gerqek drEr beyanda bulunmasrnrn amacr, cezalandrnlmakteur kurtulmak veya daha az cezaya mahkurn olrnaktrr. Sadece bu amaca matuf yalan beyam cezalandrrrlmayacaktrr. Irakat. kiqi tru yalan
beyanryla bir baqkasrm tohmet altrnda brrakryorsa: artrk bu durumda mazur telakki
edilebilecek bir yalandan bahsetmek mumkun olmayacaktrr' Bu durumda' takip
makamlan nezdinde isnad konusu suq valaasrna iliEkin gergek drgr beyanlanyla suq
zanlrsr kigi bir bagkastnrn hukttkuna tecautz etmiS olacaktrr. Bu tecavuzun mazur
teldkki ediln-resive dolayrsryla , cezasrzbrrakrlmasr hukuken kabul edilemez. Kendisine
isnad edilen sue vakrasr hakkrnda gerqek drqr beyanlanyla bir ba5kasrnr itham eden
suq zan|srnln bu ftili, kanaatimizce, iltira suQunu (CK.' mad. 285) olu.sturacaktrr.
Mazr.rr gorulnresi gereken, sue zanhsr kiginin kendisinin cezalandrnlmaktan kurtulmastna matul isnad konusu vakraya iliqkin gerqek drgr beyanlandrr. Bir baEkastntn
gerqekleqtirdifi belli bir suq vaktasrnt, kendisi i5lemig gibi beyeurda bulunan ve bu
suretle kendisini sug zanfsr konumuna getirer-rkiSinin bu gergek drqr beyanlarl
aqrsrndan bir mazeret halinin (kusursuzluk durumunun) varfuSrndan bahsetmek
mtimkun ciefildir. Bu gibi durumlarda. yalan beyanda bulunan kisi, Turk Ceza
Hukuku sisteminde CK., mad. 296'da tayin edilen "ctirun iqleyenleri saklamak"
sueunu iQlemiSolacaktrr. Nitekim bkz. CGK.. 22.1O.1973. 315/657 (QACLAYAN'
Muhtar: Turk Ceza Kanunu, cilt IL 3. basr; Ankara ltarih yok], sh. 1087); 4. CD.'
7.r2.rs83, 5995/6434 (QAGIaYAN II. rOBT).
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krrr agrklamada bulunmaslnl telkin edemeza2.Aksi dawanrqlar, kanaatimizce, Turk Ceza Hukuku sisteminde CK., mad. 296'daki "curum delillerini yoketmek" sueunu oluqturacaktrr. Zira, sozkonusu maddede bir kimsenin bir baqkasr aleyhine belli bir sue vakrasrna iligkin olarak "icra oluna(n)
tahkikatr yanhq yola sevk etme"si sue olarak tayin ve tarif edilmigtir+s.
Siue zanhsr kiginin isnad konusu vakraya iliSkin bildi}i hususlarda
aqrklarnada bulunmamaslnln bir "hak" (="susma hakkr") olduEu duquncesi; bir sug vakrasrna iliqkin "delil" (=itiraf, ikrar) elde etmek amacryla kigilere "iqkence" yaprlamaca$r do$rultusundaki ewensel insanhk ulkusune dayandrrlmaktadrra+.
lrlilletlerarasr hukuk metinleri, suq zanhsr kiqinin kendisini suqlayacak beyanlarda bulunmaya zortanamagacaQtnailiqkin yasaklar ihtiva etmektedirler (Bkz. "Insan Haklarr Ewensel Beyannamesi", mad. 5; "Insan
Haklarr Avmpa SozleEmesi",mad. 3; aynca, bir butun olarak, "iEkencenin
ve Gay'ninsani ya da Kuqultucu Ceza rreya Muamelenin Onlenmesine Dair
Awupir Sdzleqmesi" ve "iEkenceyeve Di$er Zalimane, Gayninsani veya Kuqultucti Muamele veya Cezaya Karqr tsirleqmiq Milletler SozleEmesi").Fakat, bu metinlerin hiqbirinde insanrn "yaQamahakkr" gibi bir "susma hakkr"nrn varhfimdan bahsedilmemektedir.
I(eza, Anayasa da insanrn "kendisini ... suglayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil gosterrneye zorLanama"yacagurr amirdir (1982
Anayasasr, mad., 38, f. 5).
Ki$inin kendisine isnad edilen suq vakrasr hakkrnda acrklamada bulunmasr amacryla "iqkence" olarak nitelendirilen muamelelere tabi tutulamayacafr do[rultusundaki evrensel insanhk ulkusunden hareketle; suq
zanhsr kiginin "susma hakkr"nrn ve hatta, daha da ileri gidilerek, "yalan
soyleme hakkr"nrn varh$r sonucuna varmak; kanaatimizce, isabetli deSildi14s.

l\lman Ceza Muhakemesi Kanunu'nun bir iktibasr olan l4I2 sayrh
"Ceza Muhakemeleri Usulu Kanunu"nun 135. maddesinde her ne kadar
sue zanhsr kiqinin kendisine isnad edilen sue vakrasr kargrsrnda susmasr4f2 Mridafi agrsrndan bkz. ROXIN, S 19, A, II, 3, b.
4f3 Aynr mealde PE"IERS. S 29. V, 9; WALDER, 78.
4i4 DONAY. r42. r47.
45 Susmanrn bir "hak" oldu{unu kabul etmememiz; susmarlrn, susarl zanh aleyhine
bir "ztmni itiraf' qeklinde yorumlanmasrna
hiqbir surette hakhlrk kazandrrmaz. Sug
zanhsr kisinin isnad konusu vakraya iligkin olarak kendisine yoneltilen
sorularr
cevapsrz brrakmasr halinde; bu susmamn hakkrnda verilecek karar rizerinde bir etki
ir:ra edip etmeyecegi, "delil teorisi" ve aynca. cez:r taryininde g6zoniinde bulundurulan
"kisilik ozellikleri" kapsarmnda bir de{erlendirmeye
tzrbi tutulmahdrr.

r42 run bir "hak" olduSu kabul edilmiq ise de; kanaatimizce, bu kabulun hukukla telifi kabil deEildir+o.
Kaldr ki, boyle bir "hak"krn varhSr kabul edildikten sonra; bunun, isnad konusu suq vakrasrna munhasr krhnmasrrun da makul bir izahr mevcut de$ildir. Qunku, yaprlan izahlarda hep pozitif hukuk metinlerine dayanrlmaktadrr.
Kiqinin kimli$i konusunda "konuqma mecburiyeti"nin varh$r kabul
edilmektedir. Qunku, Ceza Muhakemesi Kanununun 3842 sayrh Kanunla
defiqtirilen 135. maddesine gore, suq zanhst kiqi "kimliSe iliqkin sorulan
dofru olarak cevaplandrrmak zorundadr". Keza, sug zanltsr kiqinin huviyetine iliqkin aqrklamada bulunmamasr veya gerqek dtqr agrklamada bulunmasr, Kanunda suq olarak tayin edilmiqtir (TCK., mad. 528 ve hatta,
mad.343)47.
Kanaatimizce, insanrn belli bir hususta hak sahibi olup olmadr$rnrn
miinhasvqn pozitif hukuk metinlerine dayanrlarak aqrklanmasr; bizi isabetli olmayan sonuglara goturebilir. insanrn belli bir husustaki hak ve yukumluluklerinin once felsefi temellerinin araqtrrrlmasl gerekir; ve ancak
bundan sonra, pozitif hukuk metinlerinde mevcut bu konudaki duzenlemelerin isabetli olup olmadrfrmn de$erlendirmesini yapmak mumkun olabilecektir.

46 6zellikle, sug zanhsr kioiye "yalan sriyleme hakkr"ntn tamnmasr IYENISEY, Dunrqma, 97) higbir surette kabul edilemez. Qunkti, aksi anlaytq, sug zanhsr kiqiye"sugsuz"lugunu isbatlamasr iqin sahte belge dtizenlemesini ve bunu "delil" olarak kullanabilmesini de bir "hak" olarak tammamrzr gerekli kilar. Halbuki, bu ttir dawamqlar, Ceza Kanunlan tarafrndan sug olarak tayin edilmiSlerdir.
47 Bu husustaki geniE aqrklamalar iqin bkz. $AHiN, IO6 vd.
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HS.kimin takdir yetkisinint onemli ozelliSi, onun takdir kararr veren
kiqinin kigiliEine srhr srkrya ba4r olmasrdrr. Kiqi takdir anrnda tumuyle
kendi kiqisel yetenekleri, bilgi ve gorgusu ile baq baqadrr. Hatta takdirdeki
yerindeliEin, bu yetkiyi kullanan kiqinin niteliklerindeki ustunluk olqusunde gerqekleqeceSi, takdirin bu niteli$i sebebiyledir ki, takdir yetkisinin
hig bir denetime tabi olmayaca$r qeklinde gorugler bulunmaktadrr2. Ne var
* Yrd.Dog.Dr., M.U.Hukuk Fakultesi Osretim Uyesi.
I Hdkimin takdir yetkisi ve kullamlmasrna iliqkin olarak bk. Abdullah Dinqkol, "H6kimln Takdir Yetkisinin Kullanrlmasrnda Hak ve Nrsfet" , yargrtay Dergisi , C. f 9,
Temmuz 1993, s.3, s.214-23o. HAkimin karar oluEturmasr hususunda bk. Abdullah
Dinq.kol, "Hikimin Karar verme siireclnde Temel ilkeler" , Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi (HFSA), 2.Kitap, Afa Yayrnlan, istanbul 1995, s. I 58- 187.
2 Roger Bonnard, idarenin Kazai Murakabesi , gev.Ahmet Reqit rurnagil, istanbul
1939' s.64, 66, 67 ; Mehmet Handan surlu , "cezada Takdirt Harifletici Nedenler" .
Adalet Dergisi, Y.61, Kasrm lg7o, S. I l, s.68l ; Bulent Akmanlar , ..Cezada HAkimin
Takdfu Selihiyett" , Ankara Barosu Dergisi, 1960, S.2, s.17 ; gakir Berki, Medeni

ki, bir yandan psikoloji ve sosyoloji alanrndaki koklu ilerlemeler, bir yandan toplum yaEanttsrntn gittikqe karmaErk bir hal almast, daha ust bir
merciin takdir karannr denetleme zorunlulu{unu dopurmuEtur. Artrk denetimsiz bir takdir yetkisinden sozetmek olanafr, genellikle bulunmamaktadrr3. Ashnda takdir yetkisinin onemi gozonunde tutulursa, boyle bir denetimsizlik arzu da edilemez. Yargrlama sonucu h6.kimce verilen kararlan
denetleme yetkisi bulunan mercilerin, kullanrlan takdir yetkisini denetleme gucunun de bulundu$u kabul edilmelidir.
Ancak takdir yetkisinin niteli$i $ere$i, bu denetlemenin bazr ko$ullart ve srnrrlan olaca[t da doSaldrr. Kaldr ki, hS.kimin takdir yetkisine clayanarak verdifi kararlann denetimi aQrstndan, "denetim organr"nrn bazr ye'
tersizlikleri bulunacaSr da duqunulebilir.

NiTELiCi

II . DENETIM ORGANININ
iliEANiYLE BAZI YETERSi ZL|KLERi

Takdir yetkisini kullanarak karar verecek olan hAkim, yargtlama strasurda, anlaqmazltk konusu olaylann yaptlartna daha uygrrn ve isabetli
kararlar verebilmek yetenek ve uzmanlt$rna sahiptir. Olaylarr bizzaL de$erlendirebilen ve gerektiginde yargrlama aqamastnda onlarr meydana geldikleri yerde inceleme guc ve imkantna sahip olan hAkim, ahnmasr gereken
kararlarr daha kolay ve aynr zamanda isabetli olarak belirler. Olaylardan
ve olaylann bizzaL gozlemlenrnesinden tamamen uzak olan "denetim organr"ndaki hAkimlerin kontrolua, vereceEi kararlar tesirsiz ve hatta isabetsiz
bulunacaktrr. Denetim organrndaki hAkimlerin yapaca$r inceleme nihayet
evrak ve olaya iliqkin dosya uzerinden olacakttrs. Halbuki olaylartn kendine ozgu, ka$rt uzerinde ifade edilemeyen bir takrm heyecanlan, izalt ve iflaUmumi Esaslar , $ahsrn ve Aile Hukuku ' Ankara 1969 ' s'25 : Fr:tnstz
Mahkemesine gore, "(...)takdir yeikisinin kulliltrtlrrasr esyann labialr gercfii
herhangi bir qekjlde denetirnle bafidaEamirz". Omer Sivrihisarh, Hukuk Yargrlamasrnda Maddi Hukuka iliqtin Temyiz Nedenleri ve Yargrtay Denetiminin Kapsamr
Istanbul 1978. s.lO4.
3 Sivrihisarh.s.l04.
4 Klrnter'e gore Yargrtay "(...) ogrenme yargrlamtrsr yapamadrfr iqitt maddi denetim
yapamayrp sadece hukuki denetim yapa(caktrr)('..)". Nurr'rllah Kunter, Ceza
Muhakemesi Hukuku,9. Basr, Istarbul 1989. s.27O'271' l05l'tO58.
5 Yargrtay ancak dosyanrn vercli$i ve olay nrahkemesinin yararlanabildiSi dlqude bir
denetim yapabilecektir. Bu demektir ki. Yargrtay dosyada bulundrrgu halde, m:rhkemenin ele almadr$r belgelerden yararlanarnayaca$r gibi, dosyaya girnleyen "beyzur"
f 054- 1056, aynca <ln.I l9 : Baki Kurr-r,Hukuk
delillerine de dzryanamayacal<trr.lbid.,s.
be$i1ci }askr. C.lV. istanbul 199I, s.3291 ve aynr shyfirdaki
Muhakerreleribsulii,
dipnotlan.

Hukuk,
'Itmyiz

1 4 5de olunarnayan ltir tetkirn aynnt.rsr vardrr.Ilunlan ancak vargilamayl yapan
hiikirn tesbit eder ve olavrn kendisinde yararttrfir izieninr ve ruhsal etkilerin
gereklerine uygulr davranarak en uygult kararr ahr.
Olaya iliqkin, olayrn mcydana getirdigi butun etki ve heyecanlarrn tesbil ve tut.anaga yazrlmasr, daima imkanszdrr. Hele sdzle birlikte yaprlan ve
sujenin psikolojik durumunu ar;rga vurup, beyanrn defrerini kontrol imkanr
veren jestlerin, yriz krzannasr, terleme, kekeleme gibi {iz.yolojik belirtilerin
tutana{a gegirilmesi hig miirnkiin defildire ."(...)GerEelcten, ne srtmgtn becerikliti}i ueqa gaskrnl$u gin iJadelert ub. iLe, tantklaru"t oylltticilltrgti uega bocaLr.mtalrrn, korttgmct brcinri ue egitim dtaeyleri" ttttctrtakta tlanstttlcimaz. Yagarnn hiq bt|r qereek olaq bile dttnt5maya gelert olatlla ttzdeg degildIr. Durusma.Aa lletirtlen ola-t1 tse, bir dosyantn dar oglumuna (hacmine) stkt$ttnLamaz.
Qtinkii, tutanalc bir roman saglfasr, Aargle ta bir roman l1ezan dejildtr.
Btr
baska det-1igle, dosga lJcl$enctn ol<tytrt tigrincli elden a,ktanlrsr ue 1zetidir (...).
(Bu aqtdan) Yargttctg, astlmaz bir dosga dttuangla kugatrlmrgtl, (...). ilk mctttkemelerde uyguLarnm ilkeLerh garatttfit brt olanakktrdan yoksttnclur (...)"2. $t1
halde bu gibi durumlarda. yani hakimin serbeslge hareket ettifii veya edebilece$i alanlarda, verilen kararlann isabet noktasrndan hakim, denetinr organrna nazarun, daha fazlabir liyakat ve yeterlife sahiptir. 'lakclir yetkisine
dayanarak karar vermeye hakinri yonelt.en etnlen rre sebeplerclen ve bunlann oluqturcluAu trrarhalden ttzak bulunan denetim organlntn. bu husustaki
kontroluntin is:rbetli kararlara, sonuglarer varmasl ihtimali q:ok zayrlttr.
I)enetim orga-nlntn, olaylardan, onlarrn meydana geliqinden uzl-rn bir
zaman sonra dosyayr incelemesi cle. hAkirn tarafrndan takdir yetkisine dayantlarak verilen kararlann isabetini soruqturma ve lesbit noktasmdan bir sakrnca olarak karqrlanabilir. olaylarrn bir an iqin yarattrklan heyecanr, bundan do$an duygu ve hisleri uzun zanlan yaqatmak, bunlan denetim organrnrn bilinc:inde tamarnen canlandrrmak, hakimin uzerinde meydana getirdikleri tesirleri aynen btr otganrn uzerinde de yarat.ntak tamamen irnkansrzdrr.
"(...)Qtinkti, madclt olaglan, ctEtkhk, sitzl{lltlk, giiz<: kargthk ue d.ocntrlctnLtk tIkeLerintn ugglulandryp, olaqlartn nlh ue gtire:Jc tlagarLdryt birer laboratuuar olan't
ilk derece ntaltkenrcleri degerlendirecektir" 8. Aynr gartlarrn denetim organl
t.arafindan yaratrhp deSerlendirilmesine olanak bulunntadr{r agrktrr.
lgrncra, denetim organrrlrn, hakimin takdir yetkisine dayanarak vercliSi kararlarr ort.ad;rn kaldrrarak, onlarrn yerine bulaca$r gozum Eekilleri6 Kunter. s.1O56.
7 Sarmi Sclq:rrk, "Konumu Agrsrndan Yargrtay ve Ust (istina0
Sorunu", YargrtayDergisi,C.2, Dkinr 1976, S.4, s.U9,40.
8 Sel:uk. s.37.

Mahkerneler

146-*

nin de, adaletin en iyisi ve isabetlisi oldusunu kabul etmek kolayhkla
mumkun defildir. Bu aqrdan denetim organl ilk derece mahkemelerinin
yerine geqerek takdir karart veremez. H6.kimin, kanunlann susmasl veya
aqrkga belirtmesi sonucu, sahip oldu[u takdir yetkisine dayanarak verdiSi
kararlar uzerinde denetim organrnrn kontrol ve denetimi, "isabetli kararlar" verilmesi noktasrndan bir kesinlik ve gereklilik ifade edememektedir.
Bilakis bu gibi alanlarda, hakim uygulamadaki devamltlt$t, olaylarla eylemli olarak karqr karqrya bulunmastnln sonucu olarak, denetim organrna
nazararr daha isabetli kararlar verip, daha fazla bir baqan gosterecektir.
Belirtti[imiz bw zaaf ve eksiklikler, denetim organrnrn niteli[i itibariyledir. Her uyuqmazh$rn bir maddi ve bir de hukuki yrlnu vardrr. Tum
yonleriyle saptanrlan olay, uygun hukuk kurah kahbr iqinde hukuksal nitelikte bir deserlendirmeyle, bir hukuksal de[er yargrsrnda dufiumlenecektir. iqte ancak olayrn hukuksal bir tammlamasr qeklinde bu krsrm, denetim organr tarafindan kontrole tabi tululabilecek, maddi olaylarrn incelenmesinde agrkhk, sozluluk, yuze karqrhk, dofirudanhk ilkelerinin uygulanmasrndan, olaylann yaqandr$r bir yer olmaktan uzak bulunan denetim organr, bu nitelifii itibariyle maddi olaylarr defierlendiremeyecektire.
III. TAKDiN YOTXiSiNtr DAYANII,ARAK
HAKiMCE VERiLEN KARARIN DENTTLENMESiNiN NEDENi
Bir denetim organtnca takdir yetkisinin denetiminde $udulen en
dnemli amaq; yasalann uygulanmasrnda her yerde ve herkes igin "ayntltk"
sa$amaktrr. Qunku "(...)hukuk kctrarltltlc ue gtiuen ister. Bu gtiuen, sosgal
hukuk alantndrtki gereklerinden birtdir. Benzer olaylarda benzer
Aa"SrrmctnLn
anlagtglartn bentmsenmesi, bagka bir degintle benzer olaglarda agnt htilcilmlerin agnt biEimde ugguktnmastbtt giiueni gergeklegtirtr. Benzer olaglarda bagka bagka hilktimlerin uggulanqt ue oAnL hilkmtin bagka bir biqimde
uggulanmast, gurttagtarvt qdalete olan inc:nglcrtnt sarsar. Onlart tedirgtn
eder (...). Benzer olagLarda benzer uggulamalrttn bentmsenmesi, adalet
duggusuntn bir tcabtdtr (...). Hukuk kurallanntn tllkentn her garunda aAnL
anLamdct uggulanmast, Anagasa'drtki "Yasa Kargstnda,trgitlik" iLkeslnin tag iUiC.. s.41, aynca s.37, 42. Her ne kadar, I{UMK.435 ve 438. Maddeler temyiz
aEamasrnda Yargrtay'ln duruEma yapaca$rndan bahsetse de, "(...)Yargrtay duruqYargltayrn g6zunden kagmasr
malarrnrn tek yarart, taraflara, dava dosyastndaki,
s6zli olarak belirtme imkanrm vermesidir".Burmuhtemel
esash noktalan
bulunan,
Denetlenmesi,
Deneme. AnYargrtayca
han Gurdogan , Yarglcrn Takdir Hokkrnrn
kara 1967. s.27.28.

bit sottuglartndandv"\o. Zalen, "(...)ancak temel ditSiincesi.diQer oLaglara da
uggulanabtl.ecek tiLcttdegeneLle5tirtlebtlen bir kctrctradctletlf"oLabiLir.B1glebtr
genelLegtirme de, siizkonusu karara oktgtn galmzca tipik ozelltklertntn temel
gaptlmostnt gerektirtr(...)"1r. "Gerei bu kcvar olagdan olaga deji6ecekttr: Jakat geni, benzer bir otaga ihpkin kqrar, ancak bu olag geni temel btr dzelltit
ihttua edigorsa, degistk otsca"kttr: goksa esitlik ilkest aqtkga giQnenmip,Jeda
edilmt5 otur"r2.
Ne var ki, aynr qewede yetiqmiq, aynr e{itim dewelerinden gecmiq iki
kiqinin dahi, belli bir olayda benzer dawanrElarda bulunmasl ve hale benzer kararlar vermesi, her zaman gergekleqmez.Onceden kestirilemeyen bir
gok neden, verilecek kararlart baska baqka y6nden etkileyebilir. Bu sosyal
konularda ozellikle daha belirgin bir hal alrrr3. Beccaria'ntn soyleyiqiyle:
"Her insantn lcendlne hcts bir Stiru.$tarzt uardtr. Hatta aynt adam, aynt 5egi,
eArL aarL zamantlarda bapka bagka Eekilterde gdrttyor. Bogle olunca da, bir
kanunun ruhu, hctkimin doQru ueya ll:ottah manttk mtllahazctlqnna bagtt kalqcaktv. Hdkirntn iyi uega k6tii gat19,anrntdesine, ihtirc.slartntn gtddetine,
mezrrurTurl actklt hallerine, magdurla qro,lo"rtndaki miirutsebetin tqrztna ue
miitehauutl insan mqfkiresindekt Segtertn maructrctstnt degigttren btitiin dt'
ger kilgtlk amtllere ballt olacakttr. HaL bdgle olunca, bir uatantda.ptnaktbett,
her mahkemede bctskc- sektlde tecelli edecek; luyat ue hilrrigett kusurlu bir
tahliL tqrzna ueAa hdkinrin ilzint{i uega 6Jkesine terkedilmi€ buhrnacqkttr:
(...) bundan ruvtada, agnt mrthkenrc taraftndan sAnL neut suqlann aAn aan
zamanlarda bo.ska pektLlerde ceza,LqndtrtldtkLantttda g\recelctik. Bu bagkaLtk, kartunlann sesini daha kuuuetle dugurmak iqin obnagacak, Laktn lcegfi
surette gaptlan teJsirlerin istikrarslzltQtndctntalrasstil eglegecekti(...)" t 4.
iqte boyle bir ortamda, takdir yetkisinin benzer olaylarda benzer qekilde uygulanabilmesi iqin, bu yetkinin kullanrlmasryla verilen karann, denetlenmesinin gerekti{i aqrktrr. Yoksa orne$in aynt suqu aynr kogullarda
iqlenrig, benzer kiqilifie sahip iki kiqiden birinin bagka, difierinin daha de[iqik bir kararla karErlaqmasrkagmtlmaz. olur. Demek oluyor ki, takdir yetkisinin denetlenmesi, yasalann herkese eqit olarak uygulanmasl amaclnln
Diiqen
ve Yargrtay'a
Hiklmlere
I0 Senai Olgaq, "Adaletin
Gergeklegtirilmesinde
Odevler" , Ankara Barosu Dergisi, 1968, S.3, s.437.
l l Vecdi Ararl. Hukuk Felsefesinin Temel Sorunlan , istanbul 1984. s. 135.
12 Vecdi Aral, tlukuk ve Hukuk Bilimi Uzerine , istanbul 1979, s.216.
l3 "(...)DavranrE, sadece...(bireyin) kapah bir birim halinde kendi iqinde igleyiSinin bir
ortayzl
sonucu de$il...(bireyle) gevre arasrndaki karqrhkh etkileEme munasebetinin
qrkardr$r bir rirun olmaktadrr".O\uz
Onaran. drgiitlerde
Karar Verme, Ankara 1971.
s. I 14.
l4 Cesare Beccaria, Suglar ve Cezalar yahut Beqeriyetin
Mecellesi, eev.Muhittin
coklu, 3.baskr, istanbul 1964, s. 126.
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bir sonucuclur. Yargrlamada gorev alan hakimlerin nitelikleri ne kadar ustun olursa olsun, bu kural Secerlilifini daima koruyacaktrr. Unutulmamalrdrr ki, "(..)hdkimter de her insan gibt yantlabtlir, usule ue AasaAa agktn
kararlar uerebilir ueya hakimlerin uerdiklert kararlar, taraflar igi.ndogurucu
olmagabtlir. Bu durum, mahkeme ko.rotnno-karst mnhkemenin kendLsine uega bagka bir mahkemege baguurarak bu lco"ro"rlan:tn
geniden incelettirtlmesi
zoruntuluQunu dolurmugh tr(...)" 1s.Anayasa Mahkemesinin bu karan da
gostermektedir ki, takdir yetkisine dayanarak takdir kararr veren hAkimin
"gantlabiLecegi" veya "karantn taraflar tqin dogunrcu olmagabileceSi" ihtimali, onun denetlenmesini gerekli krlmaktadrr. Bu da bir di$er denetleme
nedenini oluqturmaktadrr.
Gergekten mahkeme kararlanmn dofiru olmasr, bu kararlarda yarulma bulunmamasr, devletin temel iqlerinden olan adalet da$rtma iginin
baqhca ilkesidir. Mahkemeye giden her kimse, hukuka uygun bir karar verilmesini bekler, yoksa haksrz bir durumun ildma ba$lanmaslnl ve mahkeme eliyle hakkrndan yoksun brrakrlmasrm de[il. Sosyal hayatta, mahkeme
aracrh$r ile bir insantn ufradr$r haksrzhktan daha a$rr ve daha derin yaralar aqan hig bir haksrzhk dugunulemez.Yanhq kararlar verilmesini onlemek duquncesi ile, rnahkeme kararlannr daha yuksek bir mercie, daha
yuksek bir rnahkemeye inceletmek ve bu kararlar iqinden yanhq oldu$u
anlaqrlanlann bu yuksek mahkemece bozulmaslnr ve do$ru oldufu anlaqrlanlann ise do$ru olduklan belirtilerek onlar uzerindeki yanhghk kuqkusunun kaldrrrlmasr yolu benirnsenmiqtirt0.
Hukuk tarihimizin ozellikle belirli donemlerinde hdkimin takdir yetkisine quphe ile bakrlmrg ve hAkimce birgok hatamn meydana getirilecegi,
gorevinin suiistimal edilece$i korkusu yaqanmrgtrr. 19l6'da "Mecelle Komisyonu'nun Tdli Enciimeni"nce kabul edilmig olan: "Meuaddt Ko;nuniyenin tertip ue taruimtnde her cthet. mtimkiln oldrtgu kcrdar tasnh ediLerek
h{lkkdma fazla salahtgett takdtrige bah.gedilmegecektir." esasr, Adliye Vekaletince kurulan ve ilk toplantrsrnr 3 mayrs 1339'da yapan "Kanunu Medeni Ukud ve Vacibat Komisyonu"nca qu gerekqe ile benimsenmiqtir :
"(...)Htlkkdma dijer deuletlerin uerdiklerf. saldhiget derecesinde saldhigetitakdirige bahgedilmesi daha miinasip olacaQu dza taraJtndan derrnegan
edilmis ise de, mezkir tdti enc{imence tarvim olunan tagihada pek doQru
olarak began editdi.Qiueghtle (zantantmuda ehliget ue kif,ageti lmiz htikkam
pek az bulunduQundan meuaddt kanunigenin hini. ta-krirtnde bazt deuletlerin
l5 AMK., 12.6.1969,1968/38 E., 1969/34 K. (AMKD.,S.7, ikinci baskr. Ankara
r978, s.334).
l6 A. RecaiSegkin,Yargrtay, Tarihgesi Kurulug ve igleyigi, Ankara 1967, s.3.
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krrnttnlartnda oldrgu gtbi. hiikkama fazla ltakkt tctkdir bahpetnrck, bir golc
hatcrlann uukuuntt tecuiz eglemelc demek olacafit gibi", uazlfesini suiustimal istidadrndq bulunqnlar iqin de, uqsibir mey\dan braktlmq olacajmdan ahuali
mezkttrege mahal bvakntamak igrn meuaddt kanuntgenin hini tarutninde
zikrolunan 3 tincii esasrn umde ittihaz edtlmesi pek muuaJtk oracajt ue binaenalegh es ast mebhtts ihtanhin kabulii kar ar g ir olmt4tur) (...) " 17.
Agrklamalar doErultusunda diyebiliriz ki, hAkimin takdir yetkisine
dayanarak verdiSi karann denetlenmesinden gudulen amae; takdir kararrnrn benzer olaylarda benzer qekilde oluqmasrnr, yani geligmeleri ortadan
kaldrrarak "tek bicimliligi"Is ve dolayrsryla hukuk guvenliSi ile yasa onunde eqitlik ilkesini sa$amak ve hAkimin de "gantlabilecegi" uega "takdir karo,rlnlrt taraJlar igin dogurucu ohnagabilecegt" ihtimali ile adaletin doSru
olarak gergekleqmesineyardrmcr olarak, kiqilerin ve toplumun adalet hissinin tatminini sa$lamaktrr.
IV. HAKIME AiT TAKDiR YETKiSiNiN
DENETLENMESiNiN KAPSAM VE YONTEMi
a) Yargtag'tn, Hakimin Takdir Yetktstne Daganaralc Verd,ijt Ta"kdir
Kar qnnt D enetle mes inin Kap s amt
Dunyanrn hemen tum ulkelerinde. doruktaki vargl organr, yani'1argrtay, iqin hukuksal yanrnr incelemektedir ve brr gereksinmenin sonucu
do$muqturle. Gerqekten denetim organlarl, "hukukilifi" kontrol mercileri
olarak kurulmuglardrr. Yani onlara hdkim tarafindan verilen kararlann
yalnrzca hukuksalh$rnr kontrol edebilmek yetkisi verilmigtir. HAkim, mevcut olan hukuk normlarrnrn, yazir hukuk kurallannrn esasrna, amaclna,
gekline uygun hareket etmekle yukumlu tutulmakta ve denetim organlarr
da bu uygunlugu kontrol gorevi ifa etmektedirler2o.
l 7 A d l i y e C e r i d e s i t 1 3 3 9 ) , S a y r 1 3 , 1 4 . 1 5 ' ee k o l a r a k n e q r e d i l e n . . A d l i y e V e k a l e t i
cclllesinin emir ve talimatr ile tegekkiil edip B Mayrs 1339'da ilk celsesini akdeden (Kanunu Medeni Ukud ve Vacibat Komisyonu)nun tarihi mezkurdan itibaren
30 haziran 1339 tarihine kadar sebkeden mesaisini miibeyyin rapor" , s.4'ten nakleden : Hrfzr Veldet Velidecleo#u, "isviqre Medeni Kanunu Kargrsrnda Tiirk Medeni
Kanunu" . Medeni Kanunun XV. Yrl D<imimu igin. istanbul 1944, s.35 I .
l8 Erem, Yargrtay kararlarrna ba#rhfirn hukukta "tek bicimlilik" sa.{ladrfrnr, kanun
onunde egitliSin gergek anlamrnrn bu oldu{unu if:rde etmektedir. llk.Fanrk Erem
"Yargttay Kararlarrnrn Q62s fruf,rrt unda Ballayrcrhfr",
yargltay yuzrincu yrldonumu Armafanr, istanbul 1968, s.7l-72.
l9 Selcuk, s.4l : GurdoSan, s.42 vd.
20'"terlryiz yolunda, hriktim mahkemesinin karan sadece hukuka uygunluk bakrmrndan incelerne konusu yaprhr (...). Nihai kararlar ilk mahkemenin bii hukuk kurahnr
yanhE uygularnrg olmasr nedeniyle temyiz edilir. yani hukukumuzda temyiz sebeplerinin hepsi, bir hukuk kuralrnrn yanlrg uygulanmrq olmasr nedenine
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Yuksek bir "garq deneti mtiessesesi"zl olarak Yargrtay, hAkim e[er,
"tesbit ettiQi uaknLarda uygulagacajt httkuk kurctltntn betli edilmesinde gctntlnttgsa'22 ; hukuk kurahnt yanhg tefsir etmiqse, yani "kaurannlara kanunun, doktrh ga dajtirispriidans'tn uerdiii tantmlara agktn anlamlar uermi,$s e "23: "uakrcrtann httkukt tau s ifi s tra s rncla hata g ap mq sa" 24: "hukukt s onucu b eILtede rken yanrlmrgsa "2sveriI en hukmu b ozacakttr26.
Hakimin takdir yetkisine dayanarak verdifii kararlarda ise, mevcut
yazrh hukuk kurallannrn Eekline, amacrna, esastna bir uygunsuzluk sozkonusu de$ildir. ESer sozkonusu ise, do[al olarak, boyle bir durumda hakim, takdir yetkisine dayanarak hareket etmiq degildir. Qunku kendisini
gemberleyen bir hukuk kurah vardrr, ona tecaviiz etmigtir. O halde, ortada
ihlal edilmiq bir kanun ve "hakkr giSnenmiq" bir birey yoksa, yani hAkim,
kendisini qemberleyen hukuk kaidelerinden higbirini ihlal etmiyerek, belirli bir olay uzerinde kendi goruSlerine gore, durumu serbestqe takdir eclerek davranmlS, gereken tedbirleri almt$sa, yani hAkim takdir yetkisine gore davranmrqsa; bu durumda, yalntz hukuksalh$r kontrol etmekle gorevli
olan Yargrtay'rn, h6.kimin bu qekildeki karartna mudahale etmesi, "kendisinin ihciastndaki gaAelte" bir tecavuz niteli[inde gorulmektedir. Adalet
mekanizmasrnrn miikemmel bir Eekilde iqlemesi ve geliqmesi, hAkimin takdir yetkisine clahil olan butin hususlarda, Yargrtay rn "htlktim uermemesini" gerektirmektedir.
Krsaca kanunun susmasrndan veya agrk bir izninden dolayrdrr ki,
hAkim bir serbestiye sahiptir.Hiq bir hukuki kural tarafindan kendisine izlenecek yolun gosterilmemiq olmasrndan veya bir hukuki kurahn agrk izni
dolayrsryla hAkim; serbestqe hareket ederek, "hak ve nrsfet"e, icabr hale
en uygun g6rdugti kararr vermiqse, bu qekildeki kararr ile mevcut olan hukuki kurallara uygunsuz bir tarzda davranmrq defildir. Hukuksalh[r kontrol ile yukumlu olan bir denetim orgamnrn, hakimin bu tarzdaki serbestisine dayanarak verdiSi karar uzerine, mudahale etmek gucune sahip olmamasr gerekmektedir. Yargrtay'rn, hAkimin takdir yetkisine dayamlarak,
dayanrr.(CMUK.m.3O7,I ; 353 S. As.Mah. 2O7,I) (...). Bir hukuk kuralnrn yanhE uygulanmasrndan maksat, o hukuk kuralnrn hig uygulernmamrs vey?rnoksan uygulanII ; 353 S.As.Mah.2O7,11: HUMK.428) (...)". Kuru, s.329O.
mrq olrnasrdrr.(CMUK.3O7,
3305.
21 Gurdofizrn,s.42.
22 ibid., s.43.
23 Ibid., s.44.
24 ibid., s.45-48.
25 ibid.. s.4B-50.
26 Yargltayln hdkim tarafrndzrn verilen kararlarl bozrnaSnp,duzelterek ya da defiqtirerek onamasr halleri iqin. ibid..s.50-53.
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bu alan igerisinde verilmiq bir karan uzerinde kontrol yetkisi bulunrnamasr ldzrmdrr. Qunku Yargrtay, yalmz ve yalnrz hikimin kararlarrnrn "hukuksalhSrnr"kontrol iqin kurulmuqtur, faaliyet alanr bu prensiple srntrlandrrrlmretrr. Aksi takdircle, yani denetim organlarrnrn hAkimin takdir yetkisine
dayanarak verdi$i kararlan da kendi kontrolleri altrnda bulundurmalart
halinde, bu qekildeki dawaruq, denetim organrnln, hikimin yetki sahasrna
bir tecaviizrinu ifade eder.
Denetim urganlarr, hAkimin takdire dayah kararlannt kontrol etmekle, olaylara, mevcut olan kanunlann iradesini degil, kendi goriiqlerini, bakrq agrlarrnl uygulamaktan baEka bir qey yapmamrs olacaklardrr. Gerqekte, kendi gori$lerini, hAkimin goruqlerine ustun krlmrq olmaktadrrlar. Bu
suretle uygulanacak olan, kanunlar de{il, denetim organrnrn kendi takdirlerinin urunri olarak yarattr$r prensip ve kurallardtr.
Hukukumuz agrsrndan ise, denetim organr durumundaki Yargrtay'rn isin hukuksal yonune bakacafr yasalarrmrzda belirtilmistirzz. "1....;
Ne uar ki, usul gasaktnmlz, son deQrstkltklerle, kagnak gasalardant bilsbtLthn agnlmtELar ue Yargttay ktmi durumlarda iLk mahkeme gerine geEerek
karar orgarTrdurumuna getirtlmistir(...pe. Yargrtay, dava.yr yeni bagtan goren, maddi meseleyi inceleyen bir derece mahkemesi de$ildir.Fakat bu
gunku iq yo[unlufu, Yargrtay'r esas gorevinden saptrrmrq, ikinci derecede
mahkeme (istinaf mahkemesi) durumuna sokmugtur. "Kantrn ue muhctke'
me hukukunun eso-slctnnaagktn ol.an bu hataLt uggulamantn nedenleri arqstnda, bizde strJ'hukuki denettm iqin kanurryolu gargtLamasl geLenegintn
buturl,mc,mast, Yar gtag hdktmlertnin olag maltke mes indeki altgkanltkLartr'
dan kolag kotag stgnlamamast gibi, istinal mahkemeLerinin buLttnmamcrsr
da ger alsa gerektir. igi nilletle de olsqYargttagtn isfinq,f-bosltt-cSttnudolclurmaAa galrgmasr onu YargttagLtktan qtkantp istinqf mahkemesi -tlapmak demektir"zs.
Gergekten de "(...) Yargttag, takdir hakktntn kultqruLmqstnda gargrct
serbest btrakmamakta ue badtmlt btr takdir hakktrun uarLtqtnt kabut etmek27 "Nitekim C.Y.U.Yasasrntn temyiz nedenine iligldn 3O7. maddesinde, "Temyiz, zrncak hukmun yasaya aykrn olmasrna dayanrr" denilmiq ve "yasaya aykrnllk", "hukukAynr yasacla "yasaya
sal bir kurahn (normun) uygulanmamasr"
olarak tanrmlanmrqtrr.
nedenleri" sayrlnlgtrr (m.3O8). Bunlann tun-ru trsul yasasrna aykrnhk
kesin ayhnhk
durumlarrdrr.
309. maddede ise, sanrk lehir-re kurallara aykrrrh$a delinilnrigtir.
yasanrn
Hukuk Usuhi Yargrlamalan
Yargrt?ly, hiikmti.
Yasasr da aynr doSruItud:rdrr.
veya yasa duzeyindeki sozleqrnenin yanhq uygulanmasrnda
veya diger yasal noktalardan bozacaktrr (m. 428). Aynr yasanrn 429. maddesinde "yasirl nedenlerle" hukmun
bozulmasrndan s6zcdilmektedir..." .Selcuk, s.41.
28 ibid., s.41.
29 Kunter, s.l05l, dn.I 12.

r52 tedir"so. Ancak bu konuda "(...)tizerinde\nemle duru.Imastgerekert bir htr
sus, bu denetimin dlqfilti bigtmde kullarnlmas4 ob.jektif kriterler dtgnda. takdir hakktrttn sbzkonu.su oldttgu her karartn bozulntast tloluna gidilmetnesidir. Aksi tqkdirde ntahkemelerin kegft. karar uermestni engellemek igtn kabu.Ledilen denetim, amacL c.soLrDe Yt.LksekMctltlcernentnlcegfi bozma tehlikesr ba$ g6sr-ertr(...)"31.
ESer Yargrtay, hukuk birligi t.emin edece{im diyerek,
mahkemelerin her hrikmtinu keyfi olarak bozarsa, kurulmak isl.enen hukuk birli{inibizzat kendisi bozmug olur32. Bu aqrdan Yargrtay'rn denetiminin amaca uygun olmasr igin, bozma kararlannda hakimlere yon verici nitelikte gerekge gostermesi gereklidir. Aksine tutum, takdir yet.kisinin kullanrlmasrnda iqe yarayan objektif esaslann ortaya konmamasr, yuksek
mahkemenin hukuk birligini, hukukun eEit olarak uygulanmasrnr saflamak gorevi ile aqrklanarnayacak bir faaliyet yapmasr demek olacaktrr. Takdirin isabetsizli{i gibi soyul, genel ifadelerle hukmun bozulmasr, denetimin hakhh{rnr ortadan kaldrracaktrr. Bu tur bir bozmada yargrtay'rn istinaf mahkemesi gibi hareket ettifrini de soyleyebilmek guCttirss.
b) Takdir Yetkisine dayanarak HaktmTaraftndan Verilen Karann Denetlenmesinde Yiintem
HAkimin takdir kararrnt denetleyen Yargrtay, bu kararrn hukuk kurah qergevesinde verildifrini tesbit ettigi takdirde, onama karan ile onun
dofiru oldufiunu belirterek, uzerindeki yanhqhk kuqkusunun kaldrplmasrnr saSlayacaktrr. Ancak, dosya iqeri$ine gore. eeli$en ya da hukuka uymayan bir gerekqe ile verilen veya .qerekcesibulurrrnayan34 bir takdir karal
ile karErlaqan Yargrtay, bunlara defiirrmekle yetinecek ve bozdu{u karar
dosyasrnr, yeniden deferlendirme yapmak iizere ilk rnahkemeye geri gonderecektir. Yargrtay'rn, ilk mahkemenin yerine gegerek de$erlendirme olana$r ve dolayrsryla yetkisi yoktur. Denetlenrenin amacr. varsa bir htrkuksal
yanhqhSr ortaya koymaktrr, yoksa hakirnin verdiEi takdir karannr ortadan
kaldrnp, onun yerine takdir karan vermek degildir.
I-ldkimce verilen takdir kararr, belirli bazr clurumlarda yargrtay'ca
mutlaka denetlenmektedir. Bunlar, "trtkdtr getlctsinin slnrrlcnnrn a$rlma3O Sivrihisarh, s.I07.
3 r i b i d . .s . t 0 9 .
32 Gurdogan, s.54.
33 Siv'rihisarlu s. 722- L2il.
34 i{ukuk sistemleri genellikle verilen kararda gerekqelerinin de gristerilnresini emretmekl.edir. Gerekgegostelxre zorunlulufiu igirt bk.Mehmet Kamil Yrlchnm, Medeni Usul
Hukukunda Delillerin DeSerlendirilmesi, istanbul 1990, s. l!)8-206 : gereliqe igin
bk. Dinckol, 'Hikimin Karar.." . s. I76.

t53 --

rrrasr" . "trrkdtr r;etltisinin kttllantlmctstndct qdz6nfinde ttttulmast gereken tIketere uugun l'nn'elcetedilmemis olrncsr" gibi iki genel baqhk altrnda toplanmaktachrss.
Tttrk hukukunda hakimce verilen takdir kararlannrn denetlemesini
yapan Yargrtay; takclir yetkisinin kanunun ongordugu yerlercle ve srnrrlar
iqincle kullamhp kullanrlmadr$rnr; uygulanan kurahn antacrna ve gtrttufu
de$erlere gore bulunmuq gozimle kurahn butunleqip butunleEmedifini;
objektif olqulerden ilham alrrup ahnmadrfirnr; yerine gore bilimsel iqtihatlardan ve yerlegmig yargr kararlanndan yararlanrhp yararlanrlmadr$rnr inceleyecektir3G.Bu agrdan hAkimin gahqma teknigini tanrmlayacak, formule
edecek ve sistemleEtirecek, bilimsel, akrlcr, denetlenebilir ve tartrqrlabilir
bir metocloloji, hnkimin takdir karannrn elegtiri ve clenetimi iqin bir arag
iqler.ini gorecektir.
V. YARGITAY KARARLARININ, HAKjIUIN

T A K r i i Ry E T K i s i N i r < u r . r . a N M A S
u rz n n i i v o e n i E T K i s i
'I\irk

hukukuna gore, bir mahkemenin kararr di$erleri igin ba$layrcr
olmaktan uzaktrr. Ilatta, aynr mahkeme, aynr mahiyetteki baska bir olayda evrrelceverdifii kararlar gerefiince hareket etmek zorunluluSunda defiildir. Denetim organl olan Yargrtay'm kararlan dahi mahkemeleri ba$layrcr
olmaklan ziyacle,onlara verecekleri hukumlerde rehberlik eder. Bunun sonucu olarak, hakimler, hiq guphesiz "yasalhk" prensibinin tanrdr[r srnrrlar
iginde kalmak kogrrlu ile, kendi goruslerine dayanarak karar vermekte serbesttirler3T.
Emsal kararlara dayanarak karar vermek, benzer olaylarda muqterek enrsal karannr kullanmak zomnlulu[u bulunan, ingiltere, Amerika
tsirleqik Devletleri gibi ulkeler drgrnda, mahkeme kararlan genellikle objektil'hukuk kurah olarak kabul edilmezler. Kaldr ki, mahkeme iqtihatlannln ve hatta denetim organr durumundaki yuksek mahkemelerin kararlarrnrn, di{er kanunlar gibi yayrnlanmamasl, duzenledikleri alanlarda iglem yapacak olanlartn bunlan gere$ince bilemeyecekleri dikkate ahndr[rnda, bu kararlann objektif hukuk kurah olarak kabul edilemeyece$i
aqrkga ortadadrr.
' - F l A k i r n i n' l e r k d i r . . "
35 Dinckol,
, s.2lO-ZlB.
yargrca Tanrnmrq Takdir Yetkisi"
116 Seylirllah trdis, "r{ukukun
uygulanmasrnda
,
AUI{F-D., c.xxx,
1 9 7 3 , s . l - 4 , s . l g g ; A y n r r n a k a l e i q i n bk. Seyfrrllah Edis, Medeni
Hukuka Giriq ve Baqlangrq Hiikiirnleri,
Ankara lgrg.
37 Uftrr Alacakelptan, ingiliz ceza Hukukunda
suq ve Cezalann Kanunilifi
Prensibi, Ankara 1958. s.B I.
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Ancak, aqa$r derece mahkemeler, kararlannt yeniden inceleyecek
olan tist derece mahkernenin, denetim orgaltlnln kararlartna, onun yol
gosterici orneklerine uymaya kendilerini mAnen mecbur hissederler. Qunku, mahkemelerin, aynt gozum qekline tAbi, her gun tekrarlanan olaylarda, mevzuatr munakaqa etmeleri pratik degildir. HAkimler, bir kere dofrrulu{una kanaat getirdikleri eozum seklini bir adet haline koyarlar. Bu da,
mahkemelerin kendi kararlart agrstndan, kendi istikrarlarr bakrmmdan
benzer olaylarda benzer uygulamalann yaprlmtq olmastnr sa$layacak ve
hukuki eqitlifii meydana getirecek bir yon qizmelerini temin eder. Bu bir
anlamda "Tilrk hukukunda hukukt pozitiuizmin etktnli.Qtnin (...) bir karutt(dtr). (...)Asltnda ugtqmazlQt qdzmekle goreuli olan hakimin kendisinden
once beruer olagda "nastl karar uerildiQint" araEttrmo-stue karartnt buna 96re belirlemesi durumu, diger hukuk sistemlerinde oldulu gtbi Tiirk hukuk
s iste minde de g \rillmekte dir. B 6glece hakim hem kar ann sorttmluluQ unu te k
bagtna ilsttenmek gibi psilcolojik bir gttkten kurtulma"ktq. hem de htg olmazsa biLtiirt onemli kararlann Yargttag taraftndan denetlenmesi" sdz konusu oLduQuna g6re, hukuk hagattnda birttk, kesinlik ue ahenk saQlanmasL amacL
g erqektegme ganslna kauug maktadtr. Haktmlerin uerdiklert kar artann Yargt'
tagca incelenmesi svastnda onlantn terfiterini etktlegebilen bir dejerlendirmenin gapilmakta olmast da mahkeme kararlartnda birtik, kesintik ue
ahenk sajlanmasnda belirli" bir Jonksigon if,a etmektedtr"ss.
Bu bakrmdan, daha once Yargrtay'ca aynt qartlar altrnda, benzer bir
olayda, bir mahkemenin takdir karannrn denetimi sebebiyle verilmig bir
karardan farkh bir kararrn kullanrlmasr; e$er bu aynhEr hakh gosteren bir
sebep ileri surulmezse hS.kimin "tarafsz bir takdir" kullandt[r konusu uzerinde Euphe uyandrrrr. Ote yandan, uzun bir zamandrr uygulanmadrfrr iqin
unutulmuq, kimsenin krymet vermedi$i, bizzat Yargrtay'rn dahi kullanmadr$r bir emsal kararr, somut bir olayda canlandrrarak uygulamak da aynr
qupheye yol aqacaSl gibi, suiistimallere sebep olur ve dolayrsryla hukuki
eqitli$i bozar.
O halde, Yargrtay'rn verdi[i kararlann, hAkimin takdir yetkisini kullanarak oluqturdu[u kararlara etkisi oldu$u aqtkttr. Hukukun tum ulkede
aynr Eekilde uygulanmasrnln gereklili$i, yasa onunde eqitlik ilkesi ve mahkeme kararlan arasndaki qeliqmenin giderilmesi qabalarr, bunu doSal olarak meydana getirecektir. Ancak, bunda qok dikkatli olunmasr da gerekmektedir. Qunku Yargrtay'rn kararlarrnt tamamen yadsrmak ne derecede
38 Adnan Guriz. Hukuk

Felsefesi, Anka-ra 1985, s.455.

155

tamamen onun do$uzaklaStlrlrsa, tamamen
uzakla$hnrsa,
rultusunda karar vermek te aynr derecede tehlike yaratrr.
Yargrtay'rn her kararrnln veya her yonlendirmesinin tartrqmaslz do$rulufiunun kabuluyle, srrf onun tatmin edilmesini safilamak amacryla karar vermek, adalet duygusunu incitecefi gibi, takdir yetkisinin kullanrlmaslnr da buyuk olqude yaralar ve hatta safhkh, hak ve nrsfete uygun bir
takdir kararr verilmesine engel olur.

genel butunlukten
butunlukten
yol acar,
keyfili$e
agar, genel
keyfili{e yol

AIVAYASAYARGISIIVDA
"yURUru,uGu DURDURMA" BOSLUG{_].
EmtnMEMIS*

l-cini$
Anayasacilrk akrmrnrn da$duSu XVIIL YnzTi sonlanndan beri, ozellikle Ozgurlukgu Demokrasilerde Anayasarun iqlevsel anlamr, Devlet iktidarrnrn srnrrlanmastna yarayan bir arag olma niteli$ini iqerir. Bir baqka
anlatrmla, Anayasa kawamr ile Devlet iktidannrn srnrrlandrnlmasr amacr
kesiqmesinde qok yo$un bir iliski bulunmaktadrr. Denebilir ki, Devlet iktidanm srnrrlandrrmayan bir metin, biqim olarak Anayasa diye nitelense dahi iqlevsel ba.krmrndan bir Anayasa konumunda de[ildir.
* Bu qalqma;AnayasaMahkemesinintartrgmalaranedenolan "yururhign durdurma" onlemlerinin
ardndan yaprlmrgtrr.1995yhnda yaprlmrqbir semporyumdalehte ve aleyhtegdnisler ileri suriilmuqtur. Aleyhteg6niq beyanedenkonuqmacrlar;"durdurma"gegicidnleminireddetmemekle
beraber; mevzuattnbu kuruma yer vermedi[ini: yasamann degifiklik yapmasrgerekti[inde birlegirler
(Bk. Z. ODYAKMAZ"Yririrrltigri Durdurma" ANAYASAYARGISI12. 1995. s.143-160:PertevBiLGEN, "Kanunlannuygulanmasrnrn
AnayasaMahkemesiTarafandanDurdurulrnasr"s.l7l-l9l;
S.GURAN,"AnayasaMahkemesininlqlevive Bu Ba$amdaYrirtirhifun Durdurulmasr,"s, 193-197:
iLHAN 6ZAY, 'Yeni Bir DrizendeAnayasaMahkemesininKuruluq Gdrevve Yetkileri ile Yargrlama
Usulleri" s.45-49; Zaler GORENise lehte goru$ bildirmiQtir: Bk. Zafer GOREN,"Turk ve Alman
AnayasaHukukunda AnayasaYargsmm Snirlan ve Ytinirlu[ri Durdurma Kararlarf' s.199-243).
Yayn iqin bekleyenbu gahgmanrn,ilk drizeltimindenot drigmeihtiyacrmduydum.
*'Yard. Dog. Dr. M. U. Hukuk F-akriltesiOsretim Uyesi.
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Genellikle kabul goren bir goruqe gore, devlet iktidanmn srnrrlandrnlmasrnrn en etkin yontemi, devlet iktidannrn qeqitli organlar arasrnda
paylaqrlmasr (kuwetler aynh{r) biqimidir. Karqrltkh yetkiler yolu ile amlan
organlarrn (ki, bunlar yasama, yurutme ve yargrdrr) birbirlerini denetlemesi, dengelemesi, "anayasal" veya "srnrrh" devlet yonetimini do$uracaktrr.
Bu cumleden olarak, kiqi ozgurluklerinin devlet iktidarr karqtsrnda guvenceye kavuEturulmasr olanakh olabilecektirl .
Kuwetler aynhfirnrn qa$daq anlamr, yargl organrnln oteki siyasal
a[rrhkh yasama ve yurutme organlart karqrsrnda ba[msrzh$mrn one qrkmasryle izlenmektedir. Ayrrhk daha gok yargr ile di[er organlar arastnda
somutlaqmaktadrr.
Anayasa sadece tek tek hukuk garantilerinin ve organizasyon hukumlerinin toplamr qeklinde deSil, ayni zamanda bir olqek, belirlenmiq de$er kurallan, soylemek gerekirse, hukuk devleti ve demokrasi esaslar5rle
biqimlendirilmiq bir sistem olarak ozilmlenmelidir2 .
Unutmamak gerekir ki, temel haklar yalntzca devlet karErstnda kiqisel
savunma haklan olarak defil, objektif ilkeler olarak da iqlev gormektedirler.
Parlamentonun yapamadrSr qeyler vardrr. Bunlar yurttaqlar yararrna
ongorulmuq srmrlamalardtr ve yalruzca yargr organr eliyle korunabilirler3 .
Qeqitli iddialar arasrnda hakkrn nerede oldu$unu beyandan ibaret olan
KAZA olayr, usul ve yasa dairesinde kurulmuq olan mahkemelere verilmiqtir. Kuqkusuz uyuSmazhpr gozime kavuqturmanln veya qozumsuzluSu
hukuku soyleyerek qozume ulaqtrrmanrn yontemi, eksiksiz yargilama yontemlerini kullanabilmeden geqer.
Anayasa Hukukunun devamlilrk ve intibak gibi iki onemli nitelifiinin olduSunu bilmekteyiz. Bunlann korunmasr defigik yorumlama y6ntemlerinin
uygulanmasrnr zorunlu krlmaktadrr. Anayasa Mahkemesine gore Anayasa
hukmu belli bir zaman arahfrnda ne anlama geliyorsa oyle anlaqrlmaltdtra.

I A.B.D.'inde guqler aynldrSrna dayanan hukumet sistenine, "lienler ve dengeler sistemi" (system of checks and balemces)tanrmlamasr yaprlnaktadr.(Bk. tr.OZBUDUN,
Turk Anayasa Hukuku, 1986, s.20; aynca "kuwetler aynh[r" ilkesi igin bk. T. GUNE$
Parlamenter Rejimin Bugunkti Manasr ve lqleyiqi, 1956, s. 4-29,30-45).
2 Wolfgang ZEIDLER, Federal Alman Raporu. ANAYASAL YARGISI (7.Avrupa Anayasa
Mahkemeleri Konferansr, 27 Nisan 1987, LiZBON), s.44. A5rrrcabk. Ekkehard STEIN,
Staatsrecht, Tubingen, 1978, s.43 vd.; Rene MARCIC, Ver-fasstng undVerJassungsgencht, Wien, 1963, s. l-68.; Konrad HESSE, Grundziige des VerJassungsrecht der Bun'
desrepublikDeutschland, Heidelberg, 1985, s. 3- fO,32-39, 50-75.
3 T.GUNBS,"DevletBagkanrMeclis Qatrqmasr"A.U.S.B.F.D.,C.19, s.183 (Haziran 1964).
4 Bk.B.N.ESEN, Anayasa Mahkemesine Gore Ttirk Anayasa Hukuku Anlayrqr.
A.O.H.F.Yagurr,Ankara, 1966,s.40 vd.
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Anayasa yargrsrnda "anayasaya aykrrrhfiIn ortulmesi", "ktsmi iptal"
"anayasaya
ve
uygun yorurn" konulanmns ozellikle Fedaral Alman Anayasa Mahkemesinde iqlendi$ine tanrk olunmaktadrr. Qok daha geng olan
Turk Anayasa Mahkemesi Kararlarrnda da antlan sorunlara el atrldrfrnr
gormek olanakhdrr.
Hayatrn akrqr iginde olaylann pratik, etkin uygulamastnr gergekleEtirmede anayasaya uygunlu$un sa$anmasrndaki yontemler onem kazanmaktadrr. Ku$kusuz sosyal iliqkileri Anayasa ile ba$daqhrmada kullanrlan
en onernli arag, Anayasaya Uygun Yorum teknigidir. Hukuksal metot o$retisinin genel metodik aynmrna dayanarak diyebiliriz ki, "anayasaya uygun
yorum", "anayasaya uygun booluk doldurma", "anayasaya uygun yasa duzeltme"6 konulan, hukuk devleti ve demokrasi ilkelerinin, anayasantn ustunlugu esasr dofrultusunda gergekleqtirilmesi anafikrine yoneliktir.
Kuqkusuz burada karqrmtza grkan en onemli kurum Anayasa Mahkemesidir. Anayasa Mahkemesinin do$al anlamr, tartrqmalaraT neden
olurken, soruna iki biqimde yaklaErldr$r gozlenebilir. Birisi hukuk teorisi
noktai r'azart, di{eri politik noktai nazars. Hukuk teorisi yaklaqrmrnda yuce mahkeme "ikinci yasakoyucu" olarak de$erlendirilebilire. Qunkir onun
kararlan sadece "inter partes" deSil, "erga" veya "inter omnes" etki dofurmaktadrr. Yasama Meclisi ve Anayasa Mahkemesi, yasama gucunu kendi
yetki alanlannda paylaqmaktadrrlar. Yasamanrn genelli{i ilkesine karqrn,
Anayasa Mahkemesi kararlannrn "baflayrcrhfir", gun olur etkin bir yasama
etkinli[ini doSuracaktrr.
Asrl gorevi, Anayasanrn oz dinamikleri iqlevlerinin gerqekleEmesinin
uygulamaya donuEumunu kolaylaqtrrmak olan Anayasa Mahkemesinin
uygulamalan tarihine bakrldrfirnda, mevzuatta aqrkqa ongorulmemesine
karqrn, klasik karar turlerinin drqrnda yeni karar turleri uretimine yoneldi$i gozlenebilir.lo
5 Bk.Hans Paul PRUMM, Ver-lasstutgunclMethodik, Berlin, 1977, s.48-53.
6 PRUMM. s. l9-20. I I vd.
7 MARCIC.s.2O2-2O4.
8 MARCIC, s.2O4.
9 MARCIC. s.2O4.
'feZiq,
lO Bk.Erdogan
Anagasa Httkuku, istanbtrl. I986.s. 1986.s.2O1-221.Orrie$in
Bagyargrg MARSFIAI-L'rn aqtrfir yol. Aykrrrhk kzrarr verilince, kanun adeta oluyor. bir'
d a h a u y g u l a n m r y o r I. n j u n c t i o n y o n t e m i . h a k k a n i y e t h u k u k u n u n o r t a y a g r k a r d r Sr bir yoldur. Gelecekte "kargrlanmasr ola:raksrz" durumlar iqin Anayasaya ayian olan
bir kanun uzerine "kazai emir" grkartrhyor. Geligtirilen bu yontem, bir kanunun uygulanmasrnr engellemeye yoneliktir. Yontem zam:rnla kanuna yansrtrhr. Alman Anayasa
Mahkemesinde de A.B.D.'nde Federal Yuksek Mahkemenin geliEtirdifii "koruyucu onlemler" gibi birgok iqtihatlar "fiili" durumlar sonucu ortaya konabilmiE, pozitif temeli
olmamakla birlikte seEitli karar turleri uretilebilmiqtir. (TEZ|Q,,s.2O4,206-217).
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I'urk Anayasa Hukuku tarihinde orne[in "uygun yorum karan" gibi
karar vermeye, "geriye yurumezlik" kurah karqrsrnda "kimi zaman geriye
yurur" geklinde karar vermeye yonelme oldu[unu gormekteyizit. Butun
bunlar, Anayasa duzenin sa$ladr[r temel hak ve ozgurluklerin ozellikle vatandaElar yararlna iqlemesi igin koruma onlemlerinin bazan "iqtihadla"
olugturulmasr zorunlulu$unu gundeme getirmektedir.
Turk Anayasa Yargrsr son {ltinlerde iki onemli "yururiu$u durdurmzr"
onlemine bagvurmuqturl2. Kanrmca Yuce Mahkeme son yrlllarda karnu
duzeni, kamu yaran, adalet ve eqitlik ilkelerinin ihlal edilmesi kargrsrnda, 13yasamanln bir turlu sorunu anlamaya yanaqmamasr ustelik verilen
iptal kararlarrnrn iglevlerinin sfirlanmasr olaylarrnda, doSrusu doSal olarak anayasal dengelerin sa$lanmasr yonunde yargr iqlevini yerine getirmekten kaqrnamazdr. Hukuka uygunluk denetimi yetkisini kullanah yargrmn, dengelerin bozulmasrnr onlemek iqin "eksiksiz yargrlama' usullerini
kullanmak" zorunda kalaca$r da bilinmektedir.
I I Bk. Anayasa Mahkemesinin 1984/I0 saSnhKaran. 1994/40-1, 1994/42-1, "kimi
zam.an geriye yrirrir" konusunu ele a.lan 1989/48 Sayrh Kararr...
12 Bu kararlardan biri 1993/33 Esers, 1993/4O-2 Karar Sayrh. digeri 1994/43
Esas, 1994/42- I Sayh olup doktrinde deginilen zanv\n faktoruntrn zorlamalan ve Yiice Mahkememin Anayasayr korunra nedenlcriyle alndrfr savunulabilir. tsilgi icin l;k.
ESEN, s.4O vd. Ililindifi gibi Anayasa Mahkemesi, daha ijnce "Mutelerrik Kararr"nriar
ftrk.f 985/659 Sayr ve l985/4 Karar: R.G.18 Ekim 1985) yurtrlufitin clurdurulmasr
istemini (ki, bir onlem olarak istenmirsti) ne Anayasa ne de Kuruluq Kanununda ker:disine bir yetki tamnmadr[r gerekgesiyle reddetmiEti.
13 OrneSin Kamuoyunda "Kryak Emeklilik" namryle anrlan ve rnilletvekillerinin 33 yagrnda emeklili$ini sa$layan yasa bir-kaq kcz Anayasa Mahkemesinden doner, Inrar aftina iliqkin kanun, 6nceki gibi iptal olunmasrna karErn iptal amacr gerqeklepemez. Yine
1972 ybnda verilen ug iclam karan kanununa karsr verilen kararda istenen "yrirtitmeyi durdurnra" reddedilir. Kargr oy taraftarlan ise "geriye ddntilerneyecek" durumlarda, istisn:Li dururnlarda ve bigimsel anlamdaki kzrnunlarda yrirnrlfilrin "durdululmasr" gerekti$i, hatta macldi-qekli aynmr yapmadan adaleti saflamak igin kesin karara
kadar, "durdurma" aracrna baqvurulmasr yuktimluliifiiintr savundulrr, aksine dururnlarda anayasal hirnayeden (STEIN, s.59 vd.) yoksun kahnacar$rn:riqaret edilir.
Gergekten de Batl Demokrasisini benimsedinigini bilcli$inf z 1982 Anayasasrnrn "anayasal himaye"den yoksun oldufiunu savunmak olanaksrzdrr. Dolayrsryle bu Anayasamn ve sistemin eok onemli kummu Yuce Mahken'renin "gegici onlen karanna" (Die
einstweilge Verliigung) (Bilgi igin bk.Y.SABLJNCU, "Alman Anayasa Yerrgrsrnda Gegici
Tedbir Kararl', niO, C.tZ, Sayr:2,1984.s.76-86;M.SANCAR,"Yiirutmenin f)rrrdurulm a s r K u r u m u v e A n a y a s a Y a r g r s r " .A i D . C . 2 6 , S a y r : 4 ; 1 9 9 3 . s . 1 5 3 - l 7 l ;L . K O R K U T ,
"Anayasa Mahkemesinin Verdi[i Yurutrnenin Durdurulmasr Kararlan Uzerine Bir Deferlendirme" AID.C.27, Sap:S, I994.s.141-147 HasanTUNQ,"Turk AnayasaYargrsrndaYrirtitmenin Durdurulmasr" SOHFD, C.3, S:ryr:I,1990,s. 5l-67) gok 6zel cluruml:rrda baEvurmasr yolunu aqrnasr, yargrnur eksiksiz yargllama yoniindeki hukuk uretme
srirecine katkrsr olaca[tm (ama bilimsel verilere uygun gahqma koguluyla) dugunuyorum.
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Ilu noktada sorgulanmasr gereken hangi usul yontemine baEvurulmasr olgusudur. Veya hangi karar triru uretilebilecektir?
tsu aqrklamalardan. sonra "yasalann ytirurlugunun durdurulmast"
geqici onlemine donebiliriz.
II- "YURURLUGU OURDURMA" LEHiITIUPK|GORU$LER
l. iclari Yargrda "yurutmeyi durdurma"(1982 An.md/ 125-5) kurumuna yer verilmesine karqrn, Anayasa Yargrsrnda "kanun yururluginun durdurulmasr" konusrrnda ne Anayasada, ne Anayasa Mahkemesi organik yasasrnda bir hukum bulunmamaktadrr. Ne var ki, yargr hiyerarqisinde bir
alt mahkemeye tanrnmrq bir yetkinin ust mahkemeye tanrnmamasl duEunulemez. Anayasa Mahkemesi de bir yargr yeridir. Yargrlamanrn amaclna
varabilmesi icin hukukun baqka dallarrnda bazr koruma onlemlerinin devreye sokulmasr (ki, bunlar musadere, tehiri icra, ihtiyati tedbir ve yurutmeyi durdurma kurumlandrr) nasrl zorunlu ise Anavasa yarglslnda da uygun
bir koruma onlemine baqvurulmasr kaq:rmlmazolabilir. Esasen gonilmekte
olan bir davada itiraz yolu ile Anayasaya aykrrrhk ileri siiriilebilir ve davanrn esasrna girilebilmesi igin Anayasa Mahkemesinin karanna de$in dava
durdurulur(md.l52/ l). Goruluyor ki, burada "yururlir$ii durdurma" (zamanr durdurma) sozkonusudur. F{ernekadar vurgulandr$r gibi Arrayasa
yargrlermaslrrda"clurdurma" iqin bir hukum yol< ise de yasaklayrcr bir hukme de rastlanmamaktadrr. Yukarda soylendifi tizere ABD'nde, yasalarrnda
Anayasaya uygunlu{u ve koruma onlemleri (inlunction, declaratory _ludgemend), Yriksek Mahkeme tarafindan iqtihatlarla sa$lanabilmiQtir.t+
2. Yargrsal bir cahqma yapmakta olan Anayasa Mahkemesi kuqkusuz yargrlama kapsamr iginde gereksinim duyulan onlemleri alabilme yetkisine sahiptir. Anavasanrn ustunlu$u kurah (md.u), Devlet etkinliklerinin
Anayasaya uygun olarak duzenlenmesini gerektir-ir. O_vlevse
Anewasa Mahkemesinin aykrrrhkian gidermede bir ozne oldugu aqrktrr. Mevzuatta aerk
hukum bulunmasa da onlem alma yukiimlulilfrunun bulunmasr doSaldrr.
Aksi takdirde koruma onlemi almamak, vatandaql:rn oldufu kadar. kamu
drizenini de Anayasa korumasrndan yoksun brrakma anlamrna gelir. Anayasa Mahkemesi; "kanunlann yurrirlufunun durdurulrnasr" konusunda.
kanunun iptalinden once ve kanunun iptalinden Resmi Gazetede yaylnlanmasrna kadar olan sure olmak uzere iki yonden sorLrna yaklagmahdrr:
Bir kez uygulanrnca tukenen kanunlar iqin gelecekte kar$rlanmast gue zal4 Bunclan Clncelii clpn: I O, dpn. 1 I'de clefinilerr karerrlar...
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rarlan onlemek yolunda "durdurma" karan verilmelidir. Qunku iptal kararr sonradan verilse bile doSabilecek sonuglar, sonradan giderilememektedir. Orne$in olum cezasrm yerine getirme, devletleqtirme... gibi. ikincisi iptal karannrn aqrklandr$r tarih ile Resmi Gazetede yayrmlanana kadar geqen surede yasa yururlukte sayrlacafr iqin Anayasaya aykrnhk biline biline
yolsuz iqlemler yaprlmaya devam edilebilecektir. Boyle bir durumda iptal
kararrnrn etkisinin srfirlandr$r gorulebilir. Kanunlan iptalden beklenen sonuglar, gerqekleqmiq olamaz. Bunun bir difer anlamr qozumsuzluktur.
Anayasa koyucu veya turev iktidann bunu duqflnmesi kabul edilemez.
Onun iqin iptal olunan kanunun niteli$ine gore amlan arahkta "yururlut 5.
$un durdurulmasr" karan verilebilmelidir
3. Yargrca tanrnan hukuk uretme yetkisi, bir "boqluk"l6 durumunda
ve temel haklarrn anayasal korumadan yoksun kalabilece$i zanr:lallve mekanlarda, Anayasa Mahkemesi yargrcr da gelecekte "tel6"lisi olanaksrz zararlan"rn giderilebilmesi yonunde, "kanun vazr" olsaydr nasrl dawanmasl
gerekli ise oyle dawanacaktr. Zaten genel bir kanun olan Turk Medeni
Kanununun l.maddesi hukuk uretme.1reelveriqlidir. Mevzuatta sadece yurutme iqlemleri igin "durdurma" on gorulmuq, oysa yasama iqlemlerinin de
temel haklarr gelecekte karqrlanmasr olanaksrz zararlara sokabileceSi varsayrmr atlanmrqtrr. Onun iqin "yururluSu durdurma" onleminin Anayasa
yargrsrnda da ahnabilece[i olanakhdrr. Ustelik Anayasantn l3S.maddesi
Anayasa yarglcrna da hitap etmektedir.
4. Anayasa, Turiye Devletinin bir niteli$inin hukuk devleti(md.2) oldu{una iqaret etmekte ve bu niteli$in deSiqmezlik kapsamrna (md.4) konuldu$unu belirtmektedir. Anayasa Mahkemesi tantmrna nazaran hukuk devletinin, insan haklanna saygrh, bu haklan koruyucu, adil bir hukuk duzeni
kurup bunun surdurulmesini zorunluluk sayan, butun iqlem ve eylemlerinde hukuka ve Anayasaya uygun dawanmasr gereken bir devlet 17olmasr
istenmektedir. 6te yandan 1982 Anayasaslnln gerekgesine gore denetim
yollan arasrnda hukuka uygunlu$u sa$lamada(ki, yargr yetkisinin hukuka
uygunlukla srnrrh oldu$u vurgulanmaktadlr ) en etkin olant yargldrr(md.l25). idare hukukuna gore "idare bir butundur". Bu butunlik devletin etkinliklerini igerir. Gerqekten devletin iqlemlerinin hukuka uygunlufunun sa$anmasr, eksiksiz bir yargr denetimini kapsar. Dolaytsryla yargr
yetkisinin etkinlifii, "karar verme" surecinin eksiksiz ve ozgurce kullamlma1 5 T E Z I Qr,. 2 t 9 - 2 2 t .
16 Ozellikle Anayasaya Uygun Boqluk Tamamlama
nerganzug) konusu iqin bk.PRUMM, s. l78 vd.).
17 Bk. 1976/ I Esas, L976/28 Karar Sayrst: AMKD,

(Die verfassungskonforme
Savr: 14.
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srnl zorunlu krlar. "Ynrurlugn durdurma" aracr, "eksiksiz kullanrm" ba$amnda bulunmaktadrltl. Yargrlama surecinde "durdurma" onlemine baqvuru, yargrnrn denetim etkinli{ini pekiqtirici, Anayasaya uygunlu[u sa$amaya katkr yaprcr olup vurgulanan yargr yetkisi butunlufunde igkindir.
5. Ashna bakrhrsa DAVA kawamr iginde "yururlufun durdurulmasr"
olgusu vardrr. Mahkemelerin davalan qozumleme yetki ve odevleri iqinde
"durdurma" onlemi bir on basamak olarak izlenmektedir. "Durdurma" kararlnln sonuq karanndan ayn fakat dava ile ilgili onemli bir aqama oldu[u
aerktrr. Bir mahkemenin son karan verme yetkisi varken, sozkonusu davanrn bir baska bolumu iqin karar vermeyeceSini savunmak, "yargr yetkisinin eksiksiz kullanrlmasr" ilkesiyle bafidaqmamaktadrr.
6.Anayasanrn ustunlu$u ilkesi ve trukumlerinin ba$ayrcrh[r hukuka
uygunluk denetimini zorunlu krlmrqtrr. Aynca Anayasa hukumleri ve
Anayasa Mahkemesi Kararlarrnrn yasama organrnr ba$ladr$r
(md.11,153/son) gerqe$i, yasama yetkisinin srnrrh olmasr sonucunu do$urmugtur. Soylemek gerekise, yasana gucune karqr vatandaElann anayasal haklannrn korunmasr iqin Anayasa yarglsr bir "anayasal denge" kurumu olarak ortaya qrkar. Kuqkusuz denge o$esinin etkin biqimde iqlevsel
gorevini yerine getirebilmesi, "yargrlama kapsamr iqincle gerekli onlemleri
alma" koqulunun sa$anmasrna ba$hdrr. Anayasa Mahkernesini bu ba$lamda gormemek, onun anlamsrz bir denetim yaptr$rnr qagnEttrrr. "Ozde
krsrntr" eleqtirisini do$urur. Yarglsal denetimin do[asr, krsmtryr yadsrr.
Anayasa yargrsrnrn biricik iqlevi, anayasal dengeleri korumak ve yasama iqlemlerinin Anayasaya uygunlu$unu etkin bir qekilde kollamaktrr.
Kollama iqlevinin en garplcl kurumlanndan ilki "yururlufu durdurma"
aracrdrr. Bu arag, yargr i$levi ve yetkisi icine dahildir. Oyleyse neden kullanrlmasrn?
7. 1961 ve 1982 Anayasalannm deyimledi$i sistem iqinde Anayasal
dengelerin onemi, Anayasa yarglslnln onemini arttrrmaktadtr. Bilindigi gibi
Turkiye Devletinin birbaqka vazgeqilmezniteli$i, demokratik hukuk devleti
(md.2) ilhesidir. Anayasanrn benimsedi$i demokrasi yaklaErmr, "hurriyetgi
demokrasi" (Batr Demokrasisi) turudur. Ozgurlukqu demokratik bir rejimin vazgeQilmezasgari koqullanndan biri de tum vatanclaqlann temel hak
ve ozgurluklerinin tanrnmrE, guvence altrna konulmuq olmasrdrr. iqte Anayasa yargrsr dengeleri ve guvenceleri sa$amada, yargrlama usullerini kullamrken sonuca, amaca gitmede onemli katkrlar sa$layabilecek "yurtirlu$u durdurma" basama{rnr, ote yandan kamu yararl, kamu duzeni, adalet
1 [ 3A n a y a s a M a h k e r n e s i K a r a n : 1 9 9 3 / 4 A - 2 ( R . G , , 6 K a s r n r 1 9 9 3 , s . 2 2 ) .
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ve esitlik gibi kawamlann somutlagmasr igin kullanabilmelidir. DiSer bir
anlatrmla "Anayasa bekcili$i" bunu gerektirir. Qtinku yagamm uygulamalan gostermiqtir ki, iptal karanntn Resmi Gazetede yaytmlanmaslna kadar
hukuka aykrrrhsr biline biline bir gok iqlem yaprlmtEtrr: igte son yrllann
Bo[azigi imar aflan, iqte kamuoyunda adr "kryak emeklilik" olarak bilinen
yasa... Anayasa Mahkemesinin yeni iptal kararlan bir iEe yaramamtqtrr.
8. Anayasa Mahkemesine baqvuru, ayknhklan bir an once gidermek
igindir. Gerek Kamu Hukukunda (i.y.U.I{.md.27,Arnyasa, md/125), gerek
'ihtiyati tedbir", "ihOzel Hukukta (H.U.M.K.md.lol vd., i.i.X. ma.zS7 vd.),
tlyati haciz", "ytirutmeyi durdurma" onlemlerile bngorulmuqtur. Bu onlemler Anayasa yargrsr iqin de zorunlu olabilir. Qunku yargrlama sureci genelde
uzvr, zaman almaktadrr. Bu sureqte giderilmesi zor olabilecek zararlan onlemek igin yargrcrn "zamanl durdurma" anlamrnda bir yetkiye, bir "durdurma" aracrna baqvurmasr yargilamanrn do$asr gere$i olabilir. Bazant zorunluk, Anayasa Mahkemesini amacr gergekleqtirmek iqin onlemleri almaya itebilir. En etkili katkr da "durdurma" aract ile olabilir. E$er tersini dugunursek, aykrrrhsa karqrn islemlerin yaprlmasrnr nasrl aqrklayabiliriz? OrneSin
tekrar pahasrna bir kez uygulanmakla tukenen yasalarrn aykrnhklan. ..
f. iptal ve "durdurma" kararlarl, yasama iglemlerinin hukuki sonuq
dofunnasrnr onler. Ancak iptalin kurah, yokedici sonucu, aSrr bir yetki oldu$unu gosterir. iptal gibi bir yetkiyi Anayasa Mahkemesine tanryan Anayasa koyucu, daha hafif bir sonug do$uracak baska bir yetkiyi tammamasr
duqunulemez, "Qofun iqinde tersine bir hukum ve neden olmadrkqa, az
her zaman vardrr"2o .
III-'YURURLUGU

NUNDURMA" ALEYHiNDEKi GORUSLER

t. Gerek Anayasa, gerek Anayasa Mahkemesi kuruluq Kanununda
(md.153,2949 S.Kanun md.53) bir iptal kararr gerekgesi yanlrp Resmi Gazetede yayrmlanrnca, iptal olunan yasama iqlemi yururlukten kalkar. Ama
gereken durumlarda Anayasa Mahkemesinin iptal hukmunun yururlufe
19 Bir onceki dDn.taki R"G..s.23.
2O Onceki 44 siyrh Anayasa Mahkemesi kurulug Kanunu gerekgesinde qunlar okunmaktadrr :"... tasanda usul hukiimlerine oldukga geniq bir yer aynlmrEttr... konacak
usul hrikrimlerinin ihtiyaca uygunluk derecesini qimdiden kestirmenin gr.iQolacagr,
kurulacak Anayasa Mahkemesinin, uaslft itibarryle kargrlagaca{r usul meselelerini
umumi esaslar dairesinde iqfiHao YOLIJYLE KOI-AYLIKI-A.gozilebilecegi duqrintilerek... kapsayrcr bir diizenlemeden kagrnrlmrqtrr"{R.G., 6 Kastm 1993, s.24).
G<izlem odur ki, bu diiqtince ydnri, Iiterattirde '"r-rrgulanan kanunkoyucunun yargrcrn
bekledi[i kanunu (dtizenlemeyi) unutarak grkarmamasr veya iqtihada brrakmasr (negatif yakla$rm) olgusunu yansrtmaktadtr. {PRUMM, s. 186; O.A.GE[\.r\4ANN,Probleme
und Metladen der Recttqflrtdung, Bern, I 965, s. I 2 Lvd.).
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giriS tarihini erteleyebilecefii ongorulmugtur (md. 153/3-4). Iptal hukmunun yururlu$e girmesiyle ortadan kalkacak aykrn yasama iEleminin do$uraca[r boqluSun kamu duzenini derinden yaralayabilecefii duqincesiyle
Anayasa Mahkemesine tarunan e r t e I e m e karart verme yetkisi, sonucu
ve etkisi bakrmrndan iptal hukmune eEdelerde bulunmasr, "yururlu$un
durdurulmasr yetkisi"nin verilmedigini kamtlamaktadtr.
2. Anayasa Mahkemesinin gorev ve yetkileri (md.148) aqrkqa gosterilmiqtir. Bunlann drqrnda bir gorev, gene Anayasa ile olanakhdrr. Anayasanrn on gormediSini, yasalar bile saptayamaz. Anayasa koyucu, yetki ve gorevleri tek tek sayarken "durdurma" gibi qok onemli ve a$rr sonuqlar do$u
rabilecek bir yetkiyi bilerek saymamrEtrr. Ote yandan yurutmenin eylem ve
iElemlerinden oturu, gelecekte karqrlanmasr zor veya olanaksrz zararlann
doSmasr olasrh$rna karqr "yurutmeyi durdurma" (md.l25) kurumunun duzenlendiSine tanrk olunmaktadrr. Anayasa koyucu, "durdurma" araclnln
idare alamnda kullanilmasmt istemiqtir. Butun ulkeyi ilgilendiren bir yasama iqlemi iqin "durdurma" kurumuna yer vermemesi, bir boqluk veya
eksiklik olarak duqunulemez. Burada bilinqli davranma soz konusudur'
ESer istense idi, itiraz yolunda (md.l52) oldu[u gibi "durdurma" onlemine
yer verebilirdi. "Inter partes" etki do[uran itiraz davasrnda, verilmiE olan
bir "durdurma" yetkisinin, bundan daha buyuk bir yetki olan iptal davasrnda oncelikle verebilece$i duqunulemez. Aksine qo$un iqinde duzenleme
yapmamakla kamu duzeni, kamu yaran gozetilmiq olmaktadlr 2I .
3. Soruna esas yonunden karar verilince, "durdurma" karanna gerek
olmayacaktrr. Bir kez, esas yonunden iptal karart verilince yasama iqlemi
yururlukten kalkar(md.l53/3). idare Hukukunda sor: karar verilince, "yurutmenin durdurulmasr" karan verilemez. Ozel Hukukta ongorulen koruma onlemleri kararlan, genel olarak dava kesinleqinceye kadar verilmektedir. Bu durum Anayasa yargrsrna ornek tutulamaz. Qnnku onun kararlan
kesindir {md.153/1).
Konunun ozelli$ine gore ilk inceleme basama$rnda esas yonunden
karar ahnmasr22 durumunda "durdurma"onlemine yonelmek konuyu ge2l Anayasa koyucu, yargr yetkisiyle ilgili genel ilkeleri saptaylp tantmadrfr yetkileri
sa5rmrEtrr.Ornefln yargr yolunun aqrk olmasr ilkesi(md.125) ele ahnmtq ve bunun istisnalan gosterilmigtir (md. 1O5, f 25. 159). Anayasa yargrslnr bu yaldaqrmrn drgrnda
tutama5rrz. OrneSin kanunlar, Kanun Hukmunde Karamame. TBMM. igttizufu' gekil
ve esas denetimi agtsrndan Anayasa Yargtsr kapsamtna altnmtg, istisnalan da
(md. f 5O-15f ) srralanmtqtr." Ytirurlugri durdurma" geQici onlemi iqin bir duzenlemeye
yer verilmemiQtir. (Bk. R.G. 15 Nisan 1994, s. I I vd.),
22 Hernekadar konunun dzelli$ine gdre ilk incelemede esas ydntrnden karar aftnabilirse de uygulamada (ornefin "Kryak emeklilik"te olduSu gibi) istenen iptal amact sa$lanamamrgtrr. "Konuyu genigletme" itirazr yasa$. Anayasa zedelenmesini onlemeye
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niqletir, zarr'an.r uzatlr. Ovsa karar hemen yazrlabilir; gerekgesi incelenip
yayrma gonderilmesini benimseme, akla daha uygun dugmektedir.
4. 1982 Anayasasrrun ilgili maddelerinde (md.69,85,148,152) "yasama iElemlerinin yururlufiunun durdurulmasr"23 sorunu ele ahnmamrqtrr.
Bu sorun bir usul sorunudur. Anayasaya gore, Anayasa yargtsl qahqma ve
usulleri kanunla duzenlenebilir (md. 149/3). "Yururlu[u durdurma" bir
usul sorunudur ve boyle bir duzenleme mevzuatta yer almamaktadrr. Oysa a$rr bir sonuq do$urabilecek boyle bir yetkinin aqrkga tanrnmrq olma
zorunlu$u vardrr. Ustelik 1982 Anayasasr "krsrth bir rnodel"i ongordufunden, Anayasa de$iqikli[i yapilmadan yorum yolu ile "olmayan bir muessese"nin getirilmesi Anayasaya aykrn duqerz+ . Tartrqrlmasr gereken sorun,
Anayasa yargrsrnda boyle bir kuruma.gereksinim olup olmadr$r de$il, mevcut mevzuat karqrsrnda iqtihatla yeni bir denetim yolunun aqrhp agrlamayaca$rdrr.
5. idari ve Adli Yargrlardaki koruyucu onlem kurumlanrun varh[r, kryas yontemiyle Anayasa yargrsrnda "yurnrlu$u durdurma"ya donugturulemez. Qunki idari ve Adli Yargr mevzuatlannda vurgulanan"geqici durdurma onlemleri "nin ozelli[i, uyuqmazhprn esastan karara baSlanabilmesi igin
taraflann cevap ve cevaba cevabrnrn alnmasr ve bazr yontemsel iqlemlerin
yaprlmasr gereksinimi, esasa cevap bulmazdan once, on karar bigimindeki
onlemlere baqvuruyu, yargrlamanrn guvenli[i yonunden gerekli krlmrqtrr.
Oysa Anayasa Mahkemesi, davanrn eksiksiz agildr$r ilk gunden baqlayarak,
en krsa zarnanda esas yonunden karar verebilecek konumdadrr. Dolayrsryla
"durdurma" onlemine gereksinim yoktur. Kaldr ki, uyuEmazh$rn esastan
incelenmesi ve verilen bir karann bazan zamart almasr nedeniyle "durdurma" araclna baqvurma goruqunun yasal kayna$r 1rokturzs
6. iptal Kararlarrnrn gerekqesi yazrlmadan agrklanamaz hukmu,
"durdurrna" kararr verilmesine olanak brakmamaktadrr. Qunku dolayh
olarak iptal olgusu agrklanmrq olmaktadrr. iptal iqlemi herhangi bir gekilde duyulmus iken, hukuki iqlemler yaprlmaya devam olunamaz. Anayasa
koyucu istese idi, tanrmrE olduSu bir tur itiraz yolu durdurmasrnr, iptal
karan duzenlenmesi igin de yapardr.

yetmiyor. incelemede esas yonrinden karar ahnmasr, Mahkemenin ictrizufu ve Kuruluq Kanununda saptanan uygun surelerde ve yontemlerle olabilecefi gozden rrak tutulmama-hdlr.
23 Anayasa Mahkemesinin kanun, KHI{. ve igtuzrik uzerine uygunluk denetimi (mcl.
I 48) yapabileceli bilinmektedir.
24 Bk. R.G.,6 Kasrm 1993, Sa5n:21750. s.44(E.1993/33, K.1993/4O-2).
25 Adr geqen aynr karar s.44.
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7. Anayasa Mahkemesinin yetki ve gdrevleri sayilmrgtrr. Srmrh yetkilerle donatrlan mahkemenin kararlanmn etkinli$i one siruluyorsa, buna
gare vardrr: Denetimle anlaqrlan ayktrt duzenleme, iptal olununca "hemen"yayrmlanma(md. 153/son) zorunlu$u vardtr. "Durdurma" onlemi yerine aqrk olan bu yol igletilmelidir"
8. Anayasa koruyucu iptal hukmunun etkisini iptal tarihinde istemektedir. Etki yayrmla yaqam bulur. $u var ki, iptal karannrn etkisi, "yururlu$u durdurma" tarihine dek geri qekilmiq olmaktadrr. Demek oluyor
ki, sonuglar yonunden her iki karar, ilk bakrqta aynr iqlevi yapmaktadrr.
Gene "yururlu[u durdurma" konusunda bazr soru iqaretleri vardr
:One atrlan bu kurumun olqekleri aqrk deSildir. Srmrlan belli olmayan bir
yetkinin kullammr keyfili$i getirebilir. Bu yontemin koqullarr ve suresi ne
olmahdrr ? Verilmiq bir karar ilgililerce uygulamaya sokulmazsa, yaklagrmrn ne olabilecefi kuqkuludur. Tutahm ki, kararlar uygulanmazsa saygmlrk da azalacakt:r. Yururlnfu durdurulmug bir yasama iqleminin yerine,
bir onceki yasama iElemi kendilifiinden yururlukkazanacak mtdr?
9. Bundan once "yururlu$un durdurulmasr" Anayasa Mahkemesince
3 kez ele ahnmrq26 ve Yuce Mahkeme kendisini yetkili saymamrgtrr. Boyle
bir karar, tasarrufta bulunmayr askrya alrr ve a$rr sonuqlar do$urabilir.
Mevzuatta "boqluk" oldu$u tezini savunup Medeni Kanunun yargrca hukuk
uretme yetkisini verdi$i yaklaqrmr ise Anayasa yargrsl iqin duqunulemez.
IV. DEGERLENDiRME
A GenetOlarak
BilindiSi gibi Anayasaya aykrnhklarrn giderilmesi, Anayasarun ustunlu$u esasrndan kaynaklanrp denetim olgusu zorunlufiunu da beraberinde getirmektedir. Anayasaya aykrn sonuQlann srnrrlandrrrlmasr ise iki
qekilde ele ahnabilir: l-BizzatAnayasanrn ongordufu yargrsal denetim hak
ve hukuku, 2-Aykrrrhklarr gidermede oteki srmrlamalar veyahut Anayasa
Mahkemesinin sorunu verece[i kararla gozumlemesi. Aykunhklarr gidermenin bu ikinci qeklinde qu yollann denenebilece$inizzgormekteyiz :
LAnag as ag a agktnhjtn maskelenme si,
ii.Anag as ag a ag ktnh/t iptal etmeksizin s aptama,
iii. Krs mi ip tat g akla.gtmt,
iu.Anag as ag a uAg un Aorum.
26 Bk.AMKD.l0, s.281-282(8.1972/13,K.1972/18)R.G., 6 Kasrm I993. s.45 (arulan
karar).
27 Bk. PRUMM, s.48-53.
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Anayasaya uygun yorumlamalann pratik sonuelarr ise Anayasa uygunlufiun sa$lanmasrndaki yontemler konusunu grindeme getirmektedir.
"Uygun olan hukuk kaidesinin kegfi"za iqin Anayasaya Uygun Yorum (Die
Verfassungskonforme Auslegung) sureci, huku ksal metod o{retisinin genel
metodik tanzimine dayamlarak qoyle farkhlastrrrlabilir:
i.Anag as ag a uVg Ltn gorum2e,
tLAnag as ag a uAg un bogtuk ta mamLctmaso,
iii".Anag as ag a uAg un g as a diizeltimis I .
imdi Turk Anayasa Mahkemesinin onceki kararlanndaki tutumu
terkederek son ginlerde aldrSr "yururln[u durdurma" kararrndaki32 "boSluk tamamlama"3s tezi do$rultusunda birqeyler soylemeliyim: Kuqkusuz
once Anayasaya aykrrr boqlu$un saptanmasr yaprlmahdrr. Bu konuya.
boqluk ve boEluk tamamlama kawamlannr, boqluk ve Anayasa, boqluk trelirlemede yarglcln hareket tarzr uzerinde sorgulamalar yaprlarak girilebilir.
I- Bogtuk ue Bogluk Tamamlama
Yorum ve oteki hukuk kaidesi kazanma yontemlerinin yasa ile iliqkilerinin farkh olduSu bilinmelidir. Yorum, bir metnin butunun ne anlama
geldi[ini saptamak iqin yaprlan sorgulamadrr3a. Yorum kawamr qeqitli biqimlerde ele ahnmaktadrr: Geniq anlamryla yorum, yarglcln yasa hukmune
dayanarak kazandr{r, do$rusu urettiEi, yasa hukmune verdiEi anamr
olugturan fikirlerin butuntidur. Baqka soyleyiqle yasanrn yasayan hukumlerinin hayatla bitunlesmesini, temasrnr sa$lamaktrr. Yargrq bunu yaparken yasanrn geliqtirilmesi ve tamamlanmasrnda olanakh olan nispet esitlikleri yontemleriyle bosluklann kapatrlmasl ve hukukun qekillendirilmesini, yine hukukun genel ilkelerine clayanarak yerine getirecektir. Dar anlamda yorum da qunu anlatrr: Yasa metnindeki "sui telAkki"yi kaldrrmak
veya aydrnlatmak, bu cumleden olarak uyuqmaz;h$a (hukuki olaya) gorulmekte olan davada qozum aramrken uygrrlamak amacryle metnin kapsadr[r olanakh caiz dtizeltimleri, kesin anlamrnr tahkikat yapmaktrr. Nihayet
28 Karl I-ARENZ, Medlrcden Lehre der Rechtsr-uissen.ssctv4ft, 2.und 3.
Auflage, Berlin l{eidelberg Neur York, I969 bzw"1975, s.29I
2 9 Bk. Klaus SCI{ IAI CH . f)as Runde suefirss urTqsg e rirht,
Munchen, 1985. s. lB4 vd.: ['RUMM, s.57 vd.
30 PRUMM, s. 178-236.
3l PRUMM, s.239 vd.
goruq;ler"iqin bakrnrz.
32 Dpn. l2'cle anllan Kararlarda ileri sr-inilen olumlu-olumsllz
3 3 B k . R . G . , 6 K a s r m 1 9 9 3 , s . 2 1 r ' d . ( 1 9 9 1 ]/ 4 O - Z S a y r h K A I R A R ) .
34 Bu konuda bli.. Wolf-Dieter ECTKARDT, f)ie verferssungskon/brme GesetzeaLrsl€'q L U 7 gL, l e r l i n , 1 9 6 4 , s . l 7 v c l . : p n u n l U , s " l 7 8 .
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en dar anlamlyle yorum; tarihsel yasa koyucunun gergek iradesinin tahkikatr olarak, tartrqmasu veya duzel timsiz olarak anla$tlmaltdrr35.
Yargrcrn bir uyuqmaz.\Pr gdziimlemek igin uygulayaca$r metnin butuntinun ihtiva etti$i anlamrnrn tahkikatrna dayanan yoruma kargr, yasal
bir duzenlemenin ya noksan, ya da yanhg oldufu sorunu, di$er hukuk
kaidesi kazanma yontemlerine dayanrlarak gozumlenir. Bir kez, "bogluknoksanhk" ve "hata-kusur" sozcuklerinin anlamlarrnt, "noksanhk" kawamt
rgr$rnda birleql"irebiliriz. Yani kotu olarak kalerne altnmtq metnin iki de{iqik qekli tasvir edilmektedir. Bunlara uygun olarak noksanhklann giclerilmesinin iki defigik qekli de bulunmaktadrr: Birincisi "Boqluk" olarak isimlendirdi$imiz "NOKSANLIK", hukuki tamamlama ile kaldrrrlrr. ikincisi ise
"KUSUR-HATA" olarak de$erlendirdifimiz'NOKSANLIK", yasayt duzeltme
yontemiyle €iderilir.se
Yasah(kanuni) sistemde "boqluk"un varh$r, geleneksel o$retide tarhgrlmadr3T.
Bir metin; rrrunferit olayda eksiksiz yargrlama ilkesinin uygulanmasrnr veya qozunrsel yaklagrmr tam karqrlamadrfir, yasa koyucunun maksadrndaki eksiklik veya duruma karqr yaprlan itirazlara hedef oldu$unda,
pozitif hukuk iqinde maksada aykrn boqlu$un yerinde olmasr gerekenin
trpkrsr yeniden yaz.rllr33.
Boqluk tamamlamada, yargrq bizzat duzenleme eklentisini qahqarak
elde etmek zorundadrr. Qunku yarglcrn ele aldr[r metinde do$ru qozurn gerektirecek hakh bir dizenleme noksanhfir vardrr3s.
Ne var ki, yasa koyucunun birqeyi ongormek istemedi$i yerde, "yorum" yapma son bulur. Diger bir soyleyigle metnin, meselenin srnrrlanna
kadar tam guvenilir olarak yetigmesi gerekmektedir. Yani lalzi bir metnin,
olayr gozebildi$i derecede bir "boEluk"tan sozedilemez.ao

35 ECKERDT, s. 17-18; Wilheln'r SAUER, Junstische MelLndenLehre,
Stuttgart, 194O,s.239.
36 Karl ENGISCH, EinJiThrung fn das junstische Denken, S.Aul1age, Stuttga-rt Berl i n . . . . 1 9 7 I . s .1 3 4 .
37 Bk. B VerfGE 34.269(287)'. pnUUru, s. 179(MedeniKanunda kabul olunur).
ss Bk. PRUMM. s. 179-18o.
39 Bk.I/,RENZ, "Richterliche Recl.rtsfortbildung als methodisches
Problem". NJW. 1965.2.
Yorumla yargrq metnin olaya uy{ulanmasrnr saflarken, yaptrfir yorumun iglet'inin, metnin anlamtnr gtkarmaya yaradr[rnr bilmekteyiz. Yargrg anlamr tahkik etrnekle ba$rdrr.
Oysa BO$LUK tam:rmlamada yargtE biz:zatgahqrna yaprnaktadrr.
4O Bu konuda bk. ENGISCH, Der tsegrifl'der Rechtslticke, Berlin.
1949. s.88 vd.: PRUMM. s. l8O.
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2- Boglukue Anagasa
Bir qeyin fiili-gergek de$eri veya fikir de$eri olarak Anayasa, boqluk
tartrqmasmda hukum verdirici bir rol aynamaktadrr. Yasa koyucununun,
hoqnut edemeyen, kAfi gelmeyen veyahut maksada aykrrr bir duzenleme
yoklufunun olup olmadrfirnrn agrklanmasrna rqrk tutan bir olqek olan Anayasa; bogluk de$erlendirme esasrm oluqturmaktadrr. Bir Anayasa Hukuku
yaklagrmr munasebetiyle Anayasanln, her halde boqluk de[erlendirme temeli olmasr, apagtkhral .
Anayasa alt mevzuah programlar. Dolayrsryla alt derece hukukta
boqluklar uretebilecefi varsayrmr do$aldrr. Ancak herqeyden once iki turlu
itirazrn ortaya konduSuna tanrk olunmaktadrr: I-Gerqekte Arnme Hukukunda boqluSa yer yoktur, 2-Anayasa kurallan, iqindekiler itibariyle doSrudan do$ruya hukum surmesi ve meQru bir ayarlamayr yapmak isteyebilmesi, qok somut defiildir+z . Birkez bu durum, herEeyden once bugun isviqre Hukuk Osretisinde temsil olunmaktadrr. Yasalartn olmadr[l yerde,
idare ne toplumu kawayabilir, ne de en geniq anlamryle toplumu tahsisata
baSlayabilir. Liberal sistemde ilke olarak, genellikle devlet subvansiyonlarr
duqunulmemigtir. Boyle bir gdrug, Amme Hukukunda boqluklann olmayacaSrm iqerir. Liberalizmle dar bir ba[liltk sozkonusudur. Aym durum iqin
Alman ve Turk gegerli hukukunu ornekleme olana$r yoktur. Qunku Anayasalannrn sosyalist elementleri iqerdigi de gosterilebilir+9. ikincisi, bu duqunceler, muferit boqluklarr gosterilebilen emirler igin gegerlidir. Norm
metninin somutlagbnlma gerekleri, olumsu z ay arlamalarda daha onemsizdir ve Anayasa koyucu bu teknik nedenlerden oturu yasaklarla qahqrr.
Hukuk genigletilmesi (forme edilmesi), mutevazt yasa koyucuda brrakllmahdrr. Bunun sebebi, Anayasanrn devletin temel duzenini kavramasrdrr.
Devletin temel duzeninin tevdini {Kodifikation) deSildir. Anayasarun pozitif
forme edilmesinde, politik qok aktuel sorulann srralanmasrnda bir birlik
bulunmamaktadrraa. Ama Anayasamn p ozitif hukumleri, gerekli hukumleriyle, boqluk saptama olana$r vardrr. Literaturde "istikamet $osteren Anayasa"dan soz edilmektedir. Anayasanrn kanun koyucuyu baSlayan direktifleri vardrr. $oyle ki, yargrg bir olaya qozum ararken; yasakoyucunun
koydu$u yasa hukumlerinin meseleye uygulanmasmda "ademi ifa" bulu41 Bu konuda bk. I\RENZ, Methodenlehre..., s.378 vd.; Gunter DURIG, "Der GrundEntwurf e i n e s . . . " ,A O R , B t ( 1 9 5 6 )I 2 4 : P R U M M ,
rechtss atz von der Menschenwurde.
s.lBO-181.
42 PRUMMM, s. 18 1.
43 PRUMM. 181-I82.
44 PRUMM. S.182.
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nuyorsa, o zaman iqtihat ve yonetim gozum iqin deweye girip gozumu kolaylaqtrracak hukumleri uretecektir. Bunun anlamr qudur: Bir Anayasa
kurahna riayet edilmemesi, baqkaca Anayasaya aykrnhk dogdu[u durumlarda ve hareketsiz kahndr$rnda, qozumu saSlayabilecekAnayasa kurallarrna ozdegleqmeyigetirebilecek yargrsal qahqmalara engel yoktur+s. OEreti,
Anayasanrn pozitif yonlendirici gucunu daraltmak, srnrrlamak igin qatrEmalann tarif ve derecelendirmesine, geliqtirmeci yaklaErm iqinde olmamahdrr. Anayasa ile konumlandrnlan devletin amaqsal hukumlerinin, Anayasa
emirlerinin normatif gucunun sa$anmasr. yetiEir.aoOfireti. farkh kaide-fiil
gucunun ureteceSi sonuqlan srfirlamak igin (devletin amacrnr gerqekleqtirme igin ) farkh kaidevi guqten Anayasa emirleri arasrnda bir hukuksal gaItqma yapacaktrr. Asrl olan Anayasamn odevini sa$amaktrr.
Anayasalar, kanun koyucuya, belirli kanunlann qrkanlmasr iqin hukumler ongormektedir4T.$u var ki, kanun koyucu boqluklan kaldrnp anayasal duzeni karqrlayacak yasalan qrkarmazsa hukuk duzeninin birli[i konusu onem kazanmaktadrr. Boylelikle modern hukuk devletinde "boqluk
tamamlama sorunu", yargrsal buluqla boqluk kapatma biqimi, yavaS yavaq
45 Bk. B VerfGE 8, 2fO(2f 6). Ayrrca Peter LERCHE, "Das Bundesverfassungsgericht
und die Verfassungsdirekuven",
AOR 90 (f965) 353. Yazar Anayasanrn istikarnet gosterici rolune iqaret etmektedir.
"Verfassungsauftrag
46 Bk.Helmut
KALKBRENNER,
und Verpflichtung
des Gesetzgebers", DOV, 1963;
Peter HABERLE, Grundrechte
im Leistungsstaat",
VVDStRL,
3O(I972),43; PRUMM, s. lB2-183.
47 Federal Alman Anayasa Mahkemesi (BVerfG), bunun kogullanna definmi$tir
[Bk.
RVerfGE 12, 139(142). Daha sonralan aynr konuya diindu[ti iz]enmektedir. Mahkemeye
gore Anayasamn agrk emri, yasamanln gdrevinin igerik ve kapsamrnrn ozlu srnrrlanmasr
yonundedir. Veya bir Anayasa normu, hukuk gtivenlifiinin zLracrsrz tehlikeye dugmemesi
igin uyguianabilir: genel hukrim ve koqullann agrk, pozitif, yeterli hukuki geniijlige sahip
olmasrnr ister: Bk. BVerfGE, 25,167(182). Mahkemenin goruqu baqka mahkemelerce de
destek bulmaktadrr. E{er Anayasa yolu ile E}O$LUK saptama ve tamamlama olanakh ise
bu yol denenecektir. OrneSin bir federal yargr yeri yaklagrmrna nazaran [bu konuda genig
bilgi igin bk. PRUMM, s.200 vd.; tsVerfGE 6, 257 Q64: BVerfGE 7, 198(2O7); BVerfGE 2,
l{3) ozellikle guQler dengesi ve guglerin b6lunmesi olgularr...) bir kigisel hukuk ihldli karErstnda ve bu zedelemenin kabuhinde, Anayasaya aykrrr boqluk nedeniyle nanevi tazminata
ynktimln tutuhnaya igaret edildifi gozlenir. Federal Idare Mahkemesi de aynr gorn$u paylagmaktachr. Anayasa emri"himaye hukuku"nu
qekilmez haamaQlar. Hukuk guvenlifinin
le gelmemesi igin dolaysrz uygulanabilir 6zel hukum olarak gorev yapmasrni ister. E[er kanun koyr-rcu bir duzenlemeye zorlanmrqsa ve gereEi vaprlmamrqsa dofiabilecek boEluklarda
(agr olma hakkr ve himaye hakkr iqin bk. BVerwGE 1, 159; 9, 159), yargrg gahqmasrnrn, ne
denli onemli boy'utlan olabilecefi onem kazanmaktadrr.
qahgrlan durum, 5. yasama yrhmn gegmesiyle Anayasanrn (GG) 6.maddesi
Vurgulanmaya
bakrmrndan meydana gelir. Kanun koyrrcu dofan boglufiu ortadan kaldrrmamrqtrr.
Federal Anayasa Mahkemesi kararrntla (bk. BVerfGE 3, 225 ff . zu Art. I 17 l: 25. 167 ff .zu
Art. 6 V GG) BO$LUK SAPTAMA yoluna gitmedi. Aksine BOSLUK DOLDURMA ile ilgilendi
(B VerfGE 3,225(242). aym bigirnde BVerfGE 25, 1670.73).

r72 -bir yargrsal 6dev halini almrgtrras.Boqluk tamamlanma sorunu, mantrksal
olarak bogluk saptama sorunundan sonraki derecedirae.Onun igin Anayasa Mahkemesi once Anayasanrn temel dummu karqrstnda, bir boqluk saptama olanaSrna olumlu cevap verrne zorunlulu$undadrrso.
Asrl sorun, bir Anayasa hukmune uygun olarak Anayasaya aykrrr
boqluSun do[um zamantdrr. Elbette cevap Anayasa yorumu sualindedir.
Kompleks bir sorundur. Kuqkusrlz zamar' faktoru soyut gorulmenlelidir.
Anayasa da ona baSh olarak yaqamaya devam eder. Geliqen zarr'arr iginde
iliqkiler kurma ve qozum bulmalarda birgok gozlem ve oSrenme olgularrmn,
qewe koqullannrn, bilgiler ve kanrtlamalan zarnan faktoru ile ilgili oldu[u
agrktrrst. iqtihat ve oSreti akan zaman iginde kanun koyucunun hukum
koyma anrnda duqunmedi$i duzenlemeyi qrkarabilir. Zamamn etkili faktorleri bunu zorla kabul ettirirs2. Onemli olan yargrq boEluk saptamada kendi
eSilimiyle dawanmamasrdrr. Unutmamamtz gereken bir nokta da zaman
faktorunun getirdigi de$iqiklikler Anayasada da boqluk do$urabilirss.
Yargrq onune gelen sorunu gozmek igin uygun bir yasa arar. Ne var
ki, qozum arayr$r ug nedenle baqartsrz kalabilir: l-ilgili kanunu bulamaz,
2-Yargrcrn bekledeSi kanun, kanun koyucu tarafindan grkanlmamtEtrr.
Bunun iki nedeni olabilir: ilki unutmuqtur, ikincisi gozumu iqtihat kararrna brrakmrsttr, 3-Bu durumda da yargrcrn bekledifi kanun kanun koyucu
tarafindan grkanlmtyor, qunku oyle istenmigtir. Yargrca hukuki olgeklerle
qahqma olana$r sa$lanmak istenmiqtir. De$inilen ilk ve sonucu nedenler,
genel boqluk kuramrna gore bir boqluk iqermemektedir. Kanun koyucu
burada bir aqrk brrakmamrqtrr. Birinci sorun pozitif, ikincisi ise olumsuz
kapsamhdrr. iqte bu durumlarda yargrq, duzenlemeler yapma zorunlrrluSundadrr. Kanunu araylp bulma ve kanunu yorumlama onun $orevlerinden ise bu iqlevi yerine getirerek sonuca, gozume ulaqmasr gerekir. Dolayrsryla yargrcrn gozum bulup hakkr teslim etme yukumluluSu oldu$unu gormeliyiz. Bundan kaqamaz. Zaten kanun koyucu bu noktada taraf olmaktan uzak kalmrqtrr. Tabiri caizse, onun gucu kesilmiqtirs+.
Bir "heteronom" bogluktan anayasaya aykrn boqluSun doSumunda,
yarglcn zorunlu gorevleri vardrr. Denebilir ki, Anayasa kanun koSrucuyu
48 PRUMM. s. I83.
49GERMANN. s. 128vd.
50 Yuksek Mahkeme bunun koqullanm tantmlamrg ve tammlamaya yeri geldikge devam etmistir (bk. BVerfGe 2, B9(142)i 38, r75 ff).
51 gu kararlara bk. BVerfGE 3,225(244)',20, 162(176):3, 407(422).
52 Bk. PRUMM. s.185.
53 De$erlendirmeleryoninde bk. PRUMM, s.185.
54 Bk. PRUMM. s. 186.

r73 duzenlemeye zorlamasrna kargrn, duzenleme yoklu[u bulunuyorsa, Anayasaya aykrnhfr giderme de en ba$rnda Yuce Mahkemeye dugmektedir.
Anayasanrn "durdurma" araclna bagvurmamasr, yukarda vurgulandr$rssizere (codun iqinde duzenleme yapmama), kamu yararl amacrna yonelik gorulmemektedir. Orneklersek, hukumet Anayasaya gore insan haklarrnr(md.9l) zedeleyici bir Kanun Hukmunde Kararname <7kardr. Anayasaya aykrn bu Kararnamenin yururlu$u, gelecekte telAfisi olanaksz zararlar do$urur ve bu onlenemezsesG, "Kanunlar anayasaya aykrrr olamaz" ilkesinin ne hikmeti kahr ? iqte boyle bir agamada, Anayasa ustunlufiune
dayanan bir sistemin "istikamet gosteren Anayasa"srrlnr,s7gekim alanrna
soktu{u bir metnin haklarr zedeleyebilecekboqluklannrn hukuk gerqe$ini
yakalama yolunda doldurulmasrss, yaqamla temas ettirilmesi gereken Anayasanrn, gere$idir.
Anayasaya uygun boqluk doldurmanrn olanak sahasrnda, baska bir
"bogluk kavramr"nrn savunuhnasr yaprlmahdrr. Bu boqluk kavramr bazr
sapmalar gostermektedir: Birisinde Anayasa kuralsal-idealist olarak kesinlikle boqluk brrakmaz. Qunku bunu kendisi duzenlemiqtir. Di$eri ise "norrnal" boqluk olup kanun duzenlemesi kombinasyonu, dizenleme iradesi ve
duzenleme mahiyetinden yani iq sistem insicamrndan, bir duzenleme iliEkisinin bogluk brrakma durumundan rneydana qrkabilirsg. Bir hakkm, hukukun anayasal boylamlarda sa$lanmasl iqin mevcut metin ihtiyaca yarut
vermemekte, kanuni bir duzenleme elde bulunmamaktadrr. Yargrg durumu
kontrol etmek zorunlu[unda olup ifadenin baqarrsrzh$rnadefiil. duzenleme
55 Yukarcla de{inildi.
56 [rlT.'nin T'sinin satrlmasr, "Krvak Emeklilik"... gibi bazr <ltizenlemeler hatrrlarda
olup 6rneklenebilir.
57 Yukarda anildr.
58 6me[in birkez uygularnakla tukenen bir kanun, "geriye yuriimezlik" kurah kargrsrnda(Bu konuda bk. Ulkii AZRAK, "Anayasa Mahkemesi iptal kararlannrn Geriye
YurumezliSi", AnaqasaYargtst Ankara, I984, s. 154 vd.), gelecektedo$abilecek karqtlanmasr olanaksrz zararlart gdren bir yargrcln, Anayasaya aykrn olarak do[an bir boglu$u gi5rmezlikten gelmesi, hukuk guvenligi, birlifi ve Anayasanrn hukuki himaye ilkeleri yonunde olanaksrzdrr. GURAN'rn bir incelenresinde(Sait GURAN. "Anayasa Yargsrnda Yurrltmenin Durdurulmasr", Anayasa YARGISI,Ankara, 1986, s. 143 vd.) Anayasal dengelerin ve bilinen lrukuk ilkeleri dofirultusunda "durdurma" aracrnrn gereksinimi vurgulanmaktadrr. AZRAK'da a5rnr konunun boqlu{una isaret etmektedir. Yasama "boEluk" olgulanm ele ahp hukuk grivenligini bozarcak baqluklan kapatmazsa,
literaturde "negatif yasama" olarak(MARCIC, s. lO6 vd., Peter OBERNDOIRFER, Avusturya Raporu, ANAYASA YARGISI, f 987, s.23) iglev gordtrfin savunuliur Anayasa Mahkemesi, gozumstizhi$e kar$l edilgin davramamaz. Eltitun mesele "boqluk" olgusu do[dufunda, Anayasaya Aygun Yorumla Boqluk Tamamlama ilkesinin uygulama koqullannr yerli yerinde ele alabilmektir.
59 BK.PRUMM, S.I87.
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iradesine gore boqlu$u karqilamahdrr. Anayasaya aykrrr boqlu$un do[uquna karqr, zarnanrndan once yarglq usulu dairesinde sonradan gelecek belirli
bir duzenlemeyi gozum bilinci nedeniyle yapmayl ummaktadr. Ve fakat ne
olumlu ne de olumsuz kanuni bir ifadeyi teskil etmemelidir. Bir goruq, boyle olumlu bir ifadenin lAzrm geldi$ini yargrca Anayasa gosterir. Demek ki,
bir boqluk Anayasa Hukuku rqr$rnda beyan edilebilir. Genel boqluk kuramrnda geriye do$ru geliqmeyi imal etmek igin "heteronom boqluk" olarak
Anayasaya aykrn boqluk adlandrnlmaltdrr. Nihayet akrl normal boEluk kavaramlnr ozerk boqluk olarak zikredebilir. Boqluk kawamrnrn kanun ve hukuk arasrndaki gerilimlere ba$r oldufu aQlktrr.60
B- Anagasa Mahkemesi ue Geqict Onlem Olarak Kctnun YtirftrLiigiintl
Durdurma
Once qunu saptamalryrz: 1982 Anayasasr snmut norm denetiminde
(md.I52) istisnai olarak davanrn geriye brraktlmasrnr ongormektedir. Bunun anlamr kanunun yururlu[unun dondurulmastdr. Amaq Anayasanrn
egemenli[ini sa[lamaktrr. 6te yandan aym amagla bir qrkrq yolu olarak erteleme kararrmn verilebilecefiini izlemekteyiz. Burada da kanunun yururluSu, aykrnhk saptamasrna karqrn surecektir.
Yine "iptal karan geriye yurumez"(md.153) denilerek hukuk guvenli$inin korunmasr amaqlanmrqtrr. Nuans farkr bulunan bu sonucu durumda ise kanun, dava tarihinden itibaren iptal karart tarihine degin, Anayasaya aykrrr bulunsa da yururlufu surer.
Butun bu yaklaqrmlar hukuk adaletini saSlamaya yoneliktir. $u var
ki, adaleti sa$ama eabalarr bazan "geriye yurumezlik"te oldufu gibi haksrzhklarr da getirebilir. Orne[in "geriye yurumez" diye eqitlik ilkesine aykrrt
olarak gundeme gelen "kryak erneklilik" seremonisi... Yine somut norm denetiminde hakh oldufiunuzu duqunun. Karar geriye etki sa$amazsa davayr aQmanm ne hikmeti olabilir ? Oyleyse "kimi zaman"et doEabilecek haksrzhklara Anayasa yer vermekte midir ? Sorusunu sormal5lrz. Bunun cevasa$lamak olup
br hayrrdrr. Qunku asrl olan Anayasanrn ustunlu[unu
onun temel dinamiklerinin iqlevlerini yaqama gegirmektir; Anayasa ilkelerinin yaqamla ba$antrsrnr kurmakttr. Boyle olunca yasama, yasamanrn
genelliSi ilkesine gore, Anayasaya aykrn olmamak koqulu ile tasarrufta bulunabilece$ini hatrrlam ahyrz.
60 Bk. BVerfGE 11,263(264): GtrRMAN, s. 119 vd.; PRUMM, s.187,267. AqaErda
agrklamalar surecektir.
61 Bk.R.G., Sayr:2041O,22 Ocak 1990, s. ll (Anayasa Mahkemesinin E. 1989/l I, K.
1989/48, K.t.a, 12.12.1989 Sayh Karan).

r75 E[er yasarna grkardr$r metinde ozerk bir boqluk brrakmrqsa veya "istikamet verici" Anayasanrn ivmeleri metinde "heteronom bogluk" olarak
Anayasaya aykrrr boEluk do$uruyorsa, ya-rgrQonune gelen olayda kesiksiz
adeleti sa$lamak iqin gerekirse boglu$u doldurarak Anayasa normlarryla
baS kurmayr denemelidir.a2 EEer kanun koyucu bilerek, bilmezlikten gelerek veya bilmeyerek Anayasanrn haklar duzenini sa$layacak olanaklara
yer vermemiqse; ortada Anayasaya uygun boqluk doldurmak sorunu var6rr0s. Qunku bunu kaza hakkrnrn reddi yasaSrndano+ qrkarabiliriz. Yaplacak iq Anayasaya uygun yorumla boqluk doldurabilmedir. Yargrca uyugmazlr$r gozme gorevini yaptrrmamak, hakkrnr isteyen vatandaqr cevapsrz
brrakmak demektir. Burada kulrretlerin bolunmesi ilkesinin onemini hatrrlayahm. Desilmi ki, kamu guci vatandagrn haklarrnr koruma gorevini
mahkemelere vermiqtir. Sistem iqinde Anayasa Mahkemesinin Anayasayr
koruma gorevini duqunursek, ozerk bogluk, "heteronom" boqluk durumlarrnda Anayasa Yargrsrrun onemini yadsryamayrz.
Yargrcrn elinde davayr qozecek bir kanuni duzenleme yoksa, yargre
once bunu tetkik etme zorundadrr. Sorunu ifade yetersizli$ine degil, duzenleme iradesine gore ele almahdrr. Normal boqluk, 6zerk niteliklidir.
Anayasaya aykrrr boqlukta kanun koyucu do$rudan 6zerk (autonom) de$il,
aksine "heteronom"dur. "Heteronom" boEluktan Anayasaya aykrn boqluk,
Anayasanrn iradesinden kaynaklanmaktadrr. Onun iqin "istikamet gosterici Anayasa" tabiri onem kazanmaktadrr.os
$imdi Anayasa yargrsl "durdurma" karan olgusuna donersek, Kanun
koyucunun "yururlugu durdurma" onlemini isteyip istemedi$ine cevap vermeliyiz, Bir kez "isteseydi"koyardr demek demokratik hukuk devletini benimseyen bir Anayasaya ters duqmekdir. Qilnku hukuk devleti, bafrrmsrzyargr ve
eksiksiz yargrlama yontemlerini iqerir. Kaldrki Anavasa ve Anayasa Mahkemesinin kuruluq kanununda "istemedi$i"ni aqrklayabilecekibareler yoktur.
1982 Anayasasr "yargrlama usulleri"nin (md.149) kanunla duzenlenmesini istemektedir. Bunun muhatabr yasamadrr. Yasamanrn grkardrSr
Kuruluq Kanununa bakrhnca (md.l8) "durdurma" yontemi uzerinde olumlu-olumsuz birqey goremiyoruz.
62 Boqluk doldurmada yarglcrn dawamg biqimi, Anayasaya aykrn bir boqlu{u tanrmlamada yetki, ozellikle dava yargrcrnrn yetkisi, boEluk tamamlama ve bogluk tamamIamanrn kabulu (Bk. PRUMM. s.2O0-236)...gibikonular, genel olarak "bogh-rk"uzerine
dikkatleri gekmek istedifim bu qah$rnanrn boyutlannr agmaktadrr.
63 BoEluk tamamlamada yetki ve pozitif nevzuatrn incelemeye defer sorunlan oldufiu
vurgulanmah (PRUMM, s. l9l vd.).
64 Bk. PRUMM. s.202
65 PRUMM. s. 187-188.
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Dedik ki, Anayasa normlarr ya$am iginde yaqayan kurullara d6nuqur ve mekAna uyum saflar; adeta evrirn kanunlanna sistemle birlikte
uyar ve kurdu$u sistemi geleceSetaqrmaya devam eder. Sistern uygulamasr sa$lanrrken asrl olan, her zeminde hakkm adaletini sa$lamaktrr, akhn
adaletini gergekleqtirmektir.
Yaqanan olaylar gosterdi ki, idarenin eylemlerinin hak ihlAlleri gibi yasamamn haklan zedeleyebilece$ide gerqektir. iEte "kryak emeklilik....". Anayasanrn ongordufiu yargllama yontemlerinin bazr olaylarda yeterli sonuglarr
do$urmayr baqaramadr$r gerqe$i, hemen hemen qo$unlukla savunulan
"durdurma" karannrn Yuce Matrkemeye de tanrrumasr gergeSini do{urmuqtur. Ne var ki, yasama bu yolu segmemi,gtir. Yasamamn pasif davranrrast
demek, ozgurluklerin yaralanmaya devam etmesi anlamrm taqrmaz. Anayasanrn dengeleri, sistemini eksiksiz uygulamaya zorlamaktadrr. Aqrlan iptal
davalanrun kimi zaman adaleti sa$layamamasr, hatta kamu vicdamn incitmeye devam etmesi, boqluk sorunununu gundeme getirmektedir.
Anlatrlanlara bakrlrsa "heteronom" bir bogluSun varh$r gozlenebilir.
Oyleyse Anayasa bekqisi durumundaki Anayasa Mahkemesi, gerekli onlemleri alabilir.
Uygulamada, ornekleri Weimar Anayasasr doneminde gorulmugtur.ee
Pozitif temeli olmamasrna karqrn Turk Anayasa Mahkemesi, boqluk
doldurma o$retisinden yararlanarak'yururlu$un
durdurulmasr" karartnr
vermigtir. Bir kanunun yururlu$iinun durdurulnrasr, yaSamrn gerq:eklerinin sonucudur. Kanunun sureklili{i ilkesine mudahale, akan zarnan iqinde kanun koyucunun, bir duzenlemeyi hukilrn koyma anrnda bilerek veya
bilmeyerek, gormezlikten gelerek ya da igtihada brrakmasr durumlarrnda
yargmln ve o$retinin deweye girerek duzenleme yapmasr, zamanrn etkili
faktorlerinin bunu zorla benimsetmesi surecinde ortaya qrkabilir. Hatta
zamarl faktorunun urettiSi de$iqmeler Anayasada da bogluklar dofurabilecefi vurgulandr.
Trirk Sisteminde alt derece mahkemelere tanrnan "gegici onlem" kararlarrnrn, yargrsal yontemlerle qahEan ve hukuk duzeninin birli{ini sa{lamada etkin iglevler goren bir Yuce Mahkemenin yasamanrn suskunlu$u
karqrsrnda srrf pozitif temeli yoktur diye beklemesi, "gegici onlem" aracrna
baqvurmamasr duqunulemez. Esas olan anayasa uygun boqluk doldurma
ilkesinin koqullarr elveriyorsa; krsaca boqluk tanrmr yaprlabiliyorsa, "yu,
66 PRUMM, s.184, 207-211. Aynca qu kararlara bk.: BVerlGE 34,29G (.IVJW, f965,
685 ff.); BVerfGE 15.226(233I.); BVerfGE 34.269(286f.).
Her iki yriksek fedaral yargl yeri (BGH ve BVerfG) aqrklamalanna gore anayasaya uygun bogluk doldurma soz.konusu edilecektir.
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rurlu$un durclurulmasr" aracrnrn kullamlmasl, yargl hakkrnrn reddi yasa[r
ilkesinin gere$idir. Ktrlrretlerjn bolunmesi ilkesinin do[al bir sonucudur.
Butiin sorun, "yururlufun durdurulmasr" konusunda anrlan irdelemelere
uygun Anayasa ve kuruluq kanununda Anayasaya aykrn bir boglu$un
olup olmadr[rnda cltigumlenmektedir.
Genel bogluk doldurma kuramr ve doktrinin gostergeleri, rastlanan
uygtrlama ornekleri, Anayasa Mahkemesinin tasarrufunu do$rular nitelikte gorulebilir.
Bir boqluk durumunda, kanunun plAna aykrn noksanhklarr tanrmlanryor. Boqluklann doldurulmasr, yorum yontemiyle takdir ve tahmin
edilmiyor. Ancak bir kanun boqlu[unun saptanmasl ve tanzimi alanrnda,
bir yorum sonucunda qozum s:r$anrr.
Turk Yargr Sistemine "heterenom" ve ozerk boqluk kawamlanna dikkatleri toplamak iqin yaptr[rm bu galrqma sonucunda Su soruyu
sormahyrm: Vatandaq; mevzuattaki bir bogluktan dolayr ufradr{r zararr
karqrlamak iqin (ki, Anayasa "himaye hukuku" ile iekindir) hiqbir Eey yapanrayacak mrdrr ?
Federal Almanya Anayasa Mahkemesine gore, Anayasa ve Anayasa
Mahkemesi Organik Kanununda, Anayasa Yargrsrnrn ozelli$i bakrmrndan
varolan boqluklan Anayasa yargrlamasr maksadrna uygun bir yonde doldurulabihnesi icin KIYAS YOLU ile di[er hukuk alanlanncla ongorulmuq
USUL kurallanndan yararlanrlabilir.0T
Bilinen bir qey de Kanun yaplcmrn bilerek, anrldrfr uzere bazr boqluklzrr brrakabilecefii durumlardrr. Mahkeme'yc bir gorev verilmiqse, yargllama usulti de bir ihtiyagtrr. Gerekii usul yoksa, bunu mahkeme saptamahdrr.6s Yararlanmada ilk srra idari Yargrlama Usuludur. Veya uygun usul
kurallarr aranrr. 6e
l92l tarihli Almarr Fed. Devlet Mahkemesi Hakkrndaki Kanun TRGBI
s.9O5)ve avnr tarihli Devlet Malrkemesi iqtitiizigu (RGtsI s.1535) ctrCici
ONLEM KARAITINI ongOrmuyordu. Ancak Devlet Marhkemesi,bu kuruma
meqru oldugn kanrsryle, rryuqmazhklarda yer verecektir.
Fed. Anayasa da GEQiCi OruleUi acrk olarak ongormez.Anra Organik Kanun (md.32), bu onleme yer verir.To

67 Bk. BVerfGE I, 109 (r I O il).
68 Bk. RVeTIGE2, 79 (84): :LyncageliEtirilen hukuk kurallzrn icin l;k. BVorgGIi l, 109;
t.2oa; 4.31 (37).
69 Bk. BVcrlGE 20, 18 (26).
70 Bk. SCHLC.ICH,
s. 194 vd.
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I- GENEL OLARAK
Lllkemizde, ozellikle son yrllarda Kurban Bayramr oncesinde ve bayram gunlerinde kurban derilerinin toplanmasr veya ba[rq olarak bir hayrr
kurumuna verilmesi konularrnda onemli bir karrqrkhk yaqanmaktadrr. Bilhassa bayram oncesi gtinlerde, buyrik ekonomik de{er taqryan kurban derilerine tAlip olan kiqi ve kuruluqlar arasrndaki tartrqmalar giderek artmaktadrr.
Bu tartrqmanrn iki tarafi vardrr. Bunlardan biri Turk Hava Kurumu
(THX)I di$eri ise THK chErndakalan ve sosyal amaqlarla kurulmuq dernek
veya vakrflardrr.
3294 sayrh Sosyal Yardrmlagma ve Dayanremayl Teqvik Kamunu'nun
8. maddesinin (c) bendine istinaden 17.7.1986 tarihinde yeniden duzenle* Yard. Dog. Dr. IA. U. gukuk Fakultesi ofretim Uyesi.
I Tiirk Hava Kurumu 1925 y'rhnrla kurulmuE oh.rp Ttirk KuEu Genel Muduriugu, Z-irai ilaglama Filosu ve TaEra Te;kilatr gibi bolumlere alrrlmaktadrr. Bkz: Meydan Larousse, Sabah. C. 8, s. 5O2.

rBo-.nen Yardrm Toplama Kanunun Uygulama Esaslan Hakkrnda Yiinetmeli$in 1992 tarihli degiEiklifi ile lehine toplama tekeli getirilen THK yetkilileri ve yonetmelik de$iqikli$ini gerqekleqtiren idari makamlar, ozellikle der
igigleri ve Adalet Bakanh$r2 ve Yargrtay'rn bazr daireleri3; "1992 tarihli yonetmelik defiiqikli$i ile toplama yetkisinin yalmzca THKna verildiSini, yonelmeli$e aykrrr davranmanrn, mesnedi olan kanuna aykrnhk sayrlaca$mr,
bu sebeple fiilin 2860 sayrh Yardrm Toplarna Kanununun 29. maddesinin
1. fikrasrnda belirtilen suqu olugturaca$rnr, aynca "toplama"nrn sozlukte
biriktirmek anlarnrna geldi$ini bu yuzden gerqek ya da tiizel kir;iler hiqbir
faaliyette bulunmasalar bile vatandaslarca getirilen derileri [makbuz karqrh$rnda) kabul etmeleri halinde dahi toplamarun gergekleqmiq olmasr dolayrsryla sug iglemiq olacaklarrnr, vatandaqlarrn kurban derilerini yalnrzca
'fHK'na
vermesi gerektiSini" belirtmektedirler.
Buna karqrhk birgok mahkemea ve Yargrtayin diSer bazr daireleri5 ile
yrllardan beri bu tip yardrmlan toplayan ya da kabul eden okul ve cAmi
dernekleri veya di$er vakrf ve dernekler; "3291 sayrh kanunun lO. maddesi ile toplama liilini suq sayan 2860 sayrh hanunun 29. maddesinin 2. frkrasrnrn yururlukten kaldrrrldr[r, THK'ndan toplanta tekelinin ahndr$r, gerqek ya da tuzel kiEilerin 2860 sayrh kanunun tj. maddesine istinaden idari
makamlardan aldrklart izinle makbuz kargrhSr deri toplayabilecekleri, keza
kendi uyelerinin veya vatandaglarrn dernek ya da vakrf merkezlerine getirip brraktrklan derileri kabul etmelerinin yasal haklan oldu$u, yardrm top2 Bkz: Adalet Bakanhlr Ceza isleri Genel Muduriiifiu'nun 6.5.1994 tarih vc 8.O3,
O.CIG. O.O0.O0.0-3-3-6/30-1994sayrh Cumhurjvet Bagsavcrlklanna gonderilen yaztsr,
i q i g l e r i B a k a n h s r ' n r n0 3 ^ O 5 . 1 9 9t4. v e L 1 . 0 51.. E G t , lo. . 1 2 . O 2 . 0 8 . 0 6 . . o i , 1 8 4 / 9 1 - 1 t 7 4 7 t
salnlr yazrsr,THK'nun 21 .4.1994 gun ve igl-. D. 938/6429-igl.VO. sayh yazrsr.
3 Bkz. Yargrtay 2. CD'nin 5.1O.1992 t. ve 1992/7310-9180 sayilr ilarm. (YKD, A!us,
tos 1993, s. 1242 vd.), Yargrtay 7. CD'nirr 6.f2.f994 t. ve 1994/8362-12869 sayrh
i l a n r r . { Y K D , T e m m u z I 9 9 5 , s . 1 1 5 4 v c l . ) ,Y a r g r t a y 7 . C D ' n i n 2 0 . 1 2 . 1 9 9 4 t . v e
1994/AgI5'1407O salnlr ilarnr. [Ya1'rnlanmanil5trr).Yargrtay 7. CD'nin 2.5.1995 t. ve
1995 I 3404-41 3 I sayrh ilamr. {Ya1'rnlanmamrgtrrJ.
4Ilkz-: Bigadig Sulh Ceza Mah'nin 28.2.1995 t. ve 1994/165 E. f9!)5/36 K. s.h ilamr. Ildrr Sulh Ceza Mah.'nin 19.7.1995 t. r,e i994/240-3lt s.h llanu, Tire Asliye
H u k u k M a h . ' n i n 2 3 . 5 . f 9 8 8 t . v e l g | i / 3 4 6 I t , 1 9 8 8 , / l l T s . l r k e r r a n ,M a n y a s s u l h C e za Mah.'nin 1985/35I, I9a6/3O4 s.h karau, Denizli 2. Sulh Ceza Mah.'nin
l. 1. I 1. 1986 tarih ve l9a6/ 4OO2-4O84s.h karan. (Bu kirrarlar kesinlegmiptir.)
5 Yargrtay 2. CD'nin yazrh enir uzerine verdili 2$.2.1988 tarih ve l157-914 sayrh
kararr (YayrnlanmamrEtrr). Aynr yonde; Yargrtay 4. HD'nin 20.2.lSBg t. ve E.
198n/9O75 K. 1989/1381 sayrh ilamr (Yayrnlanrnamrqtrr).Yargrtay 4. HD'nin
23.10.l99O t. ve E. f gB9/f 1813 K. l99O/7782 sayrhilamr. (Bkz: YKD, gubat 1991, s.
184 vd.). Yargrtay 3. IID'nin 22.4.1992 t. ve E. l99l /7431 K. 1992/844a sayrh ilamr
Yargrtay 4. HD'nin 23.11.1995 t. ve E. 1995/7081 K. 1995/8991
fYayrrrlanrnamrQhr).
sayrh ilamr (Yalrnlalmamrstrr).
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lanrak ile ba$rg kabuhintin aynr anlarna gelrnedi$i, rnulkiyet hakkrrun, tarafi oldu[umuz insan Haklarr Awupa Sozles.;mesincle
ve Anayasamvtn 35.
macldesinde garanti altrnar ahndrfrr, bafrq yilpmanrn da mtilkiyet hakkrnrn
bir idrak ediliq biqimi olmasr sebebiyle bu konucla yonetmelikle krsrtlarna
getirilemeyecefii, yonetmi:liklerin nresnedi olan kanuna uygun olmasr gerekti{i, halbuki sOz konusu yonelmeli[in 12. mzrcldesininmesnedi olan
3294 sayrh kanunun lO. macldesine aykrn bulundu$u, vatandaslann malihi olduSu deriyi istedifii yere vernlekte serLrestoldu$u" gehlinde ozetlenebilecek goruqleresahip bulunrnakladrrlar.
Haclisenin bilhassa Kurban Bayramr oncesinde kamuoyunu qok
me$gul etnresive problemin cezaye ceza mrrhakemesi hukuku ile ilgili yonu uzerinde akademisyenler t.arafindan bir de{erlendirme yaprlmamrs olmasr sebebiyle bu qaltEmamrzda6nce yardrrn toplama ile ilgili mevzuatrnnzr iizetleyece$iz,sonra da 286O sayrh kanunun 29. maddesinin kaldrnlan
ve yuriikrlukte olan maddelerinin larkh deferlenclirilmesinden kaynaklanan problernleri, mahkeme ve yargltay kara,rlannt da dikkate almak suretiyle ve ozellikle "suqta ve cezada kanunilik ilkesi ve idarenin duzenleyici
iElemlerle (yonetmelikle) sug ihdasr" aqlstndan inceleyerek bir sonuca varnraya qahgaca$rz.
I I _ Y A R D I M V E } { L J R B A I {D t s t t i I , E R i I V i I T I
T ' O P L A I V M A S Ii L t r i I . G i I " i M E V Z T J A T I M I Z
I{onu ile ilgili mevzuatrmzr kronolojik srraya gore krsaca qu gekilde
ozetlcrmekrnumkunclur.
l- 25.6. 1983 taril-rinekadar l<urban clerisi cle dahil olmak uzere yarchmlar, yetkili rnerciler tarafindan 23 Tegrin-i S;ini 1331 tarihli Cem-i ianat Nizamnamesi hukumlerine gore kabul edilmiq ve toplanrntgtrr. Ilu
der.redekurban derilerinin toplanmasr igi herhangi bir kuruluqun tekeline
verilmerrriqtir.
2- 2860 sayrh Yardrm Toplama Kanunu'nun 25.6.1983 tarihinde
ynrurlu$e girmesi ve 21. rnaddesj ile, "kurban derisi, ba{rrsak, Iltre ve zekat zarh da$rtmak suretiyle yardrr-ntoplamil yetkisi 'furk Hava Kurumu'na
aittir" hukmunu getirmesi neticesinde kurban derisi toplama konusunda
Tiirk Hava Kurumu lehine yardrm toplama tekeli getirilmiq, bu tekele
ayktrr dawanrglar da aynr kanunun 29. maddesinin 2. Iikrasrnda Eu .sekilde mueyyide altrna ahnrnrgtr: "'fHl( dtsrnda kiqi ve kuruluqlann kurban derisi (...) toplamasr fitre ve zekaL ztrrl'tda[rtarak para toplamasr halincle sorumlular iiq aydan altr aya kadar hafif hapis (...) ceza,srnar
mahk0m edilir-
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ler. Aynca toplanan kurban derisi ile fitre ve zekat paralanna elkonularak
THK'na devredilir. Elden qrkarrlmr$ olmasr halinde ise de{erinin iki katr
ahnmasrna hiikmedilir".
Aynr kanunlun 22. maddesinde "gelirin paylaqtrrrlmasr" ile ilgili drizenleme yaprlmrq, 23. maddesinde de konu ile ilgili olarak yonetmelik crkanlacaSr ifade edilmiqti.
THK lehine yardrm toplama tekeli getiren 2860 sayrh kanunun
2L, 22, 23. maddeleri ile bu maddelere aykrrr fiillerin mtieyyidesini
gdsteren 29. maddenin 2. frkrasr 14.6.1986 tarihinde yiirtirliile
giren
ve
Dayanrgmayr
Teqvik
3294 numarah "Sosyal Yardrmlaqma
Kanunrl"nun 1O. maddesi ile yiiriirliilrf,es kaldrrrlmrqtrr.
3- 14.6.1986 tarihinde yururluSe giren 3294 sayilr Sosyal Yardrmlagrna ve Dayanrgmayr Tegvik Kanunu; "fakr u zaruret iqinde muhtag
durumda bulunan vatandaqlara (. . .) yardrm etmek (. . .)" amacryla qrkarrlmrs (m.l), bu amaca ulaEmak iqin "Sosyal Yardrmla$ma ve DayanrEmayr
Aynr kanunun 7. maddesi ile, "Sosyal
Tegvik Fonu" {m.3) kurulmuetul
Yardrmlagma ve Dayanlqmayr Tesvik Fonu'nda toplanan kayna$rn ulke gaprnda ihtiyac sahibi vatandaqlara nakdi ve ayni olarak dafrtrlmak (. . .)
uzere her il ve ilqede Sosyal Yardrmla$ma ve Dayanrgma Vakrflarr kurulacaSr"belirtilmig ve bu vakfin gelirleri 8. maddede:
"a- (. . .),
b- (. . .),
c- Her nevi fitre, zekat kurban derileri ve baSrrsak yardrmlanndan
d_ (. . .),
e-(...)
teqekkul eder" denilmiq ve (c) bendine gore;
"(elde edilecek nakdi ve ayni gelirin toplanmasr ve THK, Turkiye Krzrlay Derne$i, Sosytrl Hizmetler ve Qocuk Esirgeme Kurumu, Diyanet Vakfi
ile Sosyal Yardrmlagma ve Dayanr,;ma Vakrflarr arasrnda paylaqtrrrlmasr
usul ve esaslannrn bir yonetmelik ile duzenlenece$i)"belirtilmlqtir.
17.7.1986 tarihli resmi gazetedeyayrnlanan Yonetmelik deSiqiklifi ile,
Yardrm Toplama Kanununun Uygulama Esaslarr Hakkrnda YiinetmeliEin (Yetki) bashkh 12. maddesi 3294 sayilr kanunun B. maddesi do$rultusunda de$iqtirilmio ve kurban derisi toplama yetkisinin il ve ilgelerde kurulan Sosyal Yardrmlaqma ve DayamEma Vakfi'na ait oldu$u belirtilmistir.
4- Daha sonra yonetmelik tekrar de{iqtirilmiE ve bugun uzerinde gok
tarbqrlan duzenleme yaprlmrgtlr. DeSiqiklik Resmi Gazete'nin 2.5.1992 tarihli ve 21216 sayrh nushasrnda yayrnlanmrEhr. Burada; "kurban derisi (. .
.) toplama ile litre ve zekat zarfi dafrtmak suretiyle yardrm toplama yetkisi
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Turk Hava Kurumu'na aittir" (m.12) denilerek 3294 sayilt kanunun 1O.
maddesiyle kanun koyucunun kaldrrdr[r 2860 sayrh yasanrn 21. maddesi,
trpatrp aynr kelimelerle (ve yonetmelikle) tekrar mevzuatrmza girmiQ' toplama tekeli yeniden THK'na verilmiqtir.
Aynr yonetmeli$in de[igik 18. maddesi de takvim yth sonunda elde
edilen gelirin, o/o 4O'rnrn THK'na, o/o25'inin Sosyal Yardrmlaqma ve Dayanrsma Vakrflarrna, o/o l5'inin Turkiye l{rzilay Derne$ine, o/o l5'inin Sosyal
Hizmetler ve Qocuk Esirgeme Kurumu'na, %oS'inin Turkiye Diyanet Vakfi'na verilmesini ongormektedir. Buradaki hukimler de 286O sayrh yasanrn kaldrrrlan 22 ve 23. maddelerine paralel bir nitelik arzetmektedir.
Sonug olarak denilebilir ki, bugun yururlukte olan kanunlanmrzda; kurban derilerini toplama konusunda herhangi bir kuruluqa toplama
tekeli veren bir norm ve buna avkrrt dawamQl cezalandran bir hukum bulunmamaktadrr.
III- KANUNILiK iI,XBSi AQISINDAN DEGERLENDIRME
1982 Anayasasrmn 2. maddesinde ulkemizin bir hukuk devleti olduHukuk devleti ilkesi, hukukun fertlere guvence sa[labelirtilmektedir.
[u
masrnr gerektirir. Ozellikle fertlerin hurriyet alanrna en derin mudahalelerde bulunan ceza hukukunun, iktidarlar tarafindan kotuye kullarulmasrnr
engelleyici tedbirlerin ahnmasr zorunludur. Bu konuda en onemli tedbir'
ceza normlanmn aqrk seqik ve belirli olmasrdr. Belirlilik ise en iyi biqimde
yazrh hukuk, ozellikle kanunlar ile gergeklegira. iqte hukuk devletinin fertlere sa$ladrfr bu guvence dolaytsryla "suqta kanunilik veya kanunsuz sug
oln:;az (nullum crimen sine lege) ve cezada kanunilik veya kanunsuz ceza olnraz (nulla poena sine lege)" qeklinde ifade edilen ilkeler ortaya qrkmrqtrr. Bu ilkeler ferdin hurriyetinin srnrrlarrnr onceden bilmesi ve dawanrqlannr buna gore duzenleme imkanrna sahip olabilmesi ybnunden ferdi
hurriyetin en esash guvencesini oluqturmaktadrrz.
Pozitif hukukumuza da giren ve anayasamrnn 38. maddesinde ifadesini bulan bu ilkeler, suc ve cezalann ancak kanun ile konulmasrnl ve
6 igel, Kayrhan - Donay, Siiheyl, KarqrlaEt.rrmalrve Uygulamah Ceza Hukuku, Genel
Krsrm I, istanbul 1993, s. 73 vd.
7 Bkz: igel - Donay, s. 73 vd, Konu hakkrnda aynca bkz: Diinmezer, Sulhi - Erman,
Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C. I, istanbr-rl 1994, no: 30 vd., Onder, Ayhan,
Ceza I-Iukuku Dersleri, istanbul 1992, s. 56 vd., Erem, Faruk, Umanist Doktrin Aqrsrndan Tiirk Ceza Hukuku, C. L Ankara 1984, s. 74 vd., Artuk, Emin, Ceza Hukukunun Temel Kawamlan. in: Ceza Hukuku El Kitabr, istanbul 1989, s. 96 vd., dztiirk,
Bahri, Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Flukuku, Ankara 1994, s. l0 vd.
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hiirriyetleri,
sosyal hayatr miimkiin krlmak amacryla krsmak demek
olan sug ve ceza koyma iginin sadece kanun koyucuya (TBMM) ait bir
ve idarenin biiyle bir yetkisinin bulunmadriq oldufunu, yiiriitmenin
Srnr gtistermektedir. Parlementonun bu yetkisinin yunitmeye aktanhnasr
temel hak ve hirrriyetler bakrmrnclan biiyiik bir tehlike oluqturur ve kuvvetler aynh$r prensibine de aykrndrr. Nitekim Anayasamrz da 7 . maddesinde "yasama yetkisi devredilemez" diyerek bu hususu aqrkqa belirtmiqtir8.
Suqta ve cezada kanunilik ilkesi, bu ilkenin geqerli oldu$u ulkedeki
insanlar iqin ozellikle uq onemli hukuki guvence getirmektedir. Bu nedenle
ceza kanununun suqlulann "Magna Charta"sr oldufu sOylenmiqtir. Soz
konusu guvenceler "belirlilik, kryas yasa$r, aleyhe kanunun gegmiqe yurumesi yasa[r" olarak ifade edilebilire.
Belirlilik; "bir fiil kanunda yazrh ve sarih bir sekilde suq olarak duzenlenmedikqe kimseye boyle bir fiilden dolayr herhangi bir ceza verilemeyece{ini" ifade ederro.
Ceza hukukunda kryas; kanunda aqrkga suq olarak gosterilmemig
olan bir fiilin ilgili yasadaki suqlardan birine'veya hukuk duzenindeki en
benzer hukuk kurah bulunarak ona gore cezalandrnlmasr anlamrna gelmektedirll. TCK m. 1, "kanunun sarih olarak sue saymadr$r bir fiil iqin
kimseye ceza verilemeyece[ini" belirtmektedir. Maddedeki "sarih olarak"
kelimesi, kryasen cezalandrrmarun yasak edildifini gosterir. Bu bakrmdan
yasal tanrma uymayan fiil suq olusturmaz. Fiil belki yasada tanrmr yaprlan
bir suqa benzeyebilir. Fakat benzedifi iqin sugun tantmrnr yapan madde
ile cezalandrrlmazr2.
Ceza hukukunda aleyhe kanunun geqmiee etkili olmasr kabul edilmemekte buna karqrhk lehe kanunun geqmiqemiiessiriyeti kabul edilmektedir. Boylece ceza hukukunda suQ failinin lehine olan kanun hem geqmiq
hem de gelecek bakrmrndan etkili olur. Yani yeni yasanrn onceki yasada
suq olarak gosterilen bir fiili suq olmaktan qrkarmasr durumunda, onceki
yasanrn yururlukte olduSu srrada suq iqleyen kiqi cezalandrnlmayacakhr.
TCK'nrn 2. maddesinin ). fikrasrntn 2. cumlesi "iqlendikten sonra yaprlan
kanuna gore curum veya kabahat saytlmayan bir fiilden dolayr da kimse
cezalandrtlamaz" demekle sueu ve karqrh$r olan cezayt kaldrran yeni yasaB Oztiirk,
I Oztiirk,
I O Oztiirk,
I I Artuk,
l2 Artuk,

s. tO,
s. 10,
s. I O.
s. 108., Oztiirk,
s. 102.

s. I O.
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nrn geqmiSe etkili olacagrnr belirl.miqtir. Hertta lail hakkrnda nrahkrrmiyet
kararr verilip yeni yasa yrirurlufie girmeden once cezanrn infazrna baqlansa
dahi vine aynr fikranrn 3. cimlesine gore "c'.ezarrfir
icrasr ve kanuni neticeleri" kendilifinden kalkacaSrndan cezanrn infaztna derhal son verilecegi gibi onun kanuni sonuqlarl da kendili.{inden ortadan kalkacaktrr.
29.5.1986'da yururlu{e giren 3294 sayrh kanunun lO. maddesi,
2860 sayrh kanunun 21. madclesinive 29. maddenin 2. Ilkrasrnr sarih bir
biqimde yururlukten kaldrrmrqtrrr3. Bu sebeple kaldrnlan 21. maddeye ayktrt dawanlS suQ olantaz ve kimseye 21. metddeyeaykrn davrandrfir iqin m.
29/2'deki mueyyide uygulanamar..Yani THK drqrndaki kiqi ve kuruluElann kurban derisi toplamasr sug de!'ildir. gu halde usulune uygun olarak 286O sayrir kanunun 6. ve dr:vamr nraddelerine gore yardrm toplama
izni alan kiqiler difrer yardrmlar rneyanrnda kurban derisi de toplayabiler--eklerdir.Qunkii kanunkoyucr,r lekel metddesini iptal etmek suretiyle "vardrm Loplarna konusunrla" tamamen izin sistemine donnrust.ur. Bu fiil agrslnd€rn 3294 sayrh kanunun 10. maddesi lehe kanundur ve 'fCK'nrn 2.
tnadclesine gore de mahkim olanlarrn cezalannrn infazr clurdurulur ve btr
fiiller agrsrndan artrk takibat yaprlamaz. Nitekim Yargrtay ve gesitli mahkemeler tarafindan. 1983-1986 yrllan arasrnda m. 29/2'ye rnuhzrleletsebebiyle agrlmrqdavalarda, bu madde 29.5.1986'da kaldrnhnca, mahkumiyet
hukumleri bozulmr-rg,derdest dosyalarda chiqme kararlan verilmiEtiri+.
Flukuki dururn bu gekilde olmasrna karqrhk Yardrm Toplama Kanununun Uygulama Esaslarr Hakkrnda YiinetmeliEin (Yetki) i:aghkir 12.
maddesi 1992 yrhndaki de$iqiklikle THK lehine -mevzuat bolilmuncle ozetlendigi sekilde- toplama tekeli getirince 2.5.1992'den sonra meydana gelen
olaylarda mevzuatln bu seyrini tiikip edemeyen birgok savcl, yonetmelifin
12. maddesine aykrn davranrlcllfitndanbahisle -2860 sayrh kanunun
29/1. maddesine rnuhalefet"ten dava agmrqtrr. Bu davzl.lardoli,ryrsryla
mahkemelerin yukarrdaki gerekgelerieverclifi berazrt kararlan -yargllay ceza dttirelerince bozulmuE, mahkumiyet kararlan aleyhine agrlan temyiz daI3 Ceza hrrkukunda kanun koyur:unun bir kr-rrahkaldrrern iraclcsini lbrmel bir varsanra iglemi, yani kanun ile agrfiavurdulu hallerde sarih (agrk) ilgadan stizedilir. Bkz:
Diinmezer - Erman, C. I. no:25r1, Onder, s.42, Artuk, Emin, Ceza Flukuku ktrri,Ll
larrntn Zarnan Baktmtnclan Uygr-rlarnaAlanr. in: Ccz:r tlukuku El Kitabr, istzrnbul
19t19,s. 128 vd. Oztiirk. s. 34.
14 Bu konuda verilmi$ bilzr kararlar igin l:kz: Yargrtay 2. CD'nin yavrh crrrir trzerint:
verdifi 29.2-tgB8 1..ve 115 9I4 s.h karan, (Yayrnlannr:lnuq;hr).Aytu yor-rrie:Yargrtay
4.HD, nin 20.02"19Bg tarih ve D. I 988/9075 K. l9B9/ I 38 I s.h ilanu, Bununla l.rzr{lanttlt olar:rk: Tire Asliye Hukuk Mah.nin 23.5.1988 L. ve 1987/346 E. I98U/ll7 s.lr
kararr, Manyas Sulh Ceza Mah.nin l9B5/351, l986/304 sayrl k:rrzirr, Denizli 2.
Sulh Ceza Mah.nin I Ll1.1986 t. ve 1986/4002-4084 s.ft l<:rran.

r86 _valarr ise reddedilmiqtir. Yargrtay'rn bozrna ve red gerekgeleri birbirinin aym olup aqa$rdaki kararda oldu$u gibidir:
"2860 sayrh Yardrm Toplama Kanunu'nun kurban derisi toplamamn
usul ve esaslanm duzenleyen 21, 22,23. maddeleri hukumleri, 3294 s.h
yasanln 8/c madde bendiyle bu yasaya aktarrlmrqttr. Kurban derilerini
toplama yetkisi, 3294 s.h yasamn 8/c maddesine dayanan Yardrm Toplama Kanununun Uygulama Esaslart Hakrnda Yonetmeli$in 2.5.1992 gunlu
Resmi Gazetede yayrmlanan de{iqik 12. maddesi ile THK'na verilmiqtir.
Yurttaglann kendili[inden kurban derilerini sanrSrn 2. baqkanr oldu[u
(......) derne$ine getirmeleri ve saruStn da bunlart kabul etmesi, yardrm
toplama niteli[indedir. izah olunan ve tesbit edilen bu durumlar karqrsrnda muhalefet edilen yonetmeli$in yasaya dayah olarak grkarrldrSr ve yasaya
aykrn dawanrgrn da musnet sugu oluqturdu$u sonucuna varrlmrqtrr"l5.
Fikrimizce bu karardaki hukuka aykrrrhk gayet agrktrr ve higbir
gekilde tevili miimkiin defildir. Hukuk devletinde biiyte bir keyfilile
yer olamaz. Bu uygulama ile adeta kaldrnlan 21. maddenin yerine yii12. maddesi, m. 29/2'nin yerine de m. 2911 ikdme edilnetmelifin
miqtir. Bu suretle kanun ko5rucunun 2l ve 29/2. maddeleri kaldrran
aErlmakta, sugta
ve fiili sug olmaktan grkaran iradesi, yiinetmelikle
ve cezada kanunilik ilkesi ihlal edilmektedir.
Yukarrda mevzuatrn de$erlendirilmesi bolurnunde aynntrh bir biqimde anlatrldr$r gibi Sosyal Yardrmlaqma ve Dayanrsma Vakrflannln gelirleri
arasrnda kurban derilerinin bulunmast, di{er kuruluglar meyantnda bu
vakrflann da kurban derisi toplayabileceSini gostermektedir. Bunun aksi
yorum tarzr, kanun ko5rucunun fiili sug olmaktan grkarma iradesi ile
baldagtrnlarnaz.
Kanunilik ilkesi incelenirken uzerinde durulmasr gereken bir konu
da miisaderedir. Mflsadere, Hukuk terminolojisinde, iqlenen bir sug kargrhSr olarak, mahk0mun malvarh$rnrn butunu veya bir ktsmr uzerindeki
15 P.kz:Yargrtay 7. CD'nin 6.12.1994 t' ve 1994/8362-12869 sayth karan (YKD' Temmuz 1995, s. ll54 vd.) Aynr yonde; Yarglt^y 7. CD. 20.12.1994 t. ve 1994/8915 E.
ve 1994/l4O7O s.h kararr. (Ya]nnlanmamrgtrr.)Yargrtay 7. CD.27.6.1994 tarihli baqka
bir karannda Eu qekilde gdriis belirtmiqtir: "(. . .) tanrk anlatrmlarr, izinsiz kurban derisi toplandrfirmn ihbar edilmesi uzerine olaya elkonulmast ve kniliyetli miktarda kurban
derisi kabul etmenin dahi toplama nitelifiinde oldufu nazara alnarak sanrklann mahkfimiyetlerine karar verilmesi gerekirken oluqan ve dosya kapsamrna u1rmayan gerekge
ile yazit gekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykrndrr." Bkz: Yargrtay 7. CD.
27.6.1994 t. ve 199461939 E. ve 1994/75OOs.h karan. (YaPnlanmamr$trr.r
7. CD. burada, dosyada -varsa- kanuni gerekgeleriyle hukuka ayktnltft ve buna g6re
ulaqtt[r sonucu ifade etmesi gerekirken mahkemeyi kendi goruQti doSrultusunda karar
vermeye adeta zorlamrq neticede de mahkeme 2. defa verilen bu bozma karanna uymuQtur. Bkz: Bayrndrr SCM'nin 27.10.1994 L. ve 1994/220 E. ve 1994/292 s.h karan.
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mulkiyetine son verilmesi ve bu mulkiyetin kamuya ait bir tesekkule devredilmesi anlamrna gelirl6.
286O numaralt Yardrm Toplama Kanunu'nun l986'da kaldrrrlan 29.
maddesinin 2. hkrasr, yukanda da aqrklandr$r gibi "THK drsrnda kiqi ve
kuruluElann kurban derisi (...) toplamasrnr cezalandtnyor, ayrrca toplanan
yardrmlara elkonularak THK'na dewedilmesini ongoruyor, elden qrkarrlmrq
olmasr halinde ise de$erinin iki katrnrn ahnmasrnr" imir bulunuyordu.
Bu hukurn 3294 s4yrh kanunun lO. maddesi ile yururlukten kalktt$r
qimdi
ve
davalar kanuni dayanafir olmayan yonetmeli[e dayanarak 2860
sayrlr kanunun 29/L. maddesine aykrnhk dolayrsryla aqrldr[mdan, bu
maddeye gore yapilacak yargrlamada mahkumiyet kararr verilse bile, neticede elkonulan deri bedelleri musadere edilecek yani mulkiyet devlete geqecektir. Qunku 29. maddenin l. fikrasr, kaldrrrlan 2. fikradan farkh olarak mahkfimiyet neticesinde elkonulan eqyamn musadere edilecefini belirtmektedir. Halbuki uygulamada birqok mahkeme buna dikkat etrnemekte ve deri bedellerini THK'na devretmektedirrT. Bu da kanuna ve hukuka
avkrndrr.

IV, IDARENINYONETMELIKLE
S U Q i H D A S t r D i P E D E M E Y E C E G IP R o t s L E M i
Anayasamrzrn 91. maddesine gore TBMM, Bakanlar Kurulu'na kanun hukmunde kararname qrkarma yetkisi verebilir. Ancak srkryonetim ve
ola$anustu haller sakh kahnak uzere Anayasa'nrn ikinci krsmrnrn birinci
ve ikinci bolumlerinde yer alan temel haklar, kiSi haklan ve odevleri ile
dorduncu bolumde yer alan siyasi haklar ve odevler kanun hukmunde kararnamelerle duzenlen emez.
Sug ihdas etmek temel haklan krsmak anlamrna geldi$ine gore, yurutmenin kanun hukmiinde kararnamelerle sug ihdast olaflan hallerde yasaktrrr8. Bilindigi gibi hukuk kurallarr arasrnda varhSr kabul edilen hiyerarqik srralamaya gore en bagta anayasa vardrr. Daha sonra srasryla, milletlerarasr andlagmalar, kanunlar, kanun hukmunde kararnameler, tu16 Diinmezer, Sulhi-Erman, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C. II, Istatrbul
1994, Nb: t55+, Onder, Ayhan, Ceza Hukuku Genel Huktinrler, C. III, istanbul 1989,
s. 87 vd.
77 Bkz: Ankara 14. SCM'nin 24.11.1992 t. ve 1992/B0a.lO77 sayrh karan, Denizli
SCM'nin 19.12.1994 t.ve 1994/327 E. sayrh il6.mr.Urgiip SCM'nin 21.1.1993 tarih
ve 7992/72 E 1993/2 sayrh ilAmr.
18 Oztiirk, s. lO., Ayrrca bkz Klruz:u,Burhan, Turk Anayasa Hukukunda Kanun Hrikmunde Kararnameler, istanbul 1985. s. 353 vd"
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zukler, yonetmelikler ve sair duzenlemeler gelir. Bu srralama karsrstnda
I 982 Anayasasr'nln kanun hukmunde kararnamelerle yaprlmasrnr yasakladr$r bir duzenlemenin ondan daha aEafirdabuhrnan yonetmelikle yaprbilece$ini ileri strrmek mrimkun de$ildirls. Anayasa'nrn yasama yetkisinin
dewini, ag:rkve kesin bir dille yasaklamrq bulunan 7. maddesi ile yukanda
soylenenler birlikte mutalaa edilecek olursa, bizim hukuk diizenimizde,
kanunilik ilkesi kargrsrnda, idarenin diizenleyici iglemlerle sug ihdas
edilebilmesinin, yiiriitmeye yasama yoluyla niyabet (delegasyon) verilmesi suretiyle miimkiin oldu{u da ileri siiriilemez2o.
Bu teorik agrklamalar qerqevesinde, Yardrm Toplama Kanununun
Uygulama Esaslarr Hakkrnda YtinetmeliEin fYetki) baqhkh cleSiqik 12.
madclesindeki, THK'na kurban derisi toplama tekeli veren hukme aykrn
dawanrqlarrn 2860 sayilr kanunun 29. madclesinin 1. fikrasrndaki cezayr
gerektiren sug olduSunu ileri surmek mumkun degildir. Aynca bu yiinetmelik hiikmii, aqafrda incelenecefi gibi 2860 ve 3294 sayrh kanunlara da aykrrrdrr.
Anayasa'nn 124. maddesine gbre yonetmelikler; "Bagbakanhk, bakanhklar ve kamu tuzel kiqileri {tarafindan) kendi gorev alanlarrnr ilgilendiren kanunlann ve tuz.uklerin uygulanmaslnr safrlamak izere ve bunlara
(kanunlara ve tuzuklere) ayhrrr olmamak partryla...." qrkanlabilir. Halbuki
bu yonetmelik, hem kanun koyucunun 2860 sayrh kanunun 2L,22,23 ve
29/2 maddelerini kaldrrma iradesine, hem de 3294 sayrh kanunun 1., 7.
ve 8. maddelerine aykrrrdrr2l.
Yonetmelikle yaprlan duzenlemelerin kanuna uygun ohnasr mutlaka
gerekli olmakla birlikte yine de nadiren kanuna aykrrr yonetmelikler bulunabilmektedir. Bu durumda yaprlmasr gereken ust norm durumunda bulunan kanunun uygulanmasrdrr22. Yargltay kararlannrn da bu yonde oldu$u gorulmektedir. Gergekten Yargrtay 1O. Hukuk Dairesi, benzer bir
olayda verdi$i kararrnda;
l9 Bu sebeple ydnetmelikle sug ihdas ecliletrilece$ini ileri siiren Yargrtay 2. CD'nin
5. lO.1992 tarih ve 1992/731O-9IBO sayrh ilermrndaki g6ru9une katrlmak miirnkun
degildir. (YKD, A{ustos, 1993 s. 1242 vd.) Aynr y6nde di$er kararlar igin bkz: 7. CD,
I6.12. 1993 t. ve 1993/7554-7459 s.h karar. 7.CD,27.6.7994 t. ve r994/r939-75OO
salnh ilAm.
20Ddnmezer - Erman, C. l, no: 2l9vd, t'to:22Oter., iqel-Donay, s. I12.. dztiirk, s.
12., Aynca bu konuda bkz: Soyaslan, Dofan, Yurutne Organnrn Suq ve Ceza Koyma
Yetkisi, Ankara 1990. s. 54 vd.
2l lldr SuIh Ceza Mahkemesi, 19.7.1994 tarih ve lg94/240 E. 1994/3f I K. sayrlr
kesinleqen ildmrnda yukanda zikretti{imiz gerekqe ile yonetmeliSin, "esas il.ibariyle
yok htrkmtrnde oldufunu" belirtmi$tir.
22 Bkz Diinmezer - Erman, no: 22L-

"Yonetmelifiin 6. maddesi, 2147 sayilt kanunun 4. rnaddesine ayktnyasaya aykrn hiikmiidlr. Hakim, idari bir tasarruf olan yiinetmelifin
Anayasaya kahakimin
maddesi
nii uygulayamaz. Anayasanrn 138/1.
nuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatrna $iire hiikiim vereceiini belirlemiqtir. Yasalar hiyerargisinin alt srralannda bulunan yiinetmelik kurahnrn yasa kuralrnrn iistine qrkanlmasr siiz konusu olafrraz"23 demek suretiyle yonetmelikle kanun huk{imlerinin farkh olduAu
hallerde oncelikle kanunun uygulanmasr gerekti$ini belirtmiqtir.
I3aqka bir olayda, Yargrtay CGK, "1567 sayrh kanunun l. maddesinin verdi{i yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu'nca gtkanlan ve Turkiye
dahilinde imal edilen rnallan. kurulacak bir komite tarafindan tesbit edilecek fiyatrn ustun<le satrlmasrnr yasaklayan 19 sayrh kar:rn. yetki kanununa aykrn bularak, buna muhalif hareketin sug teqkil etmeyece$ine" isabetli olarak karar vermiqtir24.
Anayasa Mahkemesi 10. 12. 1962 tarih ve 1962/ 198- 1 I I sayilt kararrnda, ytirutmenin kanunla tanrnan yetki sebebiyle, suQ ihclas etmesinin
kanunilik ilkesini ihlal etmeyece$ini belirtmigtir2s.
Diinmezer - Erman,'furk doktrini ve Anayasa Mahkemesi kararlarrnrn incelenmesinden qrkan sonuca gore idarenin duzenleyicriiElernlerle suc
ihdas etmesi igin aqafirdaki sartlara riayet etmesi-gerekti[ini belirtmektedir. tsuna gore diizenleyici iElem; "a-tanzint yetkisine sahip bir organ tarafindan yaprlmrg b- organrn yetki stntn a$tlmamts, c- kanunun agrk bir
hukmunu veya zrmnen ihtiva etti$i bir prensibi ihlal etmemiE d- yetkinin
saptrrrlmasr sureliyle ittihaz olunmamtq e- kanuni qekilier iqinde neQir ve
ilan edilmiq" olmahdrr26.Her halde kanunun ihdas edilecek suq alanrnt
belli etmiq ve hukmedilecek cezalan da gostermiE bulunnrast qartttr2T.
Olayrmrzr bu goruq aQrsrndan de[erlendirdi[imizde de; gerek 286O
gerekse 3294 sayrh kanunun yunitmeyi boyle bir duzenleme yapma konusunda yetkilendirnresinin soz konusu olmadtfir gorulecektir. Ahsine kanun koyucu, toplama tekeline dair yetkiyi 1986 yrhnda THK'ndan al23Rkz YKD. Nisan 1984. s.590-592.
24 Bkz.: Yargttay CGK'nun 7.4.1975 l. ve 7975/46-71 savrh il2rrnr. Karartla, "l9 savrh
l maddesinde
1567 szryrh kanunun
Bakimlar Kurulu karzrn ile txrna ek tcbli$erin
tahdidi bir surette saylan hususlerrdan higbirisine taalhlk etmemiq ve dolayrsryla bu
maddenin verdi$i yetkiye dayanrletrzrk grkzrnlmrg bir karar ve tebli[ olar:r.k kabulune
iein bkz: Dtinhukuken imkur bulunmarnrqitr"
denilrniEtir. Karann deferlendirmesi
mezer - Erman, C. I, rlo: 221.
25 tlu konucler bl<z: Dtinmezer - Erman, n(r: 22O bis..
I OB.
26 Diinmezer - Erman, Cl. I, no: 2lO.
27 Donmezer - Erman, C. I, no".'21O.
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mak ve buna aykrn davranrglan cezalandrran fiili sug olmaktan grkarmakla iradesini kesin olarak ortaya koymuq ve bu iradenin diizenleyici iglemlerle agrlmasr yolunu kapatmrgtrr. Halbuki yiinetmelilin
depigilr 12. maddesi, 3,294 sayrh kanunun 1O. maddesi ile kaldrrrlan 21.
maddeyi tekrar getirmek suretiyle kanunun agrk bir hiikmiinii
ihlal
etmiqtir.
Ote yandan kanun; ihdas edilecek suQ alanrnl ve hukrnedilece cezalan da gostermiq de$ildir.
Gerqekten 2860 sayrh kanunun 29/L. maddesindeki hukum ile yonetmeli$in 12. maddesindeki duzenleme arasrnda bir ilgi kurulmasr mumkrin de$ildir. Qunku m. 29/ I'de "bu kanun hukurnlerine aykrn olarak
izinsiz yardrm toplayanlann cezalandrrrlaca$r" belirtilmekle, sug olan fiilin
ancak kanun hiikmiine aykrnhk dolayrsr ile siiz konusu olacalr ifade
edilmekte, yiinetmelikten
siiz edilmemektedir.
Yardrm Toplama Kanununun Uygulama Esaslarrnr Gosteren Yonetmelifin (Yetki) baqhkh deSiqik 12. maddesinde ise toplama tekelinin
THK'na ait oldu$u belirtilmekte ancak bu maddeye aykrrr hareket edildi$i
takdirde aykrnhSrn miieyyidesi gosterilmemekte ve 2860 sayrh kanunun
29/I. maddesine de atrf bulunmamaktadrr.
Hukuki duzenleme b6yle olmasrna karqrhk bugun uygulamamrzda,
2860 ve 3294 sayrh kanunlarla idarenin herhangi bir qekilde yetkilendirilmesi soz konusu olmadr$r, kanun taralrndan ihdas edilecek suq alanr ve
hukmedilecek cezalar da gosterilmiq bulunmadrSr ve yonetmelik maddesinden kanuna, kanunun ceza r'orrnu koyan 29/1. maddesinden yonetmeli$e herhangi bir atrf bulunmadr$r halde gergek ve tuzel kigiler yonetmeli$e aykrr hareket ettiklerinden bahisle cezalandrrrlmaktadrrlar. Soz konusu iiil hukuken sue olmadr$rna gore burada ceza, k5ras yaprlmak suretiyle
verilmektedir. Mevcut hukuk sistemimizde kryasen cezalandrrma
miimkiin defildir. $u halde uygulamadaki hal, pozitif hukukumuza
aqrk bir aykrnhk teEkil etmektedir.
Butun bu sebeplerle, Adalet Bakaru'mn Yargrtay 4. Hukuk Dairesinin 286O sayilr kanunun 21, 22, 23 ve 29/2. maddeleri kaldrnlmadan,
baEka bir konu ile ilgili olarak verdi$i ve "toplama" kavramrm agrklamak
sadedinde soyledi$i "higbir u$raqta bulunmasa bile yurttaqrn kendili[inden getirdi$i kurban derisinin kabul edilmesinin de toplamak anlam ve
kawamr iqerisine girecegi" tarzrndaki kararrnr 28 25.2.1992 tarihinde yapr28 l3kz: Yargrtay 4. H D ' t r i n 2 7 . I . 1 9 8 6 t a r i h v e l 9 8 5 / 9 5 8 0
nlr. BLr karann tahlili aEagrcla yapllacarktrr. Rkz: Y , 1, B.
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K. sayrh ila-
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lan yonetmelik defiqiklifi ile getirilen toplama tekeline dayanak yapmasr
ve Cumhuriyet Baqsavcrlarrna gonderdi$i 6.5.1994 tarihli genelgede, bugun yururlukte oimayan bir suq dolayrs5rla verilen karan ornek gostererek
tahkikat yapmalarrnr istemesi, YCGK'nun 1.6.1992 tarihli ve 1992/2-158
E. 1992/ 181 K. sayrh ilamrnda aynr goruqu benimsemesi ceza hukukunun temel prensiplerine aqrk bir aykrnhk teqkil etmektedir.
Keza Yargrtay 7. CD'nin almr konuda birbirine benzer tarzda verdiSi
kararlara bir ornek olarak verebilece[iniz 20.12.1994 tarihli karan da hukuka aykrrrdrr. 7. CD. bu olayda; "kurban derisi, ba{rrsak, fitre ve zekat
zarfr da[rtmak suretiyle yardrm toplama tekelini THK'na veren ve toplanan
gelirin paylaqtrrrlmasr usul ve esaslarrnr duzenleyen 2860 sayrlt Yardtm Toplama Kanunu'nun 21,22,23. maddeleri ile bunlara muhalefetin muelyidesi
olan aym kanunun 29/2. maddesi sonradan yururlu[e giren 3294 s.h Sosyal Yardrmlaqma ve Dayanrqmayr Teqvik Kanununun lO. maddesi ile yururlukten kaldrnlmrq ise de; 10.6.1986 tarihinde yururlu$e giren 3294 s.h kanunun amacrna ulaqabilmek iqin 7. maddesi ile Sosyal Yardrmlaqma ve Dayamqma Vakrflannr oluqturmug ve 8/c madde bendi ile de gelir kaynaklarrna, kurban derisi, baSrrsak, {itre ve zekat zarfrm katarak 2860 sayrh kanunun kaldrrian 2l-23. maddelerindeki hukumleri buraya aktarmtqttr. (...) iCte bu hukme dayanrlarak yardlm toplama kanununun uygulaura esaslart
hakkrnda yonetmeli[in (...) 12. maddesi ile kurban derisi (...) toplama yetkisi
yeniden THK'na verilmiEtir. (...) Bu ydnetmelik dayanafirnr 3294 s.h kanunun 8/c madde bendinden almrqtrr. Bunda hiqbir duraksama yoktur. (...)
izah olunan ve tesbit edilen bu durumlar kars;rsrndamuhalefet edilen yonei.meliSin yasaya dayah olarak grkanldrfr ve yasaya aykrr davranrqtn da musnet suqu oluqturdu$u gozetilmedenyaz,rhgerekgelerleberaat karan verilmesi yasaya aykrn midahil vekilinin temyiz itirazlan bu itibarla yerinde gorLrldu$unden hukmun istem gibi bozulmaslna" karar vermiqtir2e.
6zel Daire karannda, "2860 sayrh Yardrm Toplama Kanunu'nun kaldrnlan 21, 22, 23. maddeleri hukumlerinin, 3294 s.h kanun 8/c bendine
aktanldr$r" ictihadrnda bulunmuqtur. Burada sorulmasr gereken soru; 21,
22 ve 23. maddelere aykrrrhlrn miieyyidesini giisteren 29/2. maddenin
nereye aktarrlmrq olduludur? Acaba kanun koyucunun miieyyideye
iliqkin bu hiikmii yiiriirliikten
kaldrrmaslnln amacr nedir? Bu sorulara
salhkh bir cevap verildifi takdirde igtihadrn yanhghlr ortaya grkacakt;r. Cezave ceza muhakemesi hukuku kurallan bir butundur ve insan hak
ve hurriyetini garanti altrna almak igin yuzyrllar boyu suren mucadelenin
29 Bkz: Yargrtay 7. CD, 20.12. 1994 t. ve I99418915-14O7O sayrh kararr. {YayrnlaDmamrstrr.J
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sonunda bugunku qafidaq noktaya gelmiqtir. O sebeple kanun uygulanrr ve
yorumlanrrken daima insan hak ve hurriyetlerinin korunmaslna gahqrlmah
yorum buna gore yaprlmahdrr. Bu yaprldr$rnda mueyyidesi kanunla kaldrrrlan bir liilin, aym kanuna gore suQ olarak kalmaya devam ettifini iddia etmenin mantrkh ve hukuki bir sebebi olmadr[r daha iyi anlaqrlacaktrr.
Kanun koyucunun THK'ndan toplama tekelini ahp fiili suq olmaktan
qrkada$rna dair iradesi 3294 sayrh kanunun TBMM muzakere zabttlanndarr da bellidirso. Sonuq olarak Yargrtay 7. CD'nin burada yaptr$r, kryastan
baqka birqey degildir.
3294 s.h kanunun 8. maddesi, Sosyal Yardrmlasma ve Dayam$ma
Vakrflarr'nrn gelirlerini srralarken (c) bendinde bu gelir kalemlerinin arasrnda "kurban derileri"nin de bulundu$unu ifade etmiE ve sonra "bu bende gore elde edilecek nakdi ve ayni gelirin toplanmast ve I.FIK, Turkiye Krzilay DerneSi, Sosyal Hizmetler ve Qocuk Esirgeme Kurumu, Diyanet Vakfi
ile Sosyal Yardrmlaqma ve DayanrEma Vakrflarr arasrnda paylaqtrnlmasr
usul ve esaslannrn bir yonetmelik ile dizenlenece$ini" belirtmiEtir. Fikrirnizce, yukarrdan beri yaprlan aqrklamalar ve meclis muzakere zabrtlan
brrakrlan diizenlemenin maddede
dikkatle incelendi{inde; yiinetmelile
belirtilen gelirden pay alan kuruluqlarla ilgili oldufu ve yiinetmelifin
12. maddesi hiikmiiniin de THK'na, kendisi, Tiirkiye Krzrlay Dernefi,
Sosyal Hizmetler ve Qocuk Esirgeme Kurumu, Diyanet Vakfr ile Sosyal Yardrmlaqma ve DayanrEma Vakrflarr adrna deri toplama yetkisi
verdi$i, toplama tekelinin ancak bu gergevede ve bu kuruluqlara miinhasrr olarak miitalaa edilmesi gerektifi sonucuna vanlmahdrrsr. Aksi
iddia bizi kanun koyucunun abesle igtlgal ettili veya yaptrprnrn quurunda olmadrfr sonucuna gittiiriir.
Uygulamada, "yardun toplama" ile "ba[rq kabulu" kawamlanna geEitli mercilerce deSiqik anlamlar verildifi gorulmektedir. Bu sebeple qahgmamrzda sozkonusu kavratnlar uzerinde de krsaca duracafz.
V. YARDIM TOPI,AMA KONL]SUNUN
DiGEIT YONLtrRDEN DEEERLENDiRiLMtrSi
1- "Yardrm Toplamak" ve "Bafrg Kabul Etmek" Kavramlarr
Yururlukteki mevzuatrrnrz bafirg kabulu ile yardrm toplamayr birbirinden farkh kabul etitfi halde konuyla ilgili Yargrtay kararlarr istikrarsrz30Bkz: TBMM'nin 29.5.1986 tarihli zabrtlarr, B. I f 2, O. I, s. 17 r'd.
3l Yargrtay 4. HD, Diyanet Vakfi ile THK arasrnd:rl<i kurban derisi iie ilgili bir ihtilaf'ta burada belirtti{imiz goruEe benzer bir iqtihatta bulunmuQtur. Bkz: 4.HD'nin,
27.I.198G t, ve 1985/9580 E, 1986/462 K s.h ilamt, {Y:rJ,rnlanmamtqttr.)
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hk gostermektedir. I3u sebeple Yargrtay kararlan konuyu duzenleyen 29O8
sayrlr Dernekler Kanunu'nun 6O/4 ve 5. bentdleri l'e Yardrm 1'oplama Kanunun 2 / 2. maddesi qerqevesindedelerlendirilmelidir.
A- 2908 Sayrh Dernekler Kanunu'nun 6O/4 ve 5. Bentleri ile
Yardrm Toplama Kanununun 2/2. Maddesine Giire Ba$rg Kabulii ve
Yardrm Toplama
Dernekler Kanununun, derneklerin gelirleri baghkh 60. maddesinde
derneklerin gelir kaynaklan;
"l_ t...)
2_(...)
3_(...)
4- BaSrglarve yardrmlar
5- Yardrm 1'oplama hakkrndaki mevzuat hukimlerine uygun olarak
toplanacak baSrqve yardrmlar" olarak belirtiimigtir.
286O sayrh Yardrm Toplama Kanunu'nun 2. tnaddesinde de Vardrm
toplama fiilinin kapsamr qizilrnigtir. Bu kanunun 2. rnaddesinin 2. fikrasr
qoyledir: '"I'urk silahh kuwetlerinin kendi bunyesi icindeki yarchnr toplama
faaliyetleri ile dernekler, sendikala.r ve bunlann ust kuruluglanna spor kuluplerine mesleki kuruluEiara ve ba{rq kabulune yetkili vakrflara kendi
stattrlerine gore "iiyeleri ve di[er kigiler tarafrndan yaprlacak balrg ve
yardrmlar"la bunlann oz kaynahlanndan sa$layacaklan gelirler bu kanunun kapsamr drgrndadrr."
a- Gornldufu gibi 2860 sayrhYerdrm Toplama Kanunu'nun butun maddelerinde sozkonusu edilen, "yardrm toplama faaliyeti"dir. Bagka bir ifade
ile kanun, makbuz veya bir belge ile drgarrda dolaEarak veya sair suretlerle yardrm toplama faaliyetlerini diizenlemiq bunu yetkili mercilerin iznine baSlamrq ve bunlara aykrrr davranrqlarr miieyyide altrna almrqtrr.
Aynl kanunun yukartda verilen 2. maddesinin ikinci fikrasrndaki
hukumle, 29OB sayrh Dernekler Kanunu'nun, aqrkga bafirg ve yardrm kabulu hakkrnr yardrm toplamadan ayn duqurrdufiri derneklerin ve diger tuzel kiqilerin normal gelir kavnaklan olarak tanrdrSr tesbil eclilmiqtir. Qu
halde derneklerin vesair tuzel kiqilerin kendi kanunlan ve tuzukleri qerqevesinde yardrm ve baSrq kabul etmeleri haklarrdrr, normal gelir kay'naklartndandr ve bir izne tabi deAildir:2.
32 Bu husus,Yardtm'foplamaKanunu 'lhsansrlrrnnraddegerekgelerinde
de aqrkgabelirtilmiqtir. Gerekqegu qekildedir: "Madde 2- Kanunun kapsamr belirlenmig ve yanhg uygulamalara
ncden olunmamasriqin derneklerese:rdikalaraspor kuliplerine meslekikuruluglara (...)tryeleri ve difer kigiler tarafindan kendillginden yaprlacak bafrg ve yardrmlann bu kanun kapsamr drqrnda kaldrlr vurgulanmrytrr." Bkz: Danrqma Meclisi (Tutanaklan) s. sausr: 344. s. 3.

- r94b- Keza 2860 sayrh Yardrm Toplama Kanunu'nun uygulama esaslanm duzenleyen ve 3l.1.f gB5 tarih ve f8652 sayrh Resmi Gazete'deyayrnlanarak yururlu$e giren yonetmeli[in 2. maddesinin ikinci fikrasr da, kanun:un 2/2. maddesine atrf yaparak derneklerin "kendi statulerine gore uyeler ve di$er kiqilerden alacaklan ba$rE ve yardrmlar bu yonetmelik kapsamr
drqrndadrr" qeklinde aynl esasr tekrarlamrqtrr. Bu fikra bugun de yururluktedir.
c- 29OB sayrh kanunun "Derneklerin Gelirleri" baqltSmt tagryan 60.
maddesinin 4. bendinde "ba$rg veya yardrmlar" derneklerin normal gelir
kaynaklarr olarak sayrlmrg, 5. bendde de ayrrca "yardrm toplama hakklndaki mevzuat hukumlerine uygun olarak toplanacak yardrmlar..." ayn bir
kalem olarak zikredilmiqtir. Bu iki bentte sayrlan derneklerin gelir kaynaklanmn mutlak surette ayn kalemler olduSu yoruma muhtag olmayacak
gekilde agrktrr ve bu 2860 sayrh Yardrm Toplama Kanunu'nun 2/2. maddesinin belirtti$i duzenlemeye paralel bir hukumdur.
$u halde derneklerin baSrq ve yardrm kabul etmeleri; herhangi br izne, ve Yardrm Toplama Kanunu'na t6.bi olmadt$rndan Yardrm Toplama Kanunu'na aykrrrhk teqkil edemez ve Yardrm Toplama Kanunu'ndaki cezai
mueyyidelere t6.bi tutulamaz. Kanunun 2/2. maddesinin kapsamr drqrnda brraktrpr baE q ve yardrm kabulii hakkrna, kurban derisi balrglanyani istisnaya lstisna getirilmedinrn dahil olmadrfr belirtilmedi[ine
gdre
dernek tarafrndan dernek merkederisl
balrglanmn
kurban
line
bir hak olazinde kabul edilmesi de izne tdbi olmadan kullanrlabilen
rak kanunlarca tecviz edilmigtir.
Gdriildiigii gibi hangi aqrdan ve hangi yasal duzenleme esas ahnarak
incelenirse incelensin balrq ve yardrm kabulii hakkr, 2860 sayrh Yardrm
Toplama Kanunu kapsamr ve izin alma sistemi drqrndadrr. Herhangi bir
qarta tAbi olmaksrzrn tuzel kiqilerin kendi statileri gergevesinde tamnmrq
haklan ve normal gelir kaynaklarrdrr. Kanunun agrkqa duzenlediSi bir hususta, kelimenin sozluk anlamlarrndan birini yorumlayarak farkh bir sonuca varrnak hukuka avkrndrr33.
B- 4. HD'nin
KarErlaqtrnlmasr

27.1.1986

ve 23.10. 1990 Tarihli

rki K ararlnrn

4. Hukuk Dairesi; 27.1.1986 tarihinde 286O sayrh kanunun 21, 22,
23 ve 29/2. maddelerinin yururlukte oldu$u donemde, THK'nun topladt$t
kurban derisi gelirlerinden pay alma hakkrna sahip Turk Diyanet Vakfr'mn
33 Bu y6nde bagka bir igtihat igin bkz: Danrgtay 1O. Dairesi'nin
1982 / 27 03- 178 1 saytlt karan. fYaymlanmamtqtr).

24.6. 1982 t. ve
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toplamada tekel yetkisine sahip THK aleyhine agtr$r, ve "vatandaqlar tarafrndan kendisine getirilip baSrqlanan derilerin bedellerini istedigi" davada
qoyle karar vermiEtir:
"(...) Yasa koyucu, 2860 sayrh yasamn 22. maddesinde sayrh THK,
"Iurkiye Krzl.JayDente$i, Sosyal Hizmetler ve Qocuk Esirgeme Kurumu ile
Diyanet Vakfi arasrnda, daSrnrkhfr gidermek, ulusal bir defrer olan kurban
derilerinin telafiyetini ve ucuz sattlmasrnr onlemek, amlan kurumlarrn gelirlerini artrrmak amacryla kurban derisi verilmek suretiyle yaprlan balrqlann kabulu yonunden tekel kurmuqtur. Yasa ko5rucu yardrm toplama
yiiniinden tekel kurarken kugku yok ki kurban kesen bir kiqinin kurban derisini bu kuruluglar drgrnda bir gergek ya da tiizel kiEiye hayrr
amacryla miinferit ve kendili$inden vermesini de yasaklamamlgtr".
"(....) 2860 sayrh yasarun 21. maddesindeki toplama sozcuSu, yardrm edenin bulundu$u yere giderek yardrmr toplamayr amaglamaz. yasadaki toplama sozcu$u gergek lugat anlamrnda; ayn ayn yerlerde bulunan
qeyi bir araya getirmek, dafrnrkhktan kurtarmak biriktirmek anlamrndadrr. O halde davacr Vakrf, toplamak iqin hiqbir u[raqda bulunmasa bile
yurttaqrn kendilifinden getirdiEi kurban derilerini kabulu de toplamak anlam ve kawaml igine girer. Kurban derisi toplama tekeli THK'na verildiEine
gore davacr vakfin higbir uEraqrsr olmadan toplama eylemi ceza hukuku
uygulamasr yonunden sug olmasa bile toplamanrn konusu kurban derisi
zoralrma tAbidir. Nitekim davah, davacrnrn topladrSr kurban derisi iizerrnde zorahm yetkisini kullanmrq ve almrstrr. Mahkemenin askeri savcrhk takipsizlik karannr esas alarak odetme kararr vermesi bu sebeple yanhqtrr.
Kurban derisinin veriliEi bir yardrm da olsa hukuki yaplsrmn ba$rg olduSunda kuqku yoktur. BaSrqbir sozlegme olup, aqrk veya ortulu icap ve ka,
bul qartlannn gereekle$mesigerekir. Yasa koyucu 2860 sayrh yasann 2r.
maddesinde toplama yetkisini 'fHK'na vermiq olmakla aynr yasanrn 22.
maddesinde adr geeen davah 3a chgrndakalan ve gelirden pay alacak yasada belirlenen kurumlar yonunden baErqr kabul yasaSr koymuqtur. Nitekirn, aynr yasanrn 29. maddesinin 2. fikrasmda ba$rgr kabul halinde baArq
konusu qeyin zorla geri ahnlp THK'na verileceSi kurallagtrrrlmakla emredici bir hukuk normu getirilmistir. Baqka bir anlatrmla yasal duzenleme
kurban derisi ba$rqlayan ile ba[rqr kabul eden davacr Diyanet vakfi arasrnda sozleqme yapma yasa€r getirmi$tir. Yasanrn aqrk hrikmune ve emredici hukuk normuna aykrn davranrg sonucu yaprlan sozlegmeler BK'nun
19. maddesinde yasaklanmrq olup gegersizdir".
34 Buradaki

"davalt" kelimesi kararda yanhqhkla

"clavacl" olarak Vazllmlstrr.
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Bu karara muhalif olan iiye Cahit Keskin goniEinu qu Eekilde aqrklamrqtrr: "2860 sayrh kanuna gore dolaEarak kurban derisi toplama yetkisi
yalnv THKna aittir. Ancak davact'lurk Diyanet Vakfr da bafrq kabul etmeye yetkili bir kurulugtur. Davaya konu olayda, davacr vakfin dolaqarak kurban derisi toplamadr$r vatandaqlann kendilifinden getirdikleri ba$rq niteliSindeki derileri makbuz mukabilinde aldr$r subut bulmustur. 2860 sayrh
kanun balrg yapmak isteyen vatandaqrn kurban derisini davacr kuruma getirip vermesini dnleyici bir hiikiim getirmiE de defildir."
iiyelerden Qetin Aggroplu ise karara qu qekilde muhalif'kalmrqtrr:
"Kurban derilerini toplama yetkisi ve tekeli 2860 sayrh yasa ile THKna verilmiqtir. Ayrrca kurum drErnda kiqi ve kumluglarrn kurban derisi vs. toplamasr halinde de cezai ve hukuki yaptrnmlar ongorulmuqtur. Yasada diizenlenen toplama kawamrnr genigletme olanafr yoktur. Biiyle bir yorum Tiirk Toplumunun temel hukuk yapr taElanndan birini olugturan
ortadan kaldrnr. Ne yasal diizenleme ne de yosdzleqme iizgtirliiliinii
rum agrsrndan (BK. m.l9-20) biiyle bir ihttyag siiz konusu de[ildir. Bu
getirip verdi$i kurban derisi verme
nedenle yurttaqrn kenditifinden
eylemini yasaklanan toplama kavramr iginde diigiinme olanafr yoktur.
olugturdu$u gerekgede bu husus
Nitekim sayrn daire go[unlufunun
'(.....) kiqinin kurban derlsinl bu kuruluglar drqrnda bir gergek ya da tiivermesi de yasakzel kiqiye hayrr amacryla miinferit ve kendilifinden
geklinde
var
ki
aqa$tda
de$iqik yarglya
lanmamrqtrr"
agrklanmrgtrr. Ne
vanlmrgtrr. Di$er taraftan yasada davact vakrf iqin bir ba$s kabul yasaSr
getirildigi yolunda nqrk bir hukum bulunmamaktadrr. SozleEme ozgurlu$unu krsrtlayan boyle bir yargrya yorurn yoluyla varma dusunulmernelidir".
Goruldugri gibi bu karar, 21, 22, 23 ve 29/2. maddelerin yururlukte
oldu$u donemde bile 4. Hukuk Dairesi'nden iki uyenin muhalefetiyle grkabilmiqtir.
29 Mayrs 1986'da kanunda deSiqiklik yaprldrktan sonra daire de goruqunu kanuni duzenlemeye uygun hale getirmiqtir. Gergekten 4. Hukuk
dairesi, 2l ve 29/2. maddelerin 3294 sayrh kanunun 1O. maddesi ile kaldrrlmasrndan sonra verdisi, 23.10.1990 tarihli karannda: "286,O sayrh
kanunun 6. maddesine giire kigiler ve kuruluqlar yetkili makamdan
izin almadan yardrm toplayamaz ise de A294 sayrh kanunun lO. maddesinin hasrl ettiSi sonug nedeniyle, kurban derilerinin vatandaglar
tarafrndan herhangi bir dernele verilmesine ve o dernelin bunu kabul
etmesine mani blr yasa hiikmti Yoktur"3s demek suretiyle eski igtihadrm
35 Ilkz: Yargrtay 4. Hd, 23. 10.1990 tarih ve E. 1989/l 18l3 K. l99O/7782 sayrh ilamr. (YKI), $ubat 1991, s. l84vd.)
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kanuni dtizcnleme gerq:evesindedefrigtirmistir. 4. ve 3. Hukuk Daireleri qeSitli tarihlerde verdikleri benzer konudaki kararlartncla ve en son
23.11..1995 tarihli kararda da aynr anlaytqt surdurmuqtur3o.
Butun bu geligim ve <iefiqikliklere rafimen YCGK, 1.6.1992 tarihli ve
lgg2/2-158-181 sayrh il6.mrnda;"toplama, sozcuk olarak biriktirmek anlamrndadtr. Kiqi veya kuruluq $orevlilerinin konut veya iqyerlerini dolaEarak onlardan birqeyler istenmesi yoluyla sa[lanabilecegi gibi kiqilerin verdikleri Eeylerin belli bir yerde kabul edilmesi suretiyle de sa$lanabilir. O
halde yardrm toplamak iqin mutlaka kiEi veya krrruluqlartn bulunduklarr
yerlere gidilerek onlardan ba$rq isteminde bulunulmast gerekli defiilclir' Kiqi ve kuruluElarrn herhangi bir qekilde yardrm toplandrfrnr o$renmeleri
uzerine verdikleri bafirqlann kabul edilmesi suretiyle de yardrm toplanabilir" demek suretiyle yarchm toplarnak ile ba$rq kabulunun aynt anlama
geldigi yonundeki Yargrtay 4. HD'nin 27.1.1986 tarih ve 1985/9580 E.
IS86/462 K. sayrh ildmrndaki goruSune tekrar geri donmuQtursz. Bu giiriiqiin yukanda belirtilen kanuni diizenleme ve 4. HD'nin 23.1O.199O
tarihli kararr ve a)rnr ytinde verilen diier kararlar gergevesinde kanuni ve hukuki dayana$r olmadrfr agrktrr.
2- Kamu Davasrna Miidahale Aqrsrndan Konunun incelenmesi
Uygulamada izinsiz kurban derisi toplandrfrndan bahisle 2860 sayrlt
kanunun 2S/ l. maddesine aykrnhktan aqrlan davalara THK'nun mudahale talep ettifi ','e bu mudahale taleplerinirr qo$unlukla bir itirazla karEtlaqmadan kabul edildigi gorulmektedir. Burada THK'nun aqrlan bu davalara
mudahale talep haklartnrn buhrnup bulunmadr$r krsaca incelenecektir.
Bilindisi gibi mudahale yoluyla dava, suqtan zarar gorenin savclnrn
agtr[r kamu davasrna katrlarak onunla birlikte iddia gorevini yapLr$t bir yargrlama tiirudilr. Mudahil savctyla beraber kamu davasrnda iddia makamlnl
iqgal eder ve icldia gorevini yapar. Bu halde savct tarafindan aqtlmrEbir ka36 Bkz: Yargrtay 4, IrD'nin 23.1r.1995 1..ve 1995/7081-8991 s.h jlAmr. Karardzr,
"2860 sayrh Yardrm Toplanra Kanununun 2 L maddesi uyannca kurban derilerit-titoplama yetkisi TIIK'na ait idi. Aynr yasanrn 22 ve 23. maddeleri paylaqmaya iligkiudir.
Fakat 29.5. 1986'dil l-t294s.h yas?rmn 10. mzrddesiile bu macldeleryurtrrlukten kalcltnlmr$hr. Eliil4ece1llK'nun deri toplamzr tekeline son verilmig oltnaktadrr. I);riremiz
krrrulunun 23.IO.t99O glin ve E.1989/r1813 K. 1990/7782 saYtltkarannclercla bu
clun-rm r.urgulanmrEtrr. $u durum karqtsrnda davacr THK'nun agtrfir davantn yasal dayanafr bulunmamasr nedeniyle recldine karar verilmesi gerekmietir" denilmiqtir. Almt
yonde difer karrarlar iqin bkz. Yargrtay 4. HD'nin 2o.2.l9ag t. r'e E. 1989/9075 K.
1989,/f3Bl sayrh ilamr (YayrnltrnmamrStrr).Yargrtay 3. HD'nin 22.4.1992 l. ve E.
l99l /7431 R. 1992/5448 sayrlt ilamr (YayrnlanmamrqtuJ.
37 Bkz'.YCGK'nun 1.6. 1992 tarih ve 1992/2-158 E. 1992/lBl K. sayh ilAmr' (Yaytnlanrnamrshr).

r 9 8mu davasr ve suqtan zarar gormuq olan fert tarafindan aqrlmrq bir baqka ceza davasrnrn birlikte yurumesi soz konusudur3s. CMUKnun 365. maddesine gore mudahale yoluyla davaya katrlmak igin, di$er qartlannse yamnda
"sugtan zatat $iiren" olmak da gerekmektedir. Mevzuatrmrzda suqtan zarar
goren kavramrnrn tanrmrna rastlanmaz. Bu sebeple suQtan zarar goren kavramrnrn kapsamr doktrin ve uygulamaya gore belirlenecektirao.
Kunter'e gore kanundaki "sugtan zatat giiren" tabiri dar bir qekilde
yorumlanmah, "dolayrs5rla zarar goren" bu tabir drqrnda kalmah ve ancak
"dofrudan do$ruya sugtan zarar gorenler" kamu davasrna katrlabilmelidir+r.
Yurtcan; "yarglq, bir olayda suqtan zarar goren kawamlnrn srnrrlannr belirlerken sant$a yuklenen ve cezalandrnlmasr istenen fiille hakh bir
gtkarr zedelenen kiqinin, ceza koSuqturmasr konusunda iste$ini, kiqide fiilin iqlenmesinden dofan tatmin edilme ihtiyacrnr goz onunde tutmak ve
bu hakh goruldu$unde, kiqiye sugtan zarar goren niteli$i tarumak durumundadrr" demektedir. Yazar'a gore, "boyle bir olqu matematik kesinlik
gostermese bile yarglcrn kendi yagadrSrtoplumda toplumsal hayatrn doSal
yasalannr kendi de[erlendirmesine temel yaparak sonuca varmasrnl
olanakh krlar. Yargrca tamnan boyle bir olanak ona onune getirilen bir
olayda toplumsal de$er yargrlannr da gozonunde tutmak ona gore sonuca
ulaqmak $ansrnr verir"42.
Yargrtay 16.5.1945 tarihinde verdiSi iqtihadr birleqtirme kararryla
"davaya mudahil olmak iqin; "ferdin hayatrna, hiirriyetine,
srhhatine,
rtztrra, gahsi haklanna ve mallanna dokunan, sugtan acr duyan ve
dolrudan do[ruya zarat giiren olmak gerektifini"
belirtmiqtir+s. CGK
da 1O.5.1993 tarihli kararrnda; "kamu davasrnda katrlan srfatrnr alabilmenin en onemli kosulu suqtan zarar gormuq olmaktrr. Zarardan anlagrlmasr gereken doprudan dofruya olugan zarardlrr. Dolayh zararlar
nedeniyle kamu davasrna katrlma siiz konusu olannaz" demiqtir++.
38 Yurtcnn, Erdener, CMUK gerhi ve itgili Mevzuat, C. 3, istanbul 1995, s. 572 vd.
39 DiEer Sartlar; saE olmak ve dava ehliyetine sahip bulunmaktrr. Bkz: Yurtcan,
CMUK $erhi, C. 3. s. 572vd.
40 Burada belirtilen suetan zarar g<irme qahsi davanrn aqrlabilmesi iQin ongorulen zarar gonne ile aynr igeriktedir. tlkz: Yurtcan, CMUK $erhi, C. 3, s. 574.
4I Kunter, Nurullah, Muhakeme Hukuku Dah Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku.
istanbul 1989, no: 12l ve 169.
42Bkz: Yurtcan, CMUK$erhi,C.3, s.415.
43Bkz:. Onursal. Sami, Kamu Davasrna Mudahale. Istanbul. 1968. s. 52.
44 CGK'nun f O.5.1993 t. ve 1993/2-122/148 s.h ilamr. Karar gtiyledir: "inceleme
konusu olayda dig hekimi olmayan ve mhsatr bulunmalan samStn ... ilinde izinsiz
olarak muayenehane agarak diq hekimliSi u[ragrnda bulundugu anlagrlmaktadrr.
TOrk Diq Hekimleri Birli$i Zonguldak $ubesi ve Kastamonu diq hekimleri odasr baEkanh[r samk hak]ondaki kamu davasrna katrl:rn olarak kabul edilmiqtir. Tr.izel kigili$e
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Yargrtayrn aynr yonde vercli$i di$er kararlarl da istikrar arzetmektedir. Bunlardan baztlart qoyledir:
Yargrtay f . CD, olume sebebiyetten dolayr aqrlan davaya sigorta girketinin mudahale edemeyece[i iqtihadrnda bulunmuqtur. Keza l. CD'
olumden zarar gormeyen fakat vasrtasr hasara u$rayan Karayollan Genel
Mudurlu$A'nun ve Milli Savunma Rakanh$r'nrn tedbirsizlik ve dikkatsizlik
neticesi olume sebebiyet vermek sugundan dolayr aqrlan kamu davalanna
mudahale yetkileri bulunmadtsrna karar vermiqtir. Ceza Genel Kurulu'
riiqvet alarak haksrz doviz tahsis ve sahte ewak tanzim eden memur aleyhine ruqvet sugundan agrlan davada, Maliye BakanhSr'nrn bu suqtan do[rudan do$ruya zarar gormedi$i gerekgesiyle mudahale talebinin kabulunu
uygun bulmamrqtrras.
Yukanda sunulan yazarlann goru$leri ve yargltayrn istikrar arzeden
kararlan deferlendirildiSinde, olayrmrzda, THK'nun suqtan zarar gormesi,
hele hele do$rudan zarar gorrnesinin sozkonusu olmadr$r sonucuna
vanlacaktrr. Qunku 2860 sayrh kanunun 29. maddesinin l. fikrasrna aykrrrhk dolayrsryla agrlan davada, mahkrimiyet halinde zaptedilen deri
bedelleri musadere edilecek yani mulkiyet devlete gegecek beraat halinde
ise bedeller samfa iade edilecektir.
THK'nun suqtan zarar goren olmast, 2860 sayrh kanunun kaldtnlan
29/2. maddesine gore mumkun bulunmakta idi. Gergekten 3294 saytlt
kanunun 10. maddesi ile kaldrrrlan bu hukumde; "THK drErndaki kiqi ve
kurumlarrn kurban derisi (...) toplamalart durumunda sorumlular (...)
cezalandrnlrr. Aynca toplanan Kurban derisi (...)ne elkonularak THK'na
devredilir. Elden qrkarrlmrq olmasr halinde ise defierinin iki kattnrn altnmasrna hukmedilir" denilmekte idi. Bu duzenleme dolayrsryla THK suQun
maSduru oluyor ve davalara mudahale edebiliyordu. $imdi ise bu hukum
kaldrrrlmrqtrr. Hukuka aykrrr oldu$unu yukarrdan beri aqrkladrSrmrz
THK'na toplama tekeli veren yonetmeli$in 12. maddesinde ise yonetmeliSe
aykrn toplandr$r iddia edilen derilerin THK'na verileceSine dair bir hukim
bulunmamaktadrr.

sahip olan bu meslek odasr 3224 s.h Turk diq hekimleri yasasrmn 3 ve I l. maddeleri
uyannca diq hekimli$i mesle$inin onurunu, genel hak ve grkarlannr ilgili merciler nezdinde savunmak yetkisine sahip ise de bu kuruluqun uJruSmazhk konusu olayda gergek anlamda ve dofrudan dofiruya zarara ufradrfrndan soz edi]emez. Dolayh zararlara dayanrlarak gergek ya da tlzel kiEilerin kamu davasrna katrlmalanna yasal
olanak yoktur". Bkz: Savag Vural - Mollamahmuto$lu, Sadrk, CMUK'mn Yorumu, C.
II, Ankara, 1995. s. 213l vd.
45 Kararlar iein Bkz: Onursal, s. 54.

- 200 -3- Elko5rma aqrsrndan
Burada krsaca temas etmek istedi[imiz husus, CMUK'nrn 86. ve
devamr maddeleridir. Bu maddeler, delil niteli[inde olan ya da musarlereye
tabi eqyaya elkoymaya (zabt) iliqkin duzenlenreleri ihtiva etmektedir.
CMUK m. 9O, elkoyma yetkisinin hakime ait oldugunu, gecikmede tehlike
bulunan hallerde, savcr ve kollu$un da bu yetkiyi kullanabilece$ini belirtmektedir. Ancak bu makamlar tarafindan verilen elkoyma iqlemlerine
muhataplarvr rtza gostermemesi halinde, elkoymanrn geqerlilifini devam
ettirebilmesi iqin, aynr konuda hakim kararr gerekecektir.
Uygulamada, 2860 sayrh kanuna muhalefet dolayrsryla baqlatrlan
sorugturmalarda, ozellikle jandarma ve polis tarafindan hukuka aykrn
olarak kabul edildiSi ya da toplandrSr ihbar edilen deriler, derhal zilyedinin
eiinden ahnmakta, ve THK'na verilmektedir. Bu iglem hukuka uygun
deSildir. Burada yaprlmasr gereken iq, elkoyma igin yeterli delil bulunduSu
takdirde (CMUK m. 86), yetkili hakim karanyla {CMUK m. 9O), elkonulan
eqyarun "Sug EEyasr Yonetmeligi" hukumleri gerqevesinde adli emanete
ahnmasrdrr. Neticede fiilin sug olmadr{r anlaqrlrrsa, deri bedelleri ilgililerine iade edilecek, rnahkumiyet halinde ise mulkiyet devlete geqecektir (STCK. m. 36)46.

46 Bu konuda geni$ bilgi iqirr bkz: Giikcen, Atrmet, Ceza Mr.rhakemesi
Basit lDlkot'nla ve Postada E l k o y n r a . A n k a r a , 1 9 9 4 , s . I v d . .
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SONUC

1- 2860 sayrh Yardrm Toplama Kanununun 21. 22, 23 ve 2g/2.
maddelerinin, 3294 sayth kanunun 10. maddesi ile yururlukten kaldrnlmasr sebebiyle mevzuatrmrzda, kurban derilerinin toplanmasr konusunda
THK'nun nrunhasrran yetkilenclirilmesine dair kanuni bir hukurn kalmamr$ r'e kanun koyucu, bu iradesi ile, iizellikle THK'na kanunla verdifi yetkiyi yine kanunla sarih bir gekilde kaldrrmrEtrr. Kanunilik ilkesinin, "sug ve ceza koymamn sadece kanun koyucuya ait bir ig oldu$u, yiiriitmenin
ve idarenin biiyle bir yetkisi bulunmadrpr" qeklindeki anlamrndan hareketle pozitif hukukumuzda, usulune uygun olarak
2860 sayrh kanunun 6. maddesine gtire yardrm toplama yetkisi olan
kiEilerin di$er yardrmlar meyanrnda kurban derisi de toptayabilecekleri sonucuna vaglacaktrr.
Anayasarnrzrn yonetmelikle suq ihdasrnr kesinlikle yasaklayan
duzenlemesi karqrsrnda, 1992'deki yonetmelik degiqikligi ile getirilen
duzenlemeye aykrrl davranmanrn 286o sayrh kanunun 2g/ l. maddesini
ihlal edecefiini soylerneyehukuken imkan bulunmamaktadrr.
2- Kanunen verilen yetki qergevesinde,yonetmelikle sue ihdasr
katrul edilse bile, gerek 286o srayrheerekse 32g4 sayrh kanunun yriritmeye boyle bir dtizenldme yapmasr konusunda yeLki verdiEini soylemek
mumkun defilclir. Aksine kanun koyucu, toplama tekeline dair yetkiyi
'fHK'ndan
almak ve buna aykrrr davranrglarr cezalandrran fiili su<] olmaktan grkarmakla, iradesini aqrkca ortaya koymuq ve bu iradenin dizenleyici
iqlemlerle agrlmasr yolunu kapatmrstrr.
3- Bundan baSka ne 286O sayrh kanunun 2g/ 1. maddesinde yonetmeli{in deEiqik 12. maddesine atrf yaprlmakta ne cle yonetmelikte 12.
madcleyle getirilen toplama tekeline aykrrr hareketin bir mueyyidesi gosterilmektedir. Demek ki yonetmelikle herhangi bir cezai mtieyyide getirilmiq deEildir. Buna rafmen yiinetmelik hiikmiine aykrrr davranrglarr,
kanuna aykrnkk saytp cezalandrrmak, ceza hukukunda kryasen
cezalandrrmayr kabul etmek anlamrna gelir ki bu da hukukumuza
agrkga aykrndrr.
Fikrirnizce, 3294 sayrh kanunun 8/c macldesi ile yonetmeliSe
brrakrlan duzenlenenin maddede belirtilen, gelirden pay alan kumluqlarla
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ilgili oldu$u ve yonetmeli$in 12. maddesi hukmunun de THK'na, kendisi,
Turkiye Krziay Derne$i, Sosyal Hizmetler ve Qocuk Esirgeme Kurumu,
Diyanet Vakfr ile Sosyal Yardrmlaqma ve Dayamgma Vakrflarr adrna deri
toplama yetkisi verdifi, toplama tekelinin ancak bu qerqevede ve bu kuruluqlara munhasrr olarak mutalaa edilmesi gerektiSi sonucuna vanlmahdrr.
Yani bu tekel dolayrsryla gelirden muqtereken pay alan kuruluqlar
THK'ndan ayn olarak bu faaliyeti kendileri iqin yurutemezler.
- Bafrg kabulii ile yardrm toplama birbirlerinden farkh kavramlardrr ve derneklerin ba$rq ve yardrm kabul etmeleri herhangi bir izne, ve
Yardrm Toplama Kanunu'na tibi olmadrsrndan derneklerin kendilerine
vatandaqlarca getirilip verilen kurban derilerini kabul etmeleri Yardrm
Toplama Kanunu'na aykrrrhk teqkil edemez ve Yardtm Toplama
Kanunu'ndaki cezai mueyyidelere tAbi tutulamaz. Yardtm Toplama
Kanununun 2/2. maddesinin, kapsam drqrnda brraktr$r ba$rq ve yardrm
kabulu hakkrna, kurban derisi bafirqlarrnrn dahil olmadr$r belirtmedifine
gore kurban derisi ba[rqlarrnrn dernek tarafindan dernek merkezinde
kabul edilmesi de izne tabi olmadan kullanrlabilen bir hak olarak kanunlarca tecviz edilmiEtir.
Ceza ve ceza muhakemesi hukuku kurallan bir butundir ve bu
bilim dallan insan hak ve hurriyetlerini gergekleEtirmek ve garanti almak
iqin yuqyrllar boyu suren mucadelenin sonunda bugunku ga$dag noktaya
gelmiqtir. O sebeple kanun uygulanrr ve yorumlanrrken daima sozkonusu
temel haklar goz onunde bulundurulmah ve korunmasr hedef ahnmahdrr.
Bu yaprldr$r takdirde mueyyidesi kanunla kaldrrrlan ve suQ olmaktan
qrkanlan bir fiilin, aynr kanuna gore sug olarak kalmaya devam etti$ini iddia etmenin mantrkh ve hukuki bir sebebi olmadr$r daha iyi anlagrlacaktrr.
Butun bu agrklamalarrmrzla ortaya grkmrqtrr ki konu ile ilgili problem mevzuattan ve daha ziyade de uygulamadan kaynaklanmaktadrr. Bu
sebeple karrqrkhfrn ortadan kaldrnlabilmesi igin yaprlacak yeni duzenlemede; bafrq kabulu ile yardrm toplamanrn farkh kavramlar oldu$u ve
ba$rq kabulunun yardrm toplama kanunu kapsamr drqrnda bulundu$u
aqrkga vurgulanmah, 286O sayrh kanunun 6. maddesine gore izinli olan
kiqi ve kuruluqlann kanuni qartlanna riayet etmek kaydryla her turlu yardrmr toplayabilecekleri belirtilmeli, 3294 sayrh kanunun 8. maddesinin (c)
bendi ile aynr kanunun 10. maddesi hukumleri birbirine uyumlu hale
getirilmeli ve uygulama yonetmeli$i de bu deSiqiklikler qergevesinde
veniden duzenlenmelidir.

Ollcpri HIJKUKUMTJZDA
isyaru sucu
MehmetAkmert.

Isldm ceza hukukunda suqlar genel kabule gore riqe ayrrlrr: Haddi
gerektiren suglar, krsasr gerektiren suqlar ve ta'ziri gerektiren suglar. Haddi gerektiren suglar veya had suqlarr, kitap veya srinnefte suqun ve cezanrn tespit ve tayin olunduSu belli baqh suqlardrr. Krsasr gerektiren suqlar
adam oldurme ve yaralama suglanndan ibarettir. Ta'ziri gerektiren suqlar
da bu iki krsrm suqun drgrnda kalan, zamana ve yere gore de$iqebilen, sugun ve cezart:n tesbiti devlet baqkanrna brrakllan, srnrrlan mc-sla.hat ile
gevrili suqlardrr. isyan sueu bu uglu ayrrmrn neresindeclir? Bu sorunun
cevabr tam ve net olarak verilmemiqtir. Qahqmamrz:ut esas amacr eski hukukumuzda isyan suqunun teorik esaslarrnr belirlemek olmakla birlikte
bu sugun nitelifinin belirlenmesi uzerinde de a$rrhkla durulacaktrr. osmanh ceza hukuku esas itibariyle islAm ceza hukukunun altr asrrhk bir
uygulamasmdan ibarettir. isyan suQunun islam hukukundaki duzenleniqi
ve ozellikle, xvl. yuz yrldan itibaren devletin resmi mezhebi olarak kabul
edilen Hanefi mezhebinin igtihatlan, bu sugun osmanh hukukundaki du,
zenlenigini de ortaya koyacaktrr. Qahqmamlzln son bolumunde Tanzi* Yard.Dog.
Dr. M. U. HukukFakrltesi0gretimUyesi.
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mat'tan sonra qrkarrlan Osmanh ceza kanunnamelerinde
ele ahmq bigimi de aynca incelenecektir.

isyan suQunun

sUQUN TANrMr, KAYNAKLARDAKI vERi VB iVirBLiGi
l. isganSugunun Tantmt
isyan teriminin eski hukukumuzdaki tam karEth$t baga kelimesiyle
ifade edilmektedir. Sugun tanrmrna gegmeden once suqa adrnt veren baly
kelimesinin sozluk anlamlanm verelim. Arapga "beSa" fiilinin mastan olan
ba$2, istemek, haddi aqmak, aramak, do$ruluktan sapmak, insanlann kotulu$unu istemek, kibir, zulum ve fesat anlamlarrna gelmektedirt. BiEi, isyancr demek olup qo$ulu bu$6.t'trrz. Biz ba$r kelimesini isyan ile karqrlamayr ulrgun bulduk. Ba$li, siya.sal isgan terimiyle karErlayan muellifler de
mevcutturs. Terim anlamr ise mezhepler arasrnda ufak da olsa farkhhklar
arzetmektedir. Buna gore Hanefiler isyanr, me€ru deulet bagkantna kargt
hakstz bir Eekilde baskctldvma.ktr seklinde krsa ve oz olarak tarif etmiElerdir+. Daha geniq bir tammlama yaprlarak gtiq ue kttdret sahrbi olqn miisliiman bir topluLugun, bazt hllkihnlert, kendilertrrce hnklt sebeblere daganmak
suretigte deQtpik bkimde yorumktgarak (te'uil) o.dil bir deulet bagkantna karpt
kuuuet kullanarak baskaldvmalan geklinde tarif edildi$i de gorulmektedirs.
Malikilere gbre isyan, Hartciler gibi aptrt giden toptuluklann kendilerince hakh sagilan btr gontma daganarak deulet bagkantna karst Qtkmo.lan
ueAa onrrn itqatt atttna girmekten kagtnmalan ga da zekat ue benzeri gii'
kiimlfiLtlkteri da etmekten uzak durrnalandtre. $afii mezhebine gore isyan,
t ibn-i Manahr, Lisdnii'I Arab, "b$" md., Beyrut 1988; el-Mu'cemii'l Vasit' "b$r"
md., Kahire 1985: el-Mu'cemii'l Arabiyyi'l Esasi, "b$r" md., Tunus 1989.
2 Bu$at kelimesi yerine nadir de olsa "bagnn" kelimesinin kullamldrft da anlaErhyor.
Biz sadece bir kitapta b<iyle bir kullanrma rastladrkl bkz. Miverdi, Nasihatii'l-Miilfik,
iskenderiye 1988, s.325.
3 Bkz. Ahmet 6zel. isl6m Hukukunda ihke Kavramr, Darulislim Darulharb, 3.baskr. istanbul 1988, s.251.
4 ibn-Lil Htimdm, Fethii'l-Kadir, c.VI. Kahire t.y, s.99. Hanefilerin bu krsa tarifi (elHurttc ant taatl'l imami'L hakk bt-gagri hakkJ gtinumuz hukukqulairnrn bir krsmrnca
eleqtirilmektedir: "Devlet baqkamna kar$r hakh bir bagkaldtrma halinde bu insanlar
zaten isyancr sa5nlmazlar; grinkti meqru (hakh) bir devlet baqkamna karqr hakh bir
baekaldrrma mumkun defildir. Bdyle bir fiil. daima haksrz' gayri mesru bir baskaldrrmadrr. Meqru olmayan devlet baEkanrna karEr giriEilen bciyle bir hareket de daima
hakhdrr, me$rudur." (Bkz. Muhammed Talebe Zdyed, Divinii'l Cindydt, Kahire 1982,
s.618-619).
5 K6:sAni,Bediiu's-Sani'i li Tertibl'E-$erii, c.VII, 2. baskr' Beyrut 1982' s. l4O'
6 Muhammed b. Ahmecl b. el-Crizzi, Kavdninii'l Ahkdmi'g $eriyye, Kahire l9B5'
s.386.
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yukandaki tanrmlara benzer qekilde tammlanmrqtrr. Bununla birlikte $afiilere gore isyan bir anlamda iki t.oplulu[un birbirlerine kargr haddi aqmalan demek olup, bu keyfiyet aynr zalnanda devlet baqkantna karqr baqkaldrrmalan anlamrna da gelmektedir. Zira isyan suqunun temellendirildiSinin ileri suruldu[u Hucurat sureslnin 9-10. ayetlerinde, devlet baqkant veya buna benzer bir ibare yer almamaktadrrz. Hanbelilerin isyan suQuna
bakrqr nisbeten daha farkhdr. Zira Hanbelilere gore muslumanlar, adil olmayan devlet baqkanlanna bile karEr koyanazlar. Bu itibarla, Hanbelilere
gore isyan suqu grig ue kudret sahibi bit' toplulugun kendiLerine g6re haklt
bir sebeble deulet bagko:nlanrta kargt -ueteu ki- qdil olmasa btle- bagkaldtr'
malandua. $ia mezhebinde isyan suqu, kendilerintn haklt, deulet bagkant
ntn haksu (mubtil) otduQtma inantan kudret sahibi- ki.gtlertn, deulet bapkaruna kctril saDa$ apmalan ueAa onun gdreuini Aapmaslna engel olmalan ga
da emrettiQi gegteri gerine getlrmemelen olarak tanrmlanmrqtrre. Zahirilere
gore isyan, meprlr deulet botgkantna kargu dine uega dtingaga ittSkin hatah
b ir g orumla b agkatdtrmaktrrl o.
Mezheplerin tariflerindeki esas unsurlan dikkate alarak ortak bir tanlma varmak mumkindur. Buna gore isyan (ba*v), milsliimant bir topluluQun kuuuet kttllcinaro"k deulet bagkr:intna /cargr onu deuirmek amactglct bagkaldtrmastdtrt | .
Il. i sgan Sugunun Kagnaklardqkt Yeri
isyan teriminin Arapga kargrhSr olan bega liili ve turevleri, Kur'an-r
Kerim'de haddi agmak, zulmetmek, saldrrmak, taqkrnhk etmek, baqkasma
zar^r vermek, birbirini gekememek ve istemek anlamlannda 25 kez kullamlmrqtrrt2. isyan suqunu bir had suqu olarak kabul edenler Kur'an-r Kerim'deki bazr ayetleri delil olarak gostermektedirlerl3. isyan suQuna ozel7 ibn-ul Mugri, Kitabii't Temqiye, c.lll, Kahire t.y, s.371; Takryl'uddin Ebi Ilekr bin Muhammed el-Htiseyni, Kifayetii'l ifrtiyar n Ha[i Gd.yeti'l ihtiser, c.ll, t.y, y.y, s. 198.
S lbn-i Kuddme. el-Mufni, c.)OI, Kahire 1990, s.242-243; a.rl ll., el-Mukni', c.III. t.y, y.y,
s.508.
9 Ahmed b. Yahya el-Murtaza, 'Uyin-ul Ezhir fl Frkhi'l Eimmeti'l Ethar, Bewt-tt 1975,
s.525
l0 ibn-i Hazm, el-Muhalld, c.XI, [teyrut t.y, s.97.
I I Abdtilkadir Udeh, et-Teqdu'l Cinaiyyi'I islimi Mukarinen bi'l Kanuni'l Vazi', c.ll, Kahire t.y, s.674.
12BlKz. Bakara 90, 173,2131Al-i imran 19,83,99; Nisa 34; Maide 50; En'am 145: Tevbe
47; Yrinrrs 23[iki kere),90;Nahl I 15; Kehf 108; Ilac 22; Kasas 77; Sdd 22: $Ora 14,39,42:
CAsiye 45; Hucurat 9(iki kere); Rahman 55.
13 "Eger nriL'minlerdeniki grup birbirlerigle sauagrrlarsa aralartnt dtu.eltin. $a.t1ethiri digerine saldvvsa, Allalr'tn emrilrc diinilnceye kadar saldo'an tarafla sauaqn. EQer dbnerse arttk
aralarutt adaletle dilzeltin ue adaletli dauranut. $iiphesiz ki Alkah, adil daurananlan seuer.
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likle temel ittihaz edilen Hucurat suresinin 9.ayetinin nuzul sebebi olarak
zikredilen hadiselerin isyan suQunun duzenleniqiyle bir ilgisi bulunnramaktadrrra. isyan suquyla irtibatlandrnlarak bir gok hadis rivayet edilmiqtir15.
III. Isgan Sugunun Nitelifi
Bu baqhk altrnda isyan suqunun bir had sugu mu yoksa bir ta'zir
suqu mu oldu$u incelenecektir. Klasik muelliflerin isyan suqunu bir had
suqu olarak gordukleri qeklinde yaygm bir kanaat varsa da bu tartrqmahdrr. Bu hukukgular genel olarak ba$r suqunun niteliSi konusunda agrk bir
tavrr almamrglardrr. En azrndan Hanefiler igin qu soylenebilir ki had suglarrnr inceledikleri kitabil'I hudAd baqhkh krsrmda isyan suquna yer vermemiqler, bu konuyu daha ziyade Kitabri's-Siger veya Kitabil't-Cihad baqhklarr altrnda mustakil bir bahis olarak mutalaa etmiqlerdir. Qa$daq islAm hukukqularrnrn bir krsmrna gore ba$r suqu haddi gerektiren suqlardan biridirl6. Bununla birlikte isyan sugunun bir had sugu sayrlmayabilece$ini,

Mi1'minler ancak kardegtirl.er. Oglegse kardeglerinizin arasnt diizeltin ue Allah'tan korkurt kt
esirgenesiniz" {Hucurat, 9-10); "'Brr zul[im ue saklvtga ulradtklan zam.an birbirlerine Aardtm ederler. Kim zulme ugradtktan sonra hakktnt ahrsa b6gle hareket edenlerin aletlhine bir
AoI (mesuliAet) goktur. Sorumluluk ancak insanlara zulmedenlere ue geryilztlnde ho,ksrz yere
ta5knrlrk edenlere gonelir. igte b1glelerlne actbir azap uardu'' ($Ora, 39,41-+2lr.
14 isyan suQunun temellendirildifinin iddia edildi[i Hucurat suresinin g.ayetinin ntizul
sebebi olarak bir kaq hadise nakledilmektedir: a) Ata b. Dinar Said b. Cribeyr'den naklen
rivayet eder ki, Evs ve Hazreq kabileleri arasrnda, geqitli alstlerin kr,rllamldr$ bir savaq hrikiim sirmekteydi. b) Said'in Kutade'den nakletti$ine gdre Kutade, birbirlerinde haklan oldugunu iddia eden ve bu sebebten gekiqmekte olan Ensardan iki kiqiye rastladr. Biri di[erine, mensub oldufiu aqiretinin briyukhigrinden bahisle hakkrnr zorla alaca[rm s6yledi; diSeri de onu Hz.Muhammed'in huzurunda muhakeme olunmaya davet et.ti. Hakkrm zorla
almak isteyen reddedince aralannda kavga grktr ve birbirlerine lnrmaya bagladrlar. c) Umnui Zeyd isminde bir kadrn, ailesini ziyaret etmek istediyse de kocasr bu istefii reddederek
onu ailesinin giremeyecegibir yere hapsetti. Kadrn bir gekilde ailesine haber gonderdi: ailesi ve yakrnlan gelip onu kurtarmak istediler. Kadmm kocasrmn da kendi yai<rnlanndan
yardrm istemesi rizerine iki grup dtivriqmeye bagladr. d) Hazree kabilesinden Abdullah b.
Ubey b. Selul ve bir grup Hazregliyle, Evs kabilesinden Abdullah ibn-i Revaha ve bir krsrm
yakrnlan bir aradaydr. Resulullah (sav)'in bine$nin pis kokup kokmadrfr aralannda tarhqma konusu olunca iki grup kavgaya tutu$tu. Bkz. ibnri'l Arabi, Ahkdmii'l Kur'An, c.lV,
yy, f 958, s.l7O4-17O5:Ebu Bekir el-CassAs,Ahkdmii'l Kur'in, c.lII, yy, 1335, s.399; Alfrsi, Rihu'l-Meini, c.)O(/I, Kahire 1934, s.150-151.
15 ibn Kudame bu hadislere toplu olarak yer vermiEtir; bz. el-Mufni, c.XIl, s.238-242.
16 Mesela bkz. ODEH, c.ll, s.671 vd.: Ahmed Fethi Behnesi, el-Hudid fi'l isl6m. Kahire
1987, 3.baskr, s.157. Bununla birlikte Behnesi difrer bazr kitaplannda had suglannr
sayarken isyan suguna yer vermemiqtir. tskz. el-Cerilm II'I Frkhi'l islimi, 6.baskr, Kahire
l98B; el-Ukibe fi'l Frkhi'l islimi, 6.baskr, Kahire 1989, s.24 vd.; AJi Ahmed Mur'i, elKrsas ve'l-Hudffd fi'l Frkhi'l islAmi, Beynrt 1985, s.87.

-- 247 -

ta'zir sugu olarak kabul edilmesinin daha isabetli oldu$unu belirten hukukqular da mevcutturlT. Bu hukukqulara gore Hucurat suresinin ilgili
ayetleri isyan suqlnun haddi gerektiren bir suq oldu$unu gostermemektedir. Ayetlerde gegen baQg kelimesi sozluk anlamr itibariyle kullanrlmrgtrr.
Ote yandan isyancrlann oldurulmesi savaq esnasrnda mumkundur;
bu onlardan korunabilmek igin gerekli olan bir kabuldur. Fakat bu hukumden, isyancrlar igin giri tarafindan tek bir cezayani olum cezasr belirlenmiq olmasr anlamr grkarrlmamahdrr. Savaq sahasr drqrnda isyancrlann
cezasr ta'zirle duzenlenir; hig quphesiz bu ta'zir cezasr eSer qartlan oluqmuqsa olum cezasrnr da igerebilir. isyan suqu siyasi bir suqtulls; bu itibarla bu suga iliqkin kabul edilen cezadan baqhca amacln isyancrlann tekrar itaat dairesine girmeleri olmahdrr.
isyan sugu niteliSi itibariyle irtidat ve yol kesme suglanndan ayrrlrr.
isyancrlann amacr ya$malayacaklan mal de$ildir, zalirnce oldirecekleri insanlar da de$ildir. Kendi inanglanna gore yeryizunde fesat qrkarma niyeti
taqrmamakta, mucadeleleri do$rudan dine karqr da yonelmiq bulunmamaktadrr. isyancr srfatrnr tagryanlann musluman olduklanndan krmsenin
quphesi yoktur. Fakat bunlar devlet baqkamna karqr ayaklanarak duzenin
defiqmesini isteyen, esas amaglarr fesat grkarma olmayan, kendilerine gore yaptrklanmn isldmrn hayrrna oldu$unu duqunen bir topluluktur. Oyleyse bunlann esas amaglan adi sug iqleme diquncesinden uzaktrr. $eriatrn bunlara karqr bazen olumle de sonuglanabilecek qekilde giriqti$i mucadelenin bu kadar qiddetli olmasrmn esas gayesi anarqi ve karrqrkh{rn
onlenmesi gere$idir. isyancilann amaglan siyasidir; yol kesme suqundakinin aksine amaElart haksrz yere mal edinmek, insanlan mallarr iqin oldurmek ve yaSma yapmak de$ildir. Hal boyleyse amacrn de$iqmesi tabiatryla
hukmun de farkh olmasrnr gerekt.irecektirls.
17 Mesela bkz., Abdrilaziz Arnir, et-Ta'zit fi'9-geriati'l islAmiyye, 3.baskr, [Kahirel
1957, s.23: Aynca bkz. Muhammed Selim el-Awi, Fi Usfili'n-Nizdmi'l Ciniiyyi'l islAmi. Kahire tl979l. s. 125; M.Akif Aydrn. Tiirk Hukuk Tarihi, istanbul 1995. s.225.
l8 Ahmed el-Husari, el-Krsas, ed-Diy6t, el-Isyanii'I-Miisellah li'l-Frkhi'l isl6mi, Kahire 1973, s.41.
19 AMiR, s.24. Mdverdi'ye gore isyancrlara karqr yaprlacak savaq muqrik ve murtedlere karEr yaprlacak savaqtan sekiz noktada farkhhk gosterir: l)isyancrlara karqr giriqilen savagtaki amag onlara mani olmaktrr yoksa oldiirmek de$ildir. 2)Kar$r kargrya savaqrlrr;arkadan hucum edilmez. 3)Yara}lan dldrirulmez. 4)Esirleri dldrirulmez. S)Mallan ganimet olarak ahnmaz. 6)isyancdarla savaq igin anlaEmah muqriklerden ve zrmmilerden yardrm istenmez. 7)Stirekli bir bang anlaqmasr yaplmaz. B)Yagadrklan bolgeler tahrip edilmez; evleri yakrlmaz. Bkz.el-Ahkimii's-SultAniyye
ve'l-Viliyatii'd-Diniyye, Beyrut 1990, s.l2I-I22.

*- 208 -

IslAm hukukunda isyan suqunun duzenlenmesi hemen hemen tamamen Hz.Ali'nin l{aricilere karer olan uygulamalarrna dayanmaktadrr2o. isld"m hukukuna gore had sueunu ihdas edecek olan Allah ve Res0ludur.
I{ad suqlan iqin bu iki kaynak drqrnda baqka bir kaynak kabul etmek
mumkun degildir. Peygamberimizin hadisleri de su<;u tam olarak sistemli
halde ortaya koymamrza yardrmcr olmamaktadrr2t. Kanaatimizce gerek naslarda ba$rin bir had sugu olduEunu gosteren bir hukmun bulunmamasr ve
gerekse bu sueun siyasi bir nitelik arzetmesi sebebiyle isyan suqunu ta'zir
grubuna giren suqlar iqinde miitalaa etmek daha isabetli gozukmektedirzz.
2. ISYAN SUCUNUN UNSURLARI
l. Genel Olarak i stcLmHukttkunda Suqun' Uns urlan
islAm ceza hukuku suglan meseleci bir yontemle ele aldr$r iqin klasik fikrh kitaplannda suqun genel unsurlarryla ilgili mustakil bir bolume
rastlanmaz. Ancak suq tipleri tek tek incelendi$inde suqun unsurlannr
tespit etmek mimkun olabilmektedir. Buna gore, islAm ceza hukukundaki
suqun unsurlanyla gunumuz hukuklannda mevcut olan sucun unsurlarrnln aynr oldufiu gorulmektedir. Maddi unsur, manevi unsur, kanunilik
unsuru ve hukuka aykrrrhk sugun unsurlarr olarak belirlenmektedir.
Maddi unsur, $er'an hukuka aykrn olarak kabul edilen liilin iqlenmesidir.
islAm hukukqulart bu konu iginde teqebbus ve iqtirak muesseselerini cle
had ve krsas suglart bakrmrndan incelemiglerdir. Frkrh kitaplarr tabii olarak ta'zir suglarma bu agrdan yaklaqmamrqlardrr. 1256 tarihli Osmanh ceza kanununun ta'zir suqlannda da teqebbusu benimsedi{i belirtilmelidir.
1858 tarihli kanun dahi bu esasr genijleterek korumugtur. Slrgr'rnmanevi
unsuru, failin eyleme yonelik iradesinin bulunmasrdrr. Sorumluluk bu iradeye gore belirlenir. Suqa ydnelik iradenin bir srralamaya tabi lutuldu{unu gdrmekteyiz : i) Amd, failin yasak eylemi kasten yapmasrdrr. 2) gibh-i
amd, kasda benzer durumdur. Failin oluqan neticeyi ashnda istememesidir. 3) Flata. 4) Hata yerine gegen durum. Kanunilik unsuru had ve krsas
suglarrnda tam olarak mevcuttur. Qunku bu suqlann mahiyeti ve cezalan
20 Nitekim Serahsi isyan sugunu Kitabu's-Siyer'de "Babu'l-Havaric" alt baqhiryla
incelemigtir- Bkz. Kitabn'l-Mebstt, c. X, istanbul 1983, s. 124.
2l Muhammed Flamidullah. Muslim Conduct of State, Itaydarabad l94l-42, s. lO5.
22 $afii ve Malikiler ba$d, had grubuna giren suclardan sa5rmakta, Hanelilerde ise bu
konuda bir aqrkhk bulunmzLmaktadrr. Cezir-i'yegore dort mezhebin de rizerinde itti{ak
ettikleri had suglan zina, zina iftirasr ve hrrszhktan ibarettir. Bunlann arasrnda isyan
sugu bulunmamaktadrr. Rkz.Abdurrahman el-Ceziri, Kitebii'l Frkh ale'l Mezihibi'l
Erbaa, c.V, Beyrut 1972, s.B-9.
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lrelirlenmiqtir. Bu konudaki problem ta'zir suglanndadrr. Ta'zir suqlannda
kanunilik murnkun oldu$unca sa$lanmaya qahErlmrqtrrdiyetliliriz. Mesela
Osnranlr Devletinde sttq ve cezalart belirleyen kanunnamelerin zaman zaman yayrnlandr$rnr, halka mutlaka ilan eclildigini, isteyenlere de bunlartn
birer suretinin verildifiini bilntekteyiz.
II. Isgan ha\a) Sucunun Unsurl.art
Suqun unsurlannr tanrmdan grkarmak mimkundur. Buna gore isyan suqunun beq unsuru vardrr: Devlet ba$kamntn meqru ve adil olmasr,
isyancrlann bu trareketlerini kendilerince hakh gosterecek bir te'vile sahip
olmalan, isyancrlartn sayt ve gug bakrmrndan ciddi bjr tehlike teskil etmelen (menea sahtbi oLmalan), baqkaldrnntn kuwet kullanma yoluyla fiilen
baqlamasr ve isyan kasdr (kasdu'l bagy)zs.
A) Devlet Baqkanrmn MeEru ve Adil Olmasr
isyan sugunun ilk unsuru ya da bir di$er ifadeyle suqun gergeklegmesi igin on qart devlet baEkanrntn meQrlr ve adil olmasldtr. Kaynaklarda
el-tmamtl'L hakk veya e!-hdlcim{I'l adl olarak geqen bu tavsifi rne$ru ve adil
devlet bagkanr olarak karqrlamak mumkunclur. Oyleyse oncelikle bu srfatlan incelememiz gerekecektir.
a. Devlet Baqkamnrn Meqru Olmasr: Burada meqruiyetten kastedilen, cievlet baqkantntn (halife. imam) islim hukukunun kabul etti[i usullerden birisiyle igbaqirnagelmig olmasrdrr. Bu usullere gegmeden once krsaca devlet baqkanrnda bulunmasr gereken vasrflann neler oldu[unu gorelirn. Alimlerin uzerinde ittifak etti$i hususlar, ilim, adalet, kifayet. duyu
organlarlnrn ve diSer uzuvlartnrn tam ve sa$hkh olmasr gibi hususlardtr'
I{alifenin Kureyg kabilesine mensub olmasr. qafdaElarrntn en faziletlisi olmasr, erkek olnrast gibi bir takrm vasrflarda hukukgulann goruQ birliSi
yoktur2a.
isyan sueu bir kiginin devlet baqkanhfrr sabit olmadan iqlenemeyeceqimdi devlet bagkanr olma usullerini inceleyebiliriz. isliim hugorezs
fine
kukunda esas itibariyle uq lurlu yonetime gelme usuli mevcuttur: SeQim,
ahd ve zorla devlet baskanr olma. islAm kamu hukuku cok islenmemig ol23 Muhammed Ebrr Zehra, bizim unsurlar-arzrsrnda gosterdigimiz isyzrnkasdrnttr bulunmasrnr bir unsur olarak gostermemektedir. tskz. el-Cerime ve'l Ukirbe fi'l Frkhi'l
islAmi. c'.1.K:rhile t.y. s. 173-174. Udch ist: bagr suquuun uc trnsurunun lrtrlundulltrnu belirt.mektedir. Bunlar, der4et baEkzulna karEr ayaklanma, bu ayaklanmanrn kuvvet kullzrnmak suretiyle gerqekleqmesive isyan kasdrnrn bulunmasrdrr: bkz, c.ll.
s.674.
'Anayasa",
md.. DiA. c.lll, s. 155 I'cl.
24 Britun br-rlartr$malar igin bkz. NI.Akil'Aydrn.
25 0DEH. c.tI. s.676.
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masrna ragmen islam hukukgulan bu konuyu incelerken segim usuluni
daima ilk srrada zikretmiqlerdir; bizce bu manidardrr. Ilz.Muhammed'in
vefatrndan sonra islAm toplumunun ileri gelenleri {ehtii'l-hat ue'I-a.kd)
Hz.Ebu Bekir'i devlet baEkanl seqmislerdir. islam hukukqulan ehlu'l-hal
ve'l-akd'in sayrsr ve nitelikleri konusunda degiqik gorugler ortaya koymuqlardrr. Asrl konumuzdan bizi uzaklaqtrracafir iqin bu konulara girilmeyecektir.
Ahd veya istit:.lq./adr verilen usulde, mevcut devlet baqkanr, yerine
gegecek kimseyi tespit eder. Bunun da iki turu vardrr. iE baqrndaki devlet
bagkanr yerine gegecek kiqiyi ya bizzat tayin eder ya da bu igi bir heyetin
seqimine brakrr. Birinciye ornek olarak Hz.Ebu Bekir'in Hz.omer'i veliahd
olarak bizzal gostermesi verilebilir. ikinciye ornek olarak da Hz.6mer'in
kendisinden sonra ig baqrna gelecek halifeyi tesbit etmek uzere aqere-i
mubeqqereden olan altr kiqiyi bu igle gorevlendirmesi zikredilebilir.
Hz.omer'in, altr kiqilik seqici kurulun bir kiqi uzerinde ittifak edememesi
halinde oElu Abdullah'rn hakem olarak heyete girmesini ve fakat halife segilmemesini agrkca istemesi kayda de$er bir husustur. Bazt muellifler bu
ikinci turu qura usulu olarak adlandrnp mustakil bir devlet baqkanr olma
hali olarak kabul etmektedirler2o. sunni hukukgular devlet bagkanr tayin
hususunda temel olarak yukarrda ozetlenmeye qahqrlan iki yolu kabul etmiq olmakla beraber Emevi ve daha sonraki yonetimlerde olduEu uzere hi,
lafetin zorla ele gegirilmesi durumunda tatbikattan gelen bir zaruret olarak zorla hilafetin sahibi olunmasrm kerhen de olsa megru gormuglerdir.
islam siyasi duquncesinde statuko lehine kuwetli bir tercih mevcuttur. Bu tercih, mantr$a aykrrr olarak, zorla kendi otoritesini tesis eden muteEallib devlet baqkanrnr desteklemekten menetrnez. Bir kimse mevcut
devlet baqkanrna isyan eder, onu yener ve halkr kendisine zorla da olsa
itaat ettirmeyi baganrsa o kimse artrk zarureten yeni devlet baEkanr kabul
edilir. Son tahlilde qu soylenebilir ki tarih boyunca devlet bagkanh$rna gel,
me konusunda megruluk gucun arkasrnda yatmtqtrr. Fakat bu husus, isldm devletleri igin olduSu kadar diSer devletler igin de geqerli olmuqtur2T.
islam hukukunda devlet baqkanrnr trelirleme meselesi daha geniq olarak
incelenebilir; fakat konumuz itibarivle bu kadanvla vetinilecektir2s.
26 Udeh, c. II. s.677.
27 Joel L. Kraemer, 'Apostates, rebels and brigands", Israel Oriental Studles, X,
(Tel-Aviv r98O). s.73.
28 islAm hukukunda devlet bagkanrnrn yonetime gelme usulleri haklunda geni$ bilgi
edinmek igin bkz. M. Akif aydrn, "isldm hukukunda devlet baqkanrnm tayin usfrhi",
OsmanhAra$trrmalarr, sayr X, (istanbul l99O), sayfa lBt-193.
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b. Devlet Bagkanrnrn Adil Olmasr: Adalet vasli, devlet basikantntumu bu koda bulunmasr gereken temel vasrflardanclrr. Hukukculann
nuda ittifak halindedirler. Adaletin karqrtr zuium ve fisktrr. Frsk buradaki
anlamryla, devlet ba$kanrntn sahip oldufru yetkileri aqmasl durumudur.
Adalet srfatrndan yoksun bulunan fasrk bir devlet baqkantna karqr ayaklanmak mumkun mudur; fasrk bir halifeye karsr direnme hakkt mevcut
mudur? Bu sorulann cevabr isyan suqunun oluqup oluemamasr aqrsrnozellikle sunni huKlasik devir hukukqulan
dan onem arzetmektedir.
kukqular fasrk ve zalilr' bir devlet baqkanrna karer direnme hakkrntn bulundu[unda
hemfikirdirler.
Ancak bu durumda direnme hakkrmn nasrl
kullamlaca$r, halifenin azline kadar vanp varmayaca$r, silahh bir dirennarnenin rrresru olup olmayaca[r ve ozellikle halifenin fasrk oldu{unun
srl belirlenecefi meseleleri tam bir agrkhkla ortaya konmuq deffildir. isldm tarihine genel olarak bakrldr{rnda ue tur siyasi muhalefet ornefiyle
Deurim ve devrim ekolu, pasif anlayrqr ifade eden sakarqrlaqrlmaktadrr:
brr ekolu ve uygun zamanl kollama ve gerekli hazrrh{r eart koean temekktin ekolu2g.
trhli sunnet alimlerinin direnme hakkrnr kerbul etti[i yukanda belirtilmiqti. Ancak bunlara gore direnme hakkrnrn kullanrlmasr devlet baqkanlnrn azline kadar varmaz. Aqa[rda verece$imiz ornek bunu veciz bir Eekilde gostermektedir. Hasan-ul Basri'nin qoyle dedi$i rivayet olunmaktadrr:
"Emeui deulet bagkanlan (miILnH uar !Ja., iste ontar insrtnto.n agaklartyta da
ezseler, kalpleri ginahlarct
da megletse, bizim itaat etmemiz gerelcli ktltnmrgfir. Onktra lcargt agalclanmaktqn da men ediLdtk. Zarqrlanndqn
toube ue
sorudua ile korutnnamlz emredtLdt." Emeviler hakkrnda ne duqundufu
"Onlar
lunca da Eoyle cevap verir:
hakktnda ne digeceQtnri santgorsunuz!
Emeuiogullan biztm beg istmizi ristlenmislerdir.Cum'a, centaat, uergt, sauunmamtz ue hadler{n gertne gettrtlmesi. Altcth bu dirin agakta ko.ln:to-stnc-onlaZultim ue tagktnltk etseler de bozduklartndqn
daha
n uesile kilmaktadtr.
ALIah
a
elttirmekte
dirso
.
onlar
d{iz
Jazlastnt
M.Reqid Rza'ya gore, yonetimi zorla ele geqiren bir devlet baqkanrna
(mtlte/allib) karqr gosterilecek itaat, bir zorunluluhtan
kaynaklanmaktadrr
ve kamu yarannrn gerektirdi$i nisbette olmahdrr. imkcur unrsa itaatsizlik yoluna gidilmelldtr. Hz.Hiseyin'in Yezid'e karqr ayaklanmasr me$ru ve hukuka
uygun bulunmakla birlikte yeteri kadar hazrrhkh de$ildi. Ebu Hanife kendisine tevdi edilen gorevi halifeye itaat etmemek igin reddetti. imam-r Malik'in
29 Nevin Abdulhalhk Mtrstafzr, islim Siyasi Diiqiincesinde
yiiz, istanbul 199O, s.35.
3O trbu Ze}:.ra. el-Cerime. c.I. s . 1 7 5 .

Muhalefet,

qev.Veccli Ak-
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devlet erkAnryla birlikte cuma r.amazr krlmadr$r rivayet olunmuqtur3r.
Haricilerin bu konuya yaklagrmlan oldukqa farkhhk gostermektedir.
Bunlara gore, devlet baqkanrna itaat, onun islam hukuku kurallanna uymasr qartrna baShdrr. Bu qart gerqekleqmemiqsedevlet baqkani zaten dinden de grkmrq sayrlrr; bu itibarla boyle bir hAl devlet baqkanrna kargr
ayaklanmayr ve azledilmesini hakh krlars2.
Son devrin buyuk hukukqularrndan senhfrri, fasrk bir devlet baqkanrnrn ancak iki qartrn birlikte gergekleqmesi halinde kuwet kullanmak suretiyle deSiqtirilebilece$ini beyan etmektedir: Bu qartlar, ayaklanmanrn baqarrlt olma ihtimalinin fazla olmasr ve soz konusu eylemin, gerekli vasrflara sahip bir halifeyi iq baqrna getirmek amacryla yaprlmrq olmasr sartlandrrs3.
Devlet baqkanmrn azledilmesi imkan ve ihtimali kuwetli defilse bu takdirde
yaprlacak iki qey vardrr: itaatsizlik ve devlet baqkamna yardrmcr olmama.
itaatsizlik esas olup itaat edilecek hususlar srnrrhdrr. Bunlar yukanda sayrlan cuma, cemaat, uergi,, sauunrna.De hadlertn uggutanmasr hususrandr3a.
B. isyancrlann Kendilerince Hakh Giirdiikleri Bir Te'vile Sahip
Olmalan
Devlet baqkanrna karqr vukubulan isyan, bu isyamn sahiplerince
mesru gorulen bir delile, bir yoruma dayanmahdr. Bu unsurun eksik olmasr halinde fiil isyan defiil, yol kesme sugu35 halini ahr. isyancrlann btr
yorumu fasit, yanhq olmakla birlikte bunun dofruluSuna kanaat getirerek
kendilerinin hakh olduklarrna inanmaktadrrlar. ileride gorece$imiz iizere
islam hukukgulannrn buyuk bir krsmr isyancrlann bu te'viline bazr istisnai sonuglar baSlamrqlardrr36.
3l Muharnmed ReEid Rrza,Tefsiru'l Menir, c.XII, 2.baskr, Beyrut t.y, s. IB3.
32 Fuad Muhammed en-N6.di, Mebdeii'l Megr0iyye ve Zevibrtu Hudffi'd Devleti li'l
Kanun fi'l Frkhi'l isl6mi, 2.basl<r,Kahire 1980. s.368.
33 Abdurrezzak es-senhriri, Frkhii'l Hilife ve Tetawiiruha, gev.Nadiye Abdorrezzak
es-Senhuri, Kahire 1989, s.219 vd.
34 Fethi Abdulkerim, ed-Devle ve's Siyide li'l Frkhi'I islimi, Kahire 1977, s.4S8.
35 Yol kesme sueu hakkrnda monografik bir gahsma igin bkz. Abdul Fettah Muhammed Fdyed, el-Hrribe fi'l Frkhi'I islimi, Kahire I987.
36 Ebu Zehra'ya gdre "Delil bakrmmdan kesin olmayan hususlara dair cehalet kigi iQin
mazeret salnlrr. Bu da te'vil ve tefsire ihtiyaQ gosteren, ancak araQtlrma ve incelemeden
sonra anlaqrlmasr mumkun olan meseleler uzerinde olur. Mesela Allah'rn bir krsrm stfatlannr bilmemek kigi iqin mazeret teqkil eder. lslAm hukukgulan bu krsrm iqin misal
olarak, halifenin haksrz oldufuna inanarak ve ona karqr qrkmak gerekir diye bir te'vile
kaprlarak ayaklanan (baEi)kimseyi de zikrederler ve Muaviye'nin Hz.Ali'ye karsr ayaklantgtm bu kabilden gorurler. Hanefilere gore bu durumda bA$ mazurdur: haiife ile savaqtrken telef olmasrna sebebiyet verdifi mal ve candan sorumlu defiildir; grinku o, hak
kendi tarafinda olmasa bile, te'viline dayanarak bu harekete giri$mi$tir." bkz. islAm Hukuku Metodolojisi, Frkrh Usfflii, qev. Abdulkadir gener, 3.basr,Ankara 1981, s.299.
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Kendilerince hakh gordukleri bir te'vile dayanarak (mtiteeuuil isyan
eden gruplara ornek olarak Haricileri ve Hz.Ebu Bekir derrrinde zekAl vermek istemeyenleri zikredebiliriz. Ancak zekat vermek istemeyenlerin isyancr statusune girip girmedikleri tartrqmahdrrsT. Bilindigi gibi Sqflin savaqrnda Muaviye'nin ordusu Hz.Ali'nin ordusu karqrsrnda yenilip da$rlmak uzere iken Amr ibnu'l As askerlerin mrzraklanna Kur'dn sayfalarr astrrarak
"Allah'rn Kitab'r aramrzda hakem olsun."(KitabulLahi. begnend- ue begnekthn) diye ba$rrmalannr sa$adr. Hz.Ali bunun bir hile olduSunu soyledi
ise de askerlerini ikna edem.6iss; segilecek hakemlerin verecekleri kararlara razt olaca$rnr soyledi. Bunun uzerine go$u Temim kabilesinden bir
grup hukmun ancak Allah'a ait oldufunu, Allah'tan baqka kimsenin hukum veremeyece$ini (La htlkme iInLt'lLAhFe soyleyerek hakem olayrna karqr grktrlar; ordudan aynlarak Hanhra denilen yerde toplanmaya baqladrlar.
Hz.Ali bunlan dondurmek iqin once Abdullah ibni Abbas'r yolladr claha
sonra dabizzat kendisi gitti. Hz.Ali, hitap ederken, hakem neselesiyle ilgili
olarak birisinin (Ia hilkme iIIa Lt'Ita} diye baSrrdrSrnr iqitince qrrnlarr soyledi: "Bu soz do[ru ama onunla kastedilen yanhg! Uq husus hakkrnrzdrr;
Allah'r zikretmeniz iqin O'nun mescidlerini size yasaklamayv; ganimet paytl:rza engel olmaytzve siz savaqa baqlamadrkga sizinle savaqmayrz."4o.
GoruleceSi uzere Haricilerin devlet baqkanrna karqr qrkmalannrn temelinde hakem meselesine iligkin bir te'vil yatmaktadrr. Bu te'vil sayesindedir ki karqr koyuglan silahh eyleme donuqmedikqe kendilerine dokunulmaz41. Hamidullah'rn deyiEiyle "Mevcut hukumete karqr herhangi bir si37 Mdverdi,el-Hivi'l-Kebir, c.XIII, Beyrut 1994,s. 110-111.fMAverdi'ninl9 ciltlik bu eserinden, isyan suguyla ilgili krsmr aynca basrlmrgtrr;bkz. Ktelii Ehli'l-Bafo mine'l-Hivi'l-Kebir,
Kahire 1987).
38 Hz.Ali'nin, askerlerini ikna edebilmekigin Eunlan soylediii rivayet olunmaktadrr: "Muaviye
ve arkadaglan ne din ne de Kur'in dostudurlar. Ben onlann hem Qocukluklannrhem de yetiqkinliklerini iyi bilirim. Qocukkende yetiqkinken de iyi kimseler defrildiler.Allah'a yemin ederim
ki (mzraklanrun uglarrnda)kaldrrdrklan qey tuzak ve hileden baqka bir qey degildir.", bkz. ibn-i
Hald0n, Tirih-u ibni Haldin, c.ll, ty, yy, s.174.
39 Bu ibare daha sonra Haricilerin slogan haline gelmiqve hatta paralannln ustune bunu basmrqlardrr;bkz. Fred M. Donner, "The Fomrationof the Islamic state",Journal of The American
Oriental Society, c.106,(Nisan-Haziran
1986),s.29I.
40 $afii, Kitabii'l iirnm, c.IV, Kahire 1322, s.136; Serahsi,c.X, s. 125; ibnu'l Human, c.t'I,
s. I 00.
41 $afii'ye gore, bir kavim Haricilere ait gorusleri agrfa lurur, cumhurdan aynhp onlarr kdlir ilan ederse, bu keyliyet onlarla savaQmaylhakh g6stermezi zira onlar hd.ldimanrn konrmasr uzerinedirler. Yine $afii'nin naklettifi bir hadise, Haricilere kargr giriqilecek mucadelenin oranhlt ve agamah olmasr gerekti[ine iqaret etmektedir: Omer b. Abdilaziz'eyazrlan bir
ntektupta, Haricilerin kendisine hakaret ve kuftir ettikleri bildirilir. Omer b. Abdllaza cevaben qdyle yazar: "Bana kr-ifrederlersesiz de onlara krifredin ya da affedin; e[er silaha dawanrrlarsa siz de dawanrn; savaqrrlarsasiz de sava$rn.";bkz. Kitebii't Umrn, c.lV, s.136.
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lahh mticadeleye giriQmedikleri muddetqe, di$er siinni olmayan mezheblere karer gosterilen hoqgoru bunlardan da esirgenmez. trSer bu edilgen durumu brrakrr, hukumeti devirip yerine kendi yonetimlerini tesis etmeye
eabalarlarsa o zaman trplc siyasi 6:silergibi mumeleye tabi tutulurlar. Dini
mahiyetteki isyanlara siyasi isyanlardan farkhymrsicasrna hiqbir ozel imtiyaz tantnamaztt42,
Te'vil sahibi olarak devlete karqr ayaklanmaya bir di$er ornek de
Hz.Ebw Bekir zamanrnda zekAt vermek istemeyen bir grubun ortaya grkmasrdrr. Bu grup Hz.Muhammed'e verdikleri zek€ttr,Hz.trbu Bekir'e vermeyeceklerini beyan etmisler ve bunda israrh olmuqlardrr. Halife Hz.Ebfi Bekir bunlarrn uzerlerine gitmeye karar verdi$inde sahabenin bazrsrmn mu'Kelime-i-pehadeti
halefetiyle karqrlaqmrqtrr. Hatta Hz.6mer'in "Resri.lullah,
getirmegi- temtn edinceye kadar insanlarlc' sauasmakla emroLundum. Onu
soglegtnce hc.kLctrtdrgrnda kanlartnt ue maLlannt benden korumug oLurlar.
Hesapl"art ise ALLah'a aitttr.' bugururken insanlarla sen nasrl sauagrrsrn?"
dedigi ve Hz.trbu Bekir'in "Zelcdt mallartntn hctkktdtr. Allah'a and olsttn ki,
Rasulull,ah'a uerdikleri bir gulan bile bana uermekten kaqtntrLarsa, onlarla
bu gilzden sauagrnrn " qeklinde cevap verdi$i ve neticede Hz.Omer'in ikna
olduSu nakledilmektedira3. Daha once de iEaret edildi{i uzere zekat vermek istemeyenlerin isyancr sayrhp sayrlmadrklan tartrEmahdrr. Zira bu
grubun silahh bir guqle karqr koyup koymadrklan hususunda kaynaklarda
bir acrkhk bulunmamaktadrr.
C. isyancrlann Sayr ve Giiq Bakrmrndan Ciddi Bir Tehlike Teqkil
Etmeleri (Menea Sahibi Olmalarr)
islAm hukukeulanna gore menea, kuwet, kudret ve topluluk anlamrna gelmektedir. Kur,'veti, toplulu[u ve koruyucusu olmayan herhangi
bir grubun ya da kiEinin devlet baqkanrna karqr giriqtiSi baqkaldrrr hareketi rstrlahi olarak bir isyan sayrlmazaa.Nitekim Hz.Ali'ye kendisini yaralayan ibn Mulcem'i nigin idam ettirmedi$i sorulduSunda Eunlan soylemiqtir:"Beni oldurmedi[i halde ben onu nasrl oldurtebilirim'/ Yaqarsam
kanrmin sahibi olarak istersem onu affederim; dilersem krsas isterim.
Olursem onu da oldurun fakat azap gektirmeyin. ESer affederseniz bu
42 Hamidullah, s. 106; Haricilerle ilgili tophr bilgi ve kaynakqa igin bkz. L.Veccia
'Harfira'.
Vaglicri.
md. EIz. c.lll.s.235.
'I'eymiye,
43 Bkz. Ibn
Siyaset, es-SiyAsetii'9-$eriyye, qev. Vecdi Akyuz, Istanbul
1985, s. 153; ayrrcabkz. Maverdi, el-Hdvi, c.XIII, s. I lO.
44 Maverdi. el-Hdvi, c.Xlll. s. 102: ay'rrcabkz. 6mer Nasuhi tsilmcn. Hukuk-r islamiyye ve Istrlahat-r Frkhiyye Kamusu, c.III, istanbul ty, s. 412.

2r5 takvaya en yakrn olanrdrr. Onu yedirin iqirin ve esaretini hoq tutun"4s. Bs
ifadeden anlaqtldrSrna gore Hz.Ni ibn Mulcem'i asi olarak desil adi suqlu
olarak nitelendirmiqtir. Menea sahibi olmayan ve devlet bagkanrnr kuwet
kullanma yoluyla deSiqtirmeye giriemeyen bir muhalefet hareketi di$er
unsurlann varh$r halinde birsfikrr sueu46 oluqturabilir ki bu isyan hukuku kapsamr drqrndadrr.
$afiilere gore bir grubun guq ve kudret sahibi sayrlabilmesi iqin kendisine itaat ettikleri bir liderlerinin olmasr icab eder. Sayrlan ve guqleri ne
olursa olsun boyle bir liderden {muta) mahrum olan gruba isyan hukumleri uygulanmaz. Hanbelilere gore beq on kiqilik bir grup savaqmakta qok
mahir de olsalar menea sahibi sayrlmaz4T.
isyancrlann cinsiyeti sugun oluEmasr aqrsrndan bir farkhhk do{urmaz. isyancr, erkek veya kadrn olabilir. Kadrn isyancr erkeklerle birlikte silahlt bir isyanrn iqinde bulunur da halin icabr oldurulmesini gerektiriyorsa
oldurulur. Silah sayrlmayacak qekilde taq ve benzeri qeylerle isyana katrlmrqsa oldurulmez. Kadtn isyancr esir edildikten sonra silahh oldu[u halde
kimseyi oldurmediSi anlaqrlmrgsa artrk ona clokunulmaz4s.
D. Baqkaldlrlnln Kuwet Kullanma Yoluyla Fiilen Baqlamasr
Devlet baqkamna veya naiblerine karqr koyug, sueun oluqumu igin
tek baqrna yeterli deEildir. Bu muhalefetin kuwet kullanarak gergekleqmesi fmugdlebe) ararur. Devlet baqkanrna itaat etmemek hatta ona karqr isyan etmeyi istemek dahi suqun oluqumu iqin yeterli de$ildir. islam tarihinde bunun drneklerine rastlamak mumkundur. Hz.Ali'nin uzun sure
Hz.Ebu Bekir'e biat etmedi{i, keza sahabeden Sa'd ibni UbAde'nin omrunun sonuna kadar Hz.Ebu Bekir'e biat etmekten kaqrndr{r bilinmektedir.
Ayrrca Abdullah b. 6mer ve Abdullah b. Zitbeyr'in Muaviye'nin o[lu yezid'e
biat etmedikleri de eklenmelidir. Hz.Ali ile ilgili olarak nakledilen Eu hadise
konumuz aqrsrndan aydrnlatrcrdrr:
Ebu Hanife'nin talebelerinden Muhammed bin el-Hasan eE-geybani, el-Hudrami'den qoyle rivayel eder: "KnJe mescidine Kinde kaptlart gi>n:inden girdigtmde qrctlartnda 'ALIah'c-gemin ederim ki-Alt'gi mutlaka 6Ldtirece/im' diyen birtnin de bulundugu, ALi (r.a)'Aa ktlfreden beg kisitik btr

45 Maverdi, cl-Hdvi, c.XIII, s. lfS. ibn Kudame'de ise bu ifade daha mucmeldir: "in beri'tu raeytu ra'vi, ve in nittu feld trimessilu bihi" ve "Al-rsinrlisdrahfi, fe-in 'iqtu l-e-eneveliyyi demi, ve in mittu fe-darbetun ke-darbeti",bkz, el-Mufni, c.XII, s.238 ve 242.
46 Tevfik Ali Vehbe, "ceraimu'l-ba$ri fi'q-qeriati ve'l-kanun", Mecelletii'l Ezher. c.4s,
sayr 8 (1973),s.712: Ebu Zehra, el-Cerime, s. 174.
47 IJdeh. c.ll. s.670.
48 Behnesi, el-Mes'uliyyetii'I Cindiyye, s.9O-9 l.
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toplub-tkla lcargda.sdrm. Btt sdzii s1glegeni tlakaladtm; arkadaglartndqn
ayvarak Hz.Ali'nin Aanlna getirdim. O'na, bu adamtn seni \ldtlreceQtne
dair gemin ettilini. rgiftrm, degince Hz.Ati'Qabuk brak onu, sen kim olugorsun.' dige grk€rp bana tekrar orru brakmamt sdgledt. Ben, nastl bvaktnm
seni oldiireceline dair gemin etti, dedigimde Hz.ALt'Beni 6tdtirrnegen bu
adamt ben old{ireytm mt yant!' dige ceuap uerdi. Fakat o size ktiftir de etti
dige srar edince, banq'istersen sen de ona kQfret ga da onu serbest btrak.'dedi"as.
isyancrlar saldrrrya fiilen geqtiklerinde artrk onlarla savaqmak bir
meSru mudafaa hakkr olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte devlet
baskanr, boyutlan buyumeden isyanr bastrrma hakkrna sahiptir. Bu konuda Ebu Hanife drqrndaki difer mezhep imamlanna gore baEkaldlrrda
kuwet kullanrlmasryla birlikte bu hareket artrk ba$y olarak nitelendirilir.
Kuwet kullanmadan once ise, bir yerde toplanrnrg olsalar ve uygun bir zamanda kuwet istimalini amaglasalar bile bu eylemin sahipleri isyancr saylJr;:azve difer vatandaqlar gibi muamale gorurler. Bununla birlikte isyan
hukuku kapsamt iginde olmasa da eylemcilerin toplanmaslnr ve karrqrkhk
grkarmalannr onlemek ta'ztren mumkundurso.
Ebu Hanife'ye gore ise bir yerde toplanrp bagkaldrn iqin uygun zamanr kollayanlar bA{i statusune girmiqlerdir. Onian artrk -eilahlannr brrakmaya ve isyandan vazgeqmeye davet etmek gart defrildir. eunku darulislAmda bulunmalarrndan dolayr zaten boyle bir davetin muhatabr olmuq
farzedilirlersl. isyancrlann savaqa baqlamalannr beklemek telafisi mumkun olmayan zararlara yol aqabili152. $ianrn Zeydiye kolu bu meselede
Ebu Hanife'nin gorugune benzer bir goruqe sahiptirss.
E. isyan Kasdr
isyan kasdr suqun manevi unsurudur. Burada arannasl gereken,
ozel sug kasdr olup bu da failde isyan etme ve bunu agrsa grkarma iradesinin bulunmasrnr gerektirirsa. isyan sueunun oluqmasr icin failde, devlet
49 Serahsi,c.X, s. I25; Ibnti'l Humam, c.VI, s.100.
50 Mriverdi'ye gore bu ta'zir cezas had cezalanna ve 6ldrirmeye kadar varrnraz;bkz. el-Ahkimii's-sultaniyye, s. I 19. Ebo Ya'la el-Ferrd d:r aynr gdniqledir; bkz. el-Ahkimii's-sultiniyye, Beyrut 1983, s.55. Her iki muellif de "tsirmrislumanrn kanr ancak qu uq sebebin
varirfir htrlinde akrttlrr: imandan sonra kr]ftir, nikahtan sonra zina ve haksrz yere adam dldurme" hadisini bu goruqlerine dayanak olarak g6stermektedir.
51 KAsdni,c.VIL s. 140.
52 Molla Husrev,Diirerti'I Hiikkim fi gerhi Gureri'l Ahkdm, c.i, istanbul 1979, s.308.
53 Odeh"c.ll, s.688-689:Ebu Zehra. el-Cerime. s. 174.
54 Bkz. Behnesi, el-Mesffliyyetii'l ciniiyye, s.9l; udeh ise genel suc kasdrnrn l'arhfrrnrn
gerekli ve yeterli oldufiunr-rbelirtir. Bkz. et-Tegriu'l CinAiyyi'l islArni, c.ll, s.697.

-2r7baqkanrnr devirme, itaat etrneme veya hukuken yapmasl gereken bir qeyi
ifadan kagmma kasdrnrn bulunmasr icab eder. Fail, devlet baskanlntn hu
kuka aykrrr bir fiilini (ma'siyyet) onlemek igin karqr koymuqsa isyanct saYrlmazss.
3. ISYAN SUQUNUN CBZASI
Ayaklanma esnasrnda isyancrnrn igledigi suelar iki turlu olabilir. isyan cumlesinden sayrlmak uzere adam clldurmek, mallan yagmalamak,
devlet mallarrm tahrip etmek gibi clo[rudan isyan fiiliyle ilgili olan suglar
ve adi sug kasdryla iqlenen hrrsrzhk, zina gibi suglar. isyan halinin gerektel< bir suq
tirdigi eylemlerin ttimti aynr suQ kasdryla iqlendiginden sade<--e
yani isyan sueu olarak nitelendirilir. Adi suglar ise normal partlar altrnda
nasrl cezalandrrrhyorsa o qekilclecezalandrnlrr.
Kaynaklardaki bilgiler toplu olarak de[erlendirildifinde isyan suQunun belirli, sabit bir cezaslnln bulunmadrsr gorulmektedir. isyancrlann savaq esnasrnda oldurulebilecekleri kabul edilmekle birlikte bu durum halin
icabrndan kaynaklanan bir zarurettir. Udeh'in de belirttiSi gibi Asilerin savaq esnasrnda oldurulebilmelerini esasen ceza olarak nitelemek de gugtirr.
isyancrlara kargr savaqmak bir megru mudafaa hareketi olup amacr asileri
itaata zorlamaktrr" E[er bu bir ceza olarak kabul edilseydi, savaqta isyancrlann yenilmesinden sonra yakalanan esirlerin cezasrnln da idam olmasr
gerekirdi. Halbuki isyan bastrrrldrktan sonra olum cezasr verilemeyecefi,
uygun bir ta'zir cezasr verilecefii hususunda Ebu Hanife drgrndaki hukukqular ittilak halindedirler5G. Ebu Hanife'nin bu goru$u isyancrlann derlenip toparlanaca$r merkezleri, cemiyetleri olmasr haline munhasrrdrsT. isyancrlarrn ele gegirilen mallannrn savaqtan sonra geri verilmesiss bile is55 KAsdni, c.VII, s. 140: Udeh, c.II, s.697.
56 ibn-i Kudame, el-Mugni. c.Xll, s.252: ibn-i l-lazm,c.XI. s. IOO ve 117. 1267/1851
tarihli Osmanh Ceza Kanunnamesi (Kanun-r Cedid), Ebu Hanife'nin gdrirgiuru esas kabul etmig ancak bunun bir yargr kararrna dayanmasr gerektigini kanunlaEtrrn'uqtrr.
Buna gore isyan edip de sa! olarzrkele geqirilen kisilerin yargr karan olmaksrzrn oldurtilmelerinin krsasr gerektirecefi ifade edilnliq ve bunlar hakkrnda idam cezasr verilip
verilneyecegir-rirrmuhakenre sonucunda kararlaEtrnlacagrbelirtilmigtir: "Musellah olan
erbab-r fit.neve isyan ve kutta-i tarik takrmrmn beher hal kuvve-i rnuselleha ile tizerlerine vanlaca[rndan ol hinde maktul olanlar igin krsas lazrm gelmez ise de ha1O,entLrtulan eqhasrn bila-muhakeme idamr caiz olnrayacafrndan buna cesaret edenler hakkrnda
clahi hrikm-i krsas icra oluna"(Fasl-r Ewel, md.lO); bkz.Ahmet Akgunduz, Mukayeseli
isldm ve Osmanh Hukuku Kiilliyatr, Diyarbakrr 1986, s.823.
57 Molla Husrer'. c.I. s.305.
5 8 K d r s a n ic, . W I . s . l 4 l : i b n u ' l H u n r a m ,c . M , s . t O 5 : i b n - i H a z m , c . X I , s . I 0 2 .
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yancrlara karqr giriqilen mucadelenin bir meqru mudafaa oldu$unu, bir ceza olmadr$rnr gostermektedir.
Bir baqka deyiqle isyan keyfiyeti ile sona eren Ismet, isyarun sona ermesiyle avdet ederse. ZiraHz.Ali Haricilerle yaptr$r savaqlarda esir olanlan
oldurmemig, mallarrna, kadrn ve gocuklanna bir zarar vermemiq ve kaganlarr takip etmemiqtir6o. isyancrlara karqr giriSilecek savaqln isyanrn zararrnr defetmek amacrna yonelik olmasr, yoksa isyancrlan ozellikle cezalandrrmak amacr gudulmemesi sebebiyle6l isyan suqunu had suglarr grubunda
deSil, ta'zir suqlan grutrunda de[erlendirmek daha isabetlidir.
4. ISYANCILARIN MEDENi HUKUK SoRUMLULUGU
isyancrlann savaS esnasrnda cana ve mala verdikleri zarardan dolayr
tazrnin sorumluluklarr yoktur62. Tazmin ettirilmesi halinde tekrar itaat dairesine girmeleri zorlaqaca$r iqin dort mezhebin goniqu de yukandaki gibidir. Yalnrz $alii mezhebindeki bir di$er Soruq isyancrlann bu durumda sorumlulu$unu kabul etmektedir63; bununla birlikte oldurdtikleri kiqiler igin
krsas edilmezler, diyet oderler6a. isyancrlar savaQ hali drqrnda telef ettikleri
qeyleri tazminle yukumludurler; bu konuda bir tereddut bulunmamaktadrr.
Burada isyan eyleminin Asilerin mirasgilrk durumuna etkisine krsaca deSinilmesi yararh olacaktrr. Ebu Hanife ve imam Muhammed'e gore
bA$i, savaq esnasrnda hukumet kuwetleri arasrnda yer alan kendi akrabalarrndan birini, katlin hakkaniyetine inanarak oldururse maktule vAris
olabilir; aksi takdirde vAris olamaz65.Ebu Yrlsufa gore ise iki durumda da
vAris olamaz66. imam $afii'ysoz ve imam Ahmed b. Hanbel'e6s g6re de is_
yancr oldurdu$u akrabasrna hig bir durumda mirasqr olamaz.
59 Mtr'i, s.2O.
6O Ebu Ynsuf, Kitibii'l Haric. Kahire 1985. s.413.
6l ibn Teymiyye, Mu.htasaru'l-Feteva'l Mrsriyye, Kahire 1980, s.474. Ayncabkz. Joseph Schacht, isl6m Hukukuna Girig, gev.M.Dag,A.gener, Ankara 1986, s. 192.
62 ibnu'l Hrimam, c.VI, s. 106; Maverdi, s. 122; Ferra, s.56.
63 ibn-i Kudame el-Mufni, c.XI, s.250. Muhammed Talebe Z€\yed, baflrlerin telef ettikleri geylerden dola5n sorumlu olmadrklan qeklindeki hakim g6riiEe, bu gorugun za5nflann cezalandrnlmasrna, buna karqrhk grlghilerin korunmasrna yol agaca$r iqin
giddetle karEr grkmaktadrr: bkz. Divinii'l CinAyi.t, s.612-613.
64 Odeh. c.II. s.699.
65 Serahsi, c.X, s. 132; ibnu'l Hrimam. c.VI, s. 106: Molla Hrisrev, c.I. s.S06.
66 Bkz. Kitabii'l Har6.c, s.413.
67 Maverdi, s. 123.
68 Ferra, s.56-57.
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5. DARULBAEY STATUSU Vtr BUNA BAGLI SONUQLAR
isyanctlann egemenlikleri altrnda olan bolgeye d"arttlbagyveya d"drilIceur adr verilirGe. Darulbafy hem clArulharbe hem de dArulislAma benzemektedir. DArulharbte oldu$u gibi islnm ulkesi yasalannrn orada uygulanamamasl sebebiyle bu bolge darulharbe benzemektedir. Ote yandan isyancrlar musluman olduklanndan bu bolge darulislAma da benzemektedir. ikinci husus daha onemli oldu$undan ona itibar edilir ve darulisldm
ile darulba$r arasrnda ulke ayrrhfir olmadrSr kabul edilir. Bununla birlikte
bu statuye bazr sonuglar da ba$lanmrqtrr. Hanefilere gore darulba$rde iqlenen had suqlarr takip edilmez. Qunku meqru idarenin isyanctlar uzerindeki velayet hakkr kesintiye u[ramrqtrr. Bu durumda fiil sanki dArulharbte
iqlenmig kabul edilecektirzo. Di$er mezheplere gore ise darulbaglde iglenen suglar cezalandrnlrr. Bu hususta ulke ayrrhsrnrn bir onemi yokturTl.
Darulba$l olarak nitelendirilen bolgede ahalinin oqur ve harac gibi
devlete kargr olan mali gdrevlerini isyancl guQleretediye etmesi halinde bu
odemeler me$ru hikumete yaprlmrq gibi kabul edilir. Bir baqka deyiqle isyancrlarrn ma$ubiyetinden sonra idareyi tekrar uzerine alan meEru yonetim halktan bunlarr tekrar alamaz. Bununla birlikte zekat ve oqurlerin
harcanmalan gereken yerler drqrnda sarfedildikleri anlagrlrrsa darulbafiy
meqru idarenin yonetimine gegtifiinde hukumet, mukelleflerden bunlarr
yeniden odemelerini adeta bir tabii borq olarak yeniden isteyebilir. Fakat
devletjn hukuken zorlamaya hakkr yoktur. Devletin bu vergilere hak kazanmasr o bolge ahalisinin guvenli[ini saSlamasrna ba$hdrr. isyancrlar tarafindan hakim olunan bolgede ise devletin bir himayesinden bahsedilemez72.

DArnlba{y statusune ba$lanan di$er bir sonue da isyancrlar tarafindan atanan hakimlerin usulune gore verdikleri kararlarrn muteber olmasrdrr. Usulune gore kaydrndan kastedilen, bu kadrlarrn ehl-i adlin mezhebine ya da islam muqtehitlerinden herhangi birinin goruqune uygun olarak
hukum vermeleridir. iqtihat iqtihatla nakzedilemeyece{iigin bu hukumler
de geqerli olacakhrz3. Bazt Hanefi hukukqulara gore ise ehl-i ba{yin kacL69 Ozel, s.135-137; aymca bkz. a.mlf. "Ddrnlbagy" md. DiA. c.Vilt, s.514.
7O Molla Ifusrev, c.I, s.3O5: Ibnri'l Himam. c.VI. s.IOb-1O6.
Zr ibn-i Kudame, el-Mufni, c.XII, s.260; 6zel, s.139.
72 lbnn'l Humam, c.VI, s.lO5: ibn-i Kudame, el-Mulni,
c.XII, s.258 ve c.[V, Ka]rire
1987, s.95; $afii, c.lV, s. 139. Maverdi, el-Hivi, c.XIII, s. 133. Zahirilere gore ise isyancrlann topladrklan zekat ve haracr meEru devlet bagkanr tekrar alabilir; bkz. ibn-i
Flazm, c.XI, s. 110.
73 Serahsi, c.X, s.135; ibn-i Kudame, el-Mu[ni, c.)CI, s.259; gafii, c.IV, s.139.

-* 220 srnrn verdi$i huktim tenfiz edilemezTa. MAverdi'ye gore, atanan kadr efer
ehl-i adlin kanrm ve mahnr masum gormeyen bir kadrysa verdi$i kararlar
geqersiz, aksi halde gegerlidirzs. Zahirilere gore ise isyancrlarrn atadrklan
hakimlerin verdikleri hikumler geqersizdirTc.
DArulba$r meselesi islAm devletinin bir ig meselesidir. Uluslararasr
mahiyet taqrmayan boyle bir durumda isyancilarrn di$er devletlerce tanrnmasr ve onlara yaprlacak yardrmlar hasmane munasebetlere teqebbus ve iq
iqlerine mudahale olarak kabul edilir77.
6. OSMANLI CEZA KANUNNAMELERINDE ISYAN SUCU
'l'anzimat

donemine de$in rsdar edilen ceza kanunnamelerinde isyan
suguyla ilgili bir duzenlemeye rastlanrlamamaktadr. Bu ddnemde ozellikle
once Molla Husrev'in Diirer'i. Kanuni devrinden sonra da ibrahim Halebi'nin Miilteka'l-Ebhur
adh kitabr sadece bilgi kaynaSr olarak de$il aynr
zamanda adeta yururluk kayna$r olarak kabul edilmiqtir. Bu kitaplann
yamsrra Kanuni'nin o$lu Bayezid'le iliqkilendirilerek aralannda Ebussuud
Efendi gibi qok sayrda qeyhulislam ve kazaskerin bulunduiu gohretli hukukqularrn isyan suguyla ilgili verdiSi fetvalarr bir araya getiren fetva mecmualarr da kutuphanelerimizde bulunmaktadrrTs. Bu fetvalar tetkik edildiSinde fikrh kitaplanndaki esaslann tekrarrndan ibaret olduklarr gbrulmektedir. Qahqmamrzda aralannda bu iki kayna{rn da bulundu$u qok sayrda
fikrh kitabrndan yararlanrlarak isiAm hukukundaki, dolayrsryla Osmanh
hukukundaki Tanzimat'a kadar gelen teorik esaslar ortaya konmaya gayret edilmigtir.
Tanzirr.attan sonra grkarrlan ug ceza kanunnamesinden ilk ikisi incelendi$inde ashnda onceki donemden pek farkh bir duzenlemeyle kargrlaqrlmamaktadrr. Zira lner iki kanunnamede de bizatihi isyan suqu ele
74 KAsAni. c.VII. s. I42.
75 el-Ilivi. c.)ilIl. s.134-135.
76 ibn-i Hazm. c.X. s. I10.
77 6zel, s.251.
78 "Hurrlc ale'l-imami'l-hak ba$ idifi muhakkakdrr ve darh
harbe kAdir olan enarini tefrik idinceye derna, zumre-i bu$At rizerine, imama nusret vacibdir ve cemiyl
fin firka-i zumreyi ahz u kaU lSzrb ve lazrmdrr." "Padiqah-r Alem-penah hazreilerine
eazzallahu ensarehu, bAgi olub emr-i qeriflerin tecavuz iden taifenin katl olunmasr
mtitrirnda ve qur0hda ve fetvada mestur ve nass-r Kur'an-r azim bunun uzerinedir";
bkz Beyazft Devlet Kutuphanesi, Veliyyuddin Efendi Kitaph$r, no: v.3216, v.68a.7Oa. Benzer fetvalar tarafrmrzdan hazrrlanan doktora tezinde sunuldufundan burada
tekrar edilmeyecektir; bkz. Osmanh HttkukundaKarcleg Kotlt Meselesi, istanbul 1995,
(MUSBE).s.r65-168.
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alrnmamrEnr. 1256/ l84O ve 1267/ 1851 tarihli Ceza Kanunnamelerinin
kiqi dokunulmazh$mr duzenleyen bir maddesinde ustu kapah olarak isyan
suquna deginilmiqtir: "Brld. rstisna DeuIet-i Aligg e'den olanlartn metbu-u
ger'lsi olan padigahrna ihanet ve Devlet-i Aliyye aleyhine ikaz-r fitneye
cesaret ue katl-i neJse cti/et misillti bir hareket-i sarihasr uuku bulup da
$er'an ue kanunen ue alenen ve tahkikqt-t Lazime ue tetkikcth muktaziye ile
ktraren ue mtraren dauast g6rtTlerek btld"-garaz citnha"st ba'de's-sttbut hiikilm teretttip etmeksizin hqfi. ue celt ue kqtlLen ue tesmtmen ue gerek Ircr tilrIti suuer-i mtimkine ile hig kimsenin conlna kasdolunmamaslna tarqf-t egreJi hazret-t gdhdneden ahd ti mi.sak buyurulmrq oldu$undan..."(Ewelki fasrl
md.i).
Her iki kanunnamenin de isyanla ilgili do$rudan drizenledikleri iki
sug vardrr ki bunlar isyana sozle teqvik ve fiili olarak silah vesaire gibi $eyler vererek isyancrlara yardrmcr olmaya teEebbus etmektir. isyana sozle
teqvik suQunun cezasr bir seneden beq seneye kadar gemilerde kurel<
mahkumiyetidirTe. ikinci sug olan fiili olarak isyancrlara yardrmcr olmaya
kalkrqmak ise kanunnamenin ifadesine gore pek azim bir ciinha oldu$undan idamla cezalandrnlmaktadrr. Ancak bu ceza yine kanunnamenin ifadesine gore siUasefen verildiSinden padigahrn olum cezasrnr omur boyu
kurek mahkumiyetine tahvil etme yetkisi bulunmaktadrr8o. Bu davalar
onemine binaen istanbul'da Meclis-i AhkAm-r Adliye'de gorulecektir(ikinci
fasrl, md.3).
18lO tarihli Fransrz Ceza Kanunu'nclan buyuk oranda etkilenen
1274/ 1858 tarihli Ceza Kanunname-i Humayunu'nda ise isyan suguyla ilgili daha ayrrntilr bir duzenleme yaprlmrqtr. Buna gore isyana tahrik ve
toplu olarak isyana katrlmak suqlan kanunda ozel olarak ifadesini bulmugtur. "Devlet-i Aliyye'nin emniyyet-i dahiliyesini ihlal eden cinayet ve
79 " Sai bi'l-Jesad olanlar iki suretten hali olma11p, birisi kattlen ue digeri .liilen olacalutdan, mesela btr adam clijer bir adamt ueylahut bir taktm adamlan Deulet-i Ali11ple'geue
kauc:nin ue nizamat.a mugagir harekata tergib uadisinde Jesadlt sdzler s6glegecek olur
tse bir seneden beg senege kadar J"esaduun derecesitte gi5re uaz'-t kr-irek oluna" (lkinci
fasrl md. l). 1267 / laSI tarihli Ceza Kanunnamesi'nde yukandaki ibare aynen korunmuq ve kr.irek cezasrna ilave olarak prangaya vurulma da eklenmiEtir (Fasl- ewel.
md.S);Akgrinduz, s.812 ve 823.
8O "Ftilen oldugu halde bir kimsegi uega bir taktm adamlan baly ii isyana dauet etmek
ue onlara esliha ue barut uennek gtbi geglere tasaddi edecek oldugu takdirde bu rno,kulelerin ciinhasl pek azLm olacqqtndan katl ue idam ktltttct. *Sukadar ki btL makule siylaseten krtlonulacaklartndan
idamtna lulktLnt olunduktan sonra tarql:t egre.f-i lnzret-i
padipahtge arz ue istizant olttnduJcta sahib-i c{tnhantn katle bedel mtiebbeden kilrege
uctz'ttrade-imerahimdde-i.cendb-tgdhdnegemiJeuuaz ola" (Ikinci fasrl. md.2). Bu madde 1267/la4o Urihli Kanunnamede de almen muhafaza edilmigtir; bkz. Fasl-r ewel,
md.6; Akgtinduz, s.Bl2 ve 823.
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Saltanat-r Senilye aleyhine silahh olarak isyan ettirmek izere tahrik etmek ve bu tahrik sonucu ayaklanmarun gerqekleqmesi ya da ayaklanmanrn icrasrna baqlanmrq bulunulmasr suqudursl. Yukanda tarif edilen sugu
toplu olarak iqlemek veya iqlemeye teqebbus etmek de ayrr bir madde halinde duzenlenmiqtir. isyanrn elebaErlanmn cezasr idam, diserlerinin cezasr ise muebbeden veya muvakkaten kure$e konulmaktrr8z. Kanunda dikkati geken difier bir maddede de isyan propagandasr sugu duzenlenmiEtir.
Bu sugun faili fiilen isyan etmiq gibi cezalandrnlmaktadrr. Yaprlan tahrik
sonucu fiili bir isyan emaresi ortaya qrkmamrqsa ceza omur boyu surgune
donusmektedirs3.

8l "Her kim bizzat uega bt'l-uastta tebea-t Deulet-i Alitlge ue sekene-i memcrlik-i.mahrusegt, saltanat-t seniyge aleghtne m:iisellehan isgan ettrrmek ilzere tahrik edip de mo-ksadt olan kozigge-i isAat"LtamamryIafiile qJJ<aruegahut madde-i isyanrn icrasrna baslanmrg bulunur ise ol kimse idam olunur'{md.55); Akgundiiz, s.84282 "tsdlada mtttrarrer bulunan 55. ue S6.maddelerde began olunan -fesadktrdan birint
bir taktm egkiga birlikte olarok icra eder uegahut icrasrna tasaddt eglerlerse ol cemiget-i
pekauete dahil bulunanlardan astl reis-t e5ktga ue multarrik-i meJsedet olanlar nerede
tutulur ise idam olunup soi.rlerden dahi meukt-t ctlalJete ahz L girilt olanlar, madde-i
Jesadda tebeggiin edecek cinaLlet ue medhallerinin derecattna gore mitr:bbeden gahut
mtruakkatenkilrege uaz oLunur"(md.57).Mnteakip maddede ise isyan etmek uzere gizli
orgrit kuranlar haktrnnda mtiebbeden stirgun ve kal'abendlik cezalan verilmiEtir. Ay'm
kanunun 59 ve 60. maddelerinde de rizellikle asker kiqilerin isyanlan birer a5rn suq
olarak kaleme ahnmrqtrr; Akgunduz, s.843.
83 "Her ktm megdan ue esuakda De mecma-L nds olan mahallerde gerek nutuk irad
ederek ue gerek ga.fta goptsttrarak uegcthut matbu varaka negr eqlegerek aho.lt ue
sekenegi igbufastldo began oLunan cinagetleri iqlemege dogrudan dogruya tahrik eder
ise ol cinagetlerin fiilen mtirtekibi gibt miicdzat olunur. Fakat zikrolunan tahrikattn bir
glna eser-tfiilist zuhur etmez ise neJg-i ebed cezastgtrt miicdzat kdrnu''(md.66).

AVRT]PA EIRLIGI'NOP KARAR ALMA I-]ST]T,IPNI
MurqtTahsin yoRt/ltrG.

Awupa Topluluklarr'nrn ve bilahare Awupa BirliSi'nin kuruluqu, son
derece yava$ ve tedrici biqimde gergekleqmiqtir. Bu yazr QerqevesindeAvrupa Topluluklan'nrn kuruluq ve gelimiqini incelemeyi gerekli gormuyoruz(r).
Sadece Topluluklann karar-alma usullerinin geliqimini tetkike gahqaca[rz.
Ancak inceledi$imiz konunun busbutun soyut kalmamasr amacryla, topluluklarrn kuruluq amaglan, tarihleri ve Awupa Birli$i'nin yaprsr hakkrnda
krsaca bilgi vermenin yararh olaca$r kanaatindeyiz.
Avrupa Toplulukla''ndan
ilki Avrupa Komur ve eelik TopluluEu
olup, l8 Nisan lg5l tarihinde imzalanan AKer Andlaqmasrvla kurulmuqtur. Mezkfir Andlaqma Awupa Komur ve eelik TopluluEu'nun gorevini qu
qekilde belirlemiqtir:
"Avrupa Komur ve Qelik Toplulu[unun gorevi; Uye Devletlerin genel
ekonomik durumu ile uyumlu bir biqimde ve madde 4'te ongoruldu$u ilzere bir ortak pazar oluqturmak suretiyle, uye Devletlerde ekonomik geniqlemeye, istihdam artrqrna ve yaqam standardnrn yukselmesine katkrda bulunmaktrr"(1a).
* Yard. Dog. Dr. M. U. Avrupa
Toplulu$u Enstitusu 6{retim Oyesi
I Konuyla ilgili aynntrh bilgi iain bkz. p.s.R.F. Mathijsen, e duide to European union Law' l-ondon:sweet and Maxwell, lggs; stephen weatherill ve paul Beaumont, EC
Law, London; Penguin Books, 199S.
(la) AKQTAnd, m. 2, ilk paragraf.
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"Topluluk, bir yandan istihdamrn devamhh$rm guvence altrna ahp
Uye Devlet ekonomilerinde temel ve uzun sureli rahatsrzhklara yol aQmamaya dikkat ederken, bir yandan da mumkun olan en yuksek verimlilik
duzeyinde en aktlct uretim ve daSrttmr sa$layacak gartlan tedricen oluqturur"2.
Goruldu$u gibi, daha ilh Toplulu$u kuran Andlaqma irnzalanrrken
dahi, bir ortak pazar oluqturma fikri hakimdi. $uphesiz, bu ortak pazatrrr
iqleyiqinin komur ve qelik gibi savaqta son derece buyuk stratejik onemi
haiz iki urunun riretim ve dafitrmryla smrrh olmast ongoruluyordu. Bununla beraber, Awupa Komur ve Qelik Toplulu$u, di$er iki 1'opluluk agrsrndan bir ornek ve tecribe niteli[indedir.
Awupa Kbmur ve Qelik Toplulu[u'nun gok dar kapsamh olarak kurulmasrnrn nedeni, deneme mahiyetinde olmastnrn yamsrra, ban6r koruma
kaygrsrdrr. Bilindifi izere, Awupa Komur ve Qelik Toplulu[u ikinci Dunya
Savaqrnrn hemen akabinde kurulmugtur. Hem mezk0r Toplulu[un, hem
de Avrupa Ekonomik Toplulufu ve Awupa Atom Enerjisi TopluluSu'nun
kurulmasrnda barrqr koruma ve benzer bir savaEr engelleme kaygrsr hakim
ise de, Awupa Komur ve Qelik TopluluSu'nun dibacesinde bu husus qok
daha aQrkbir biqimde vurgulanmrqttr:
"Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbagkanr, Belr;ika Prensi,
Fransa Cumhurbaqkanr, italya Cumhurbaqkanr, Luksemburg Buyuk Dtiqesi, Hollanda Kraliqesi,
Dunya bartqtnrn kendisine yonelik tehlikelerden ancak yarattct qabalarla korunabilece$i duquncesiyle,
Barrqqr iliqkilerin saSlanmasr aqrsrndan, orgutlu ve aktif bir Avrupa'nrn uygarhsa katkrlanmn vazgegilmez olduSu kanaatiyle,
Uretimlerini artrmak suretiyle, yaSam standardrnt yukseltmek ve
banq qabalanm geliqtirmek iste$i ile,
Qa$ar suren anlaqmazhklann yerine kaim olrnak uzere; temel grkarlarrnr birleqtirmek, bir ekonomik topluluk kurmak suretiyle, kanh qarprgmalann uzun sure boldugu halklar arasrnda daha geniq kapsamh ve daha
geliqmiq bir topluluk iqin gerekli berzroluEturmak ve bundan boyle paylaqtlacak ortak kadere yon verecek kurumlara mesnet teqkil etmek azirn ve
karan ile,
Awupa K6mur ve Qelik Toplulu$u'nu kurmaya karar vermi$lerdir".
Yukanda, Awupa Komur ve qelik Toplulu$u'nun dibacesini oluqturan paragraflardan biri hariq hepsine yer verdik. Goruldufin gibi bu parag2 AKQT And, n1.2, ikinci Paragraf.

rallann tamarnrnda banq sozcufu yer alntQtrr. Ifu da, mumzi devletlcr
tizerinde barrSr yeniden tesis etme ki-rygrsrnurson derece etkili oldufiunu
aerkea gosterrnektedir.
25 Mart 1957 tarihinde imzalana.nAEI'Andla$masr'ntn dibacesinde
ise daha qok ekonomik amaelara agrrhk verilmiqtir. Mezkur andlaEnranrn
2.rnacldesinrleAvr-upa Ekonomik'I'oplulufiu'ntrn anlacl Err qekilde belirlenmi$tir.
"1'oplulu[un gorevi; bir ortak pazar olu$turntak ve Uye Devletlerin
ekonomik politikalannt tedricen yakrnlaqtrrmak suretiyle Topluluk q:aprnda, ekonomik fatrliyetlerin uyumlu geligirnini, dengeli ve surekli ir-rki$afr,
istikrerr artr\slnl, yaqam standardrnda daha hzh bir yukseliqi ve irYesi bulunan devletler arasrnda daha yaktn iliqkiler sa[lamakhr"s.
AE'l'Andlaqmasr ile aynr tariht.e inrzalanan Avrupa Atom Enerjisi
-foplulu$u Andlasmasr'nrn clibacesinde de, hakeza. ekonomik mulAhazalar
afirrhktadrr. Bu Andla$manln l.maddesinde AAtrT'nin amact qu gekilde
ifade edilmi"stir:
"Toplulu$un gorevi; nukleer endustrilerin trrzla kurulrnasr ve geligtirilmesl iqin gerekli qartlan temin etmek suretiyle Uye Devletlerde mevcut
ya$am standardmrn yiikselmesine ve di$er ulkelerle iliqkiierin geliqtirilmesine katkrda bulunmaktrr"a.
Goruldiign uzere. Avrupa'fopluluklan, birbirinden baStmstz tig ayrr
tuzel kisilik biqiminde kurulmuetur. Yukanda zikrettifimiz amilqlara ulagmak uzere. herbir topluluk bunyesinde yetkilerini AKQT, AET ve AAET
Andlasmalarrndan alan kurumlar tesis edilmistir. fiunlardan dordu asli,
digerleri yardrrncr kurumlardrr. Toph-rluklarrn asli organlan Andlaqmalarda
qu qekilde sayrlmtgtrr:
-Komisyon {AKQT Andlasmasrnda Yuksek Otorite adryla anrlmtstrr)
-Konsev
-l)anrsma Meclisi (Daha sonra Avrupa parlamentosu adtyla allrlmsl.a
baslamrstrr)
-Avrupa'l'opluluklarr Adalet Divanr.5
Topluluklartn kuruluq clrrnelninde,her bir 1'opluluk iq:in ayn bir Komisyon {AKQT iein bir Yuksek Olorite) ve ayn bir Konsey tesis edilmiEtir.
Adatet l)ivanr ve Danlqrna Meclisi (Avrupa Parlamentosu) ise ug'fopluluflun mirqterek organlan olarak kurulmuglardrr. l]u dururn I Flaziran 1967
tarihine kadar devam etmigtir. Bu tarihte yirrurlufe giren Ftizyon Andlaq3 AlfT And .. rn.2.
4 AIIT Ancl..nr. l, ikinci paragr-aI'.
5 Ah,T Ancl., In.4: AKC'I' Anrl", nt.7; AATII-r\ncl., nl.3.
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iqin tek bir Komisyon ve tek bir Konsey oluqturulmuqtur.
Topluluk Kurumlannrn muqterek hale getirilmesi Topluluklann da
birleqtirildi$i anlamrn a gelmez. Topluluklar Fuzyon Andlaqmasr'mn yururlu$e girmesinden sonra da mustakil birer kuruluq olarak tuzel kiqiliklerini
muhafaza etmiqler, sadece Kurumlan Lrirleqtirilmiqtir. Kurumlar, yaptrklan iqlemleri hangi Topluluk adrna ittihaz ettiklerini agrkga belirtirler. Binnetice, herbir TopluluSun ayrr bir mevzuatr vardrr.
Awupa Topluluklan, Fu4ron Andlagmasr'nrn yururlu$e girdi$i tarihten bu yana varh$rnr surdurmuqtur. l99o'lara gelindiEinde, sovyeiler Birli$i'nin daSrlmasr ve sanayileqmiq ulkelerin bilgi toplumu haline geliEi,
Topluluklarr Uye ulkelerin hedeflerini gergekleqtirmeye yeterli birer arag
olmaktan grkarmrqtrr. Bu onemli de$iqimler, Uye Devletleri mevcut ropluluklarr baz alan daha geliqmig bir yapr oluqturmaya sevk etmig ve sonug
olarak, 1991 yrhnda Hollanda'mn Maastricht kentinde Awupa Birlifii Andlaqmasr imzalanmrqhr.
Awupa Birligi, yukarrda belirtti$imiz gibi, Arrmpa Topluluklan temel
almarak kurulmuqtur. Halen, Awupa Topluluklan, Awupa Birlisi'nin dayandr$r ug temel rukinden biridir. Birlifin dayandr[r diger rukunler ise;
a)Ortak Hariciye ve Givenlik Politikasr ve b)Adalet ve iqiqleri Konulalnda
iqbirli[i'dir.
Awupa Birlifi Andlaqmasryla Awupa Topluluklartnrn varh[r korunmakla birlikte, amaelarr ve yetki alanlan geniqletilmigtir. Ayrrca, faaliyet
alanrnrn geniqlemesi nedeniyle Awupa Ekonomik ropluluSu'nun adr da
Awupa Toplulu$u olarak de[igtirilmiqtir.
Makalemizde incelemeye gahgacap:mtz Avrupa Birli[i karar-alma
usulleri,
a) Damqma Proseduru, (Consultation procedure)
b) iqbirliSi Proseduru, (Co-operation procedure)
c) Muvafakat proseduru (Assent procedure) ve
d) Birlikte karar-alma proseduru (co-decision procedure)'nden ibarettir.
Yukanda saydr$rmrz karar-alma prosedurleri esas itibariyle Avrupa
Topluluklarr agrsrndan gegerlid ir . Y alnrzca damema prosedurrinu n kapsamr
Avrupa Topluluklannrn faaliyet alanr drqrna taqmaktadrr. iqbirlifi, muvaf,akat ve birlikte karar-alma prosedurleri ise, yalruzca Avrupa'fopluluEu'nun
faaliyetleriyle ilgili kararlardan bir krsmrnrn ahnmasrnda gegerli usullerdir.
Aga[rda aqrklamaya qahgacaErmtzizere, sozu edilen prosedurrerden
sadece "danrgma proseduru" kurucu andlagmalarla geqerlik kazanmrq-
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trr.Di$erleri ise kurucu andlaErnalan tadil eden Avrupa'lek
rupa Birli[i Andlaqrnastyla vaz olunmuqtur.
DANISMA

Senedi l'e Av-

PROSEDURU

Kapsamt
A. Danrgm a Prosediiriiniin
Yukarrda belirtildigi uzere, dantsma proseduru Eu anda A'"rupa'fopluluklarr hukukunda gegerli prosedurler iqinde en eski olantdtr ve kurucu
Andlaqmalarla vaz oluntnuEtur. Bugune kadar da bu prosedur yururlukte
kalmrqtrr. Ancak, baqlangrgta tum Topluluk dtizenlemeleri bu prosedure
uymak suretiyle ittihaz olunmakta iken, di[er prosedurlerin yururlufie girmesiyle, danrgma prosedurunun kapsamr de$iEikliklere u$ramrEtrr. Qu anda, aqa$rdaki islemlerin ittihazrnda daruema prosedurine uyulmasr zorunludur.
-Avrupa Parlamentosu seqimleriyle yerel seqimlerde oy vern-leesaslarrnrn belirlenmesi 6.
-Avrupa Birli[i vatandaqhfrna iliqkin yeni haklar 7.
-Tarrm 8.
-Ozel sek[orde rekabetin duzenlenmesi s.
-Devlet yardrmlanyla ilgili duzenlemeler 10.
-Avrupa Para Birlifi'nin bazt ]onleri tt.
-AraEtrrma-geliqtirme politikasr ve ortak iqletmeler kurulmast ile ilgili
iki yilhk Qerqeveprogramlan 12.
-Qewe politikasr (toprak kullanrmr, su ve ene{i) rs.
-Topluluk hedeflerinden birini gergekleqtirmek igin altnan Andlaqn-rada ongorulmeyen tedbirler t+.
-Yerleqme ve hizmet sunma ozgurlu$nne getirilen krsrtlamalarrn kaldrnlmasr r5.
-Vergiler'

16

6 AT Ancl. rn.8b.
7 f{l And. rn.Be.
B Af Ancl. m..41).
I 1\T And. rl1.87.
I O A'I'Ancl. nr.g.+.
1 l A * I ' A n c l . ,n r . l O 4 c ( 1 4 ) : n r . I O 6 ( b ) ; r n . l o g ( l ) : m . l O g e r ( 2 ) : m . I O 9 f - ( l ) : n r . l 0 9 l
( b ) : n r .I O g I ( 7 ) ; n r . I 0 9 . ( 2 ) : n r . I O 9 j ( 3 ) : n r I O g j ( 4 ) : m . I O g k ( 2 ) .
l 2 A T A n d . , r 1 l .1 l 3 0 c l .
I 3 AT And. rn. I 3Os.
14 Af Ancl. rn.235.
I 5 A1'And. m"63.
16 AT And. m.-c)9.
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-Ortak pazan etkileyen ulusal kurallarrn uyumlaqtrnhnasr 17.
-Hangi uquncu ulke vatandaqlanndan vize istenece$inin tesbiti is.
-Yeknesak vize formah le.
-Ba$rtlanmasr iq:in Parlemento'nun muvafakati gerekmeyen uluslararasr anlagmalar 20.
-Ekonomik ve sosyal tesanutle ilgili ek i$lemler 2t.
-Ozel araqtrma programlan 22.
-Sanayi politikasrnr desteklemeyeyonelik 6zel tedbirler 2{J.
-Merkez Bankasr Heyeti baqkan ve uyelerinin atanmasr 2a.
-Para Enstitusu baqkanrnrn atanmasr 25.
-Komisyon'un yurutme yetkilerine iliqkin eerqevekara-n 26.
-I(omisvon baqkanrnrn atanmasr 27.
-Birinci Derece Mahkemesi'nin kurulugu 28.
-Sayrqtay uyelerinin atanmasr 2e.
-Personel trizuklerinin kabulu 30.
-Topluluk ozkaynaklan hakkrnda karar 31.
-Mali duzenlemeler ve di$er duzenlemeler 32.
-Andlagmanln tadili atnacryla bir hrikumetlerarasr konferans toplanmasl 33.
-Nukleer enerji ve radyasyon 34.
-Ortak Hariciye ve Guvenlik Polit.ikasr'run ternel esas ve seqenekleri 35.
-Adalet ve igiqleri alanlarmda iqbirli{i se.
(KAYNAK: Tsitsopoulos,

1993)

17 I{f Ancl. nr. l00C Il)
I 8 A-f Ancl. rr). I OOC (3)
20 AT And. m.228(3).
2 l A 1 -A r r d . m . l 3 O b .
22 t{T And. nr. l3O(4).
23 AT And. m. l3O(3).
24 Nf And. rn. 1O9a(2).
25 trf Ancl. m. I Ogf(l ).
26 .{f And. rr}. I45 /W.
27 AT Ancl. m. I5B(2).
28 AT Ancl. m.16Ba(2).
29 AT And. nr. t BBb.
30 AT And. m.2L2.
3 t AT And. m.2OI.
32 /.J'And. rn.2}9.
33 Awupa Birligi Alrcl., rrl.N(1).
Il.1 AAE-I Andla=srtaslnln ilgili I I macldesi
35 Awlrp?l l3irli$i And . nr.J.7.
36 Avrupa t3irligi And., n1.K.6.
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B. Dantpma Prosediiriiniin
igteyrgi
DanrEma prosedurunun en temel ozellikleri, duzenleyici iqlent taslaklannrn Komisyon tarafindan hazrrlanmasr, Avrupa parlamentosu'na
yalnrzca istiqari (danrqsal)yetkiler tanrnmasr ve taslaft kabul, red ve tadil
yetkilerinin Bakanlar Konseyi'neait olmasrdrr. $inrdi, bu prosedurun iEleyiqini biraz daha aynntrh biqimde agrklamaya qahEahm.
Yukanda belirtildigi gibi, Komisyon, bir duzenle_yiciiqlemle tanzilrri
gereken bir konuda taslak haztrlar ve Konseye sunar. Konsey, Andlagmalann ongordu{u durumlarda, gortiq bildirmesi iqin tasla{r Avrupa Parlamentosu'na sunmak zorundadrr. Uygulermadaise, Parlamento'nun baskrsr
sonucu Konsey, lg6o'tan beri tum onemli duzenlemeleri Parlamento'nun
goruEunu aldrktan sonra ittihaz etmektedir. 1964 yrhnda ise danrqma prosedurunu onemli-onemsiz ayrrrmt yapmaksrzrn tum yasama iqlemlerine
teqmil etmiq ve bu uygulama bugune kadar surmugtr-r132.
1968 yrhndan itibaren Konsey, ba$layrct olmayan ve yasama islemi
niteli[i taqrrnayan metinleri de Parlamento'nun gorusune sunmaktadrr.
Sonuq olarak, danrqma proseduru, difier prosedurlerden birine tabi olmayan tum drizenleyici iqlemlerle ba{layrcr olma_yaniglemleri uygulamada
kapsar duruma gelmiqtir s8. Yukanda bir liste halinde saydr$rmrz alanlar.r
ve maddeler ise, danrgma prosedurune riayet ederek karar almanrn Ancllaqmalara gore mecburi oldu$u konulardrr.
1969 ve l97O yrllannda Konse,y,bir duzenlemeyi kabul ederken parlamento'nun goruglerine uygun dawanmadrgr durumlarda, hangi gerekgelerle bu sekilde davrandrSrnr, ParlamenLo'yayaz:j,rolarak bildirmeyi ustlenmiqtir. 1973 yrhnda ise, Devlet ve Hukumet Ba5kanlan Konseyi paris zirvesi 3e tarafindan ahnan kararlar dofirultusuncla, danrgma prosedurunu
nisbeten demokratjk ve etkin bir hale getirmeye yonelik bazr usule mtiteallik kararlerr almrstrr. ao
Komisyon da aynr yolu takip ederek Avrupa Parlarnentosu'nun danlqma proseduru qergevesindeki etkinliSini artlnr:r bazr taahhutlerde bulunmuqtur. Bunlar cla usule mtiteallik taahhutlerdir. Butun bu de{iqiklik-

parli37 lrrancis Jacobs. Richard Corbett ve Michael Shacklelon. The European
ament, Essex: L,ongman Group UK t,td. 1992, s. 179: T.C. llart1ey, The Foundations
of European Community
Law, Oxfbrrl: Clarendon Peress. 1989. s. 3O.38,Jacobs.
Corbett, Shackletor"r, s. I 79.
39 Sozu edilen org:rrt hakkrnclii l)ilgi icin bkz. Murat'i'. Ydnlng. "Avrupzt Rirli{i Konseyrl:4, Sayr: 43, Nis:rn,Mayi, Devlet ve l{iikumet Bagkanl:ur Konseyi". Argumentum,
yrs-Haziran 1994, s. 40-41.
40 Daha aynntrh bilgi iqin bkz. Jacobs, Corbett, Shackleton, s. 179.
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lerin sonucu, Avrupa Parlamentosu'na karar-alma faaliyetine daha fazla
katrlma imkAnr vermek olmuEtur ai.
Ancak, butun bu duzenlemelere ra$men, Awupa parlamentosu, onerileri difrer kummlar tarafindan gozardt edildi$i takdirde baskr uygulama
olana{rndan yoksundu. Di{er bir deyisle, herhangi bir duzenleme uzerinde
Komisyon ve Konsey'le pazarhk etme gucune sahip de$ildi. Awupa Topluluklan Adalet Divanrnrn l98O yilrnda verdi$i bir on-karar, durumu onemli
olcude de$iqtirdi +2.
"Isoglucose kararr" olarak da arulan bu kararrnda Adalet Divanr, dava konusu duzenlemeyi, Awupa Parlamentosu goruqunu bildirmeden once
Konsey tarafindan kabul edildi$i iqin geqersiz saymrqtrr. Divan'a gore, Avrupa Parlamentosu'nun Andlaqma htikumleri uyannca bir taslak izerinde
goruq bildirmesi, Uye Devlet halklarrmn. kendilerini temsil eden bir organ
aracrhSryla yasama faaliyetine katrlmalannr sa$lamaktadrr. Boyle olmasr
da temel bir ilke gerefridir. Avrupa Parlamentosll'nun istiqari yetkilerini
kullanmasr, Kurumlararasl dengeyle yakrndan ilgilidir. Sonuq olarak Avrupa Topluluklarr Adalet Divanr, sozkonusu duzenlemeyi, temel bir usul kurahna riayetsizlik nedeniyle iptal etmiqtir aa.
Danrqma proseduru eereevesinde Avrupa Parlamentosu'nun tamamen istiqari yetkilere sahip olduSunu yukarrda if,ade etmiqtik. Bunun dofial sonucu olarak, Avrupa Parlamentosu'nca bildirilen goruEler ne Konseyi
ne de Komisyon'u ba$lamayacaktlr. Konsey karar ahrken Awupa Parlamentosu'nun goruSune atrfta bulunur. Ancak, Avrupa Parlamentosu'nun
goruqu do$rultusunda karar almak zorunda degildir. Bu goruEun tarn tersine bir karar almasr da mumkundtir.
Aynr qekilde, Komisyon da Parlamentonun goruqleri do[rultusunda,
hazrrladr{r tasla{r deSiqtirmek zorunda degilclir. Ancak, Parlamento'nun
gdruqunu dikkate alarak duzenleme taslafmr bu yonde deSiqtirme yetkisine sahiptir. Boyle bir durumda, Konsey ya Komisyon'un deSiEtirilmiq tasla$rnr Andlaqmalarda ongomlen qofrunlukla kabul eder, ya taslafirn de[iqikli$e uframadan onceki qeklini benimser, veyahut da tasla$r kendi goruqleri dofirultusunda tadil ederek kabul eder.
Son iki ihtimalden birinin gerqeklegmesi igin Konsey'in oybirli$iyle
karar almasr gereklidir. Zira Andla$malar, Komisyon'ca sunulan taslafirn
41 Jacobs, Corbett, Shackleton, s. 1BO.
42 Jacobs, Corbett, Shackleton, s. l8O.
43 Karar hakl,irnda aynntih tlilgi icin, bkz. EUIiOPEAN COU[{| R E P O R | S ( l 9 B O ) , s .
3333-3391, Cerse l3B/ 79, SA Roquette Freres V Council of the European Communities.
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son qeklinin Konsey tarafrndan ancak oybirlifiyle tadil edilebilecefrini ongormuqlerdir.
Yukanda sozunu ettiSimiz "Isoglucose karan"yla Avrupa Parlamentosu'na danrqma prosedriru qergevesinde onemli bir imkan saSlanmrqtrr:
Belli bir duzenlemeyle ilgili olarak ileri surdu$u oneriler dikkate ahnmadr$r
takdirde pazarhk gucu kazanma imk6.nr. Bir tur liili veto addonulabilecek
olan bu olana$r Parlamento zaman zanrrarrkullanmrqtrr. Ozellikle niteli$i
itibariyle acilen ittihazr elzem olan duzenlemeler sozkonusu oldulunda
Parlamento'nun bu yola baqvurarak pazarhk gucu kazanmasr evleviyetle
mumkundur.
Goruldu[u gibi danrqma proseduru Avrupa parlamentosu'na karar
alma sflreci iqinde sadece istiqari yetkiler tanryan bir usuldur. Di[er bir
deyiqle, Awupa Parlamentosu bu prosedur gergevesinde asgari bir etkiye
sahiptir. Bu prosedurun tum duzenleyici iqlemleri kapsadr{r donemde
I97O ve 1975 yillarrnda imzalanan Liiksemburg ve Brtiksel Anlagmalarr
Awupa Parlamentosu'na Topluluk butqesinin hazrrlanmasr ve kabulu surecinde onemli yeni yetkiler bahqetmiqlerdir 44.Avrupa Parlamentosu'nun
butgeye iliqkin yetkilerindeki bu onemli artrg bu yaztrntzda incelenmeyecektir. Ancak bu onemli degiqiklik; Avrupa parlamentosu, Konsey ve Komisyon'u danrqma proseduru gerqevesindeyeni bir mekanizma ihdas et,
meye itmigtir. Uzlaqtrrma proseduru adr verilen bu usul, yazrmrztrrkonularrndan birini olusturmaktadrr.
Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon, 4 Mart 1975 tarihli bir
Ortak Bildiri ile, Awupa parlamentosu ile Konsey arasrnda uzlagma sa$lamaya yonelik boyle bir proseduru, butqeyle ilgili sonuqlar do$uracak nitelikteki mevzuatla srnrrh olarak ihdas etmiqlerdir. Yukarrda da belirtmiq oldu$umuz izere bu prosedure luzum gorulmesinin nedeni, Awupa Parlamentosu'nun butee ile ilgili yetkilerinin onemli olCude artmrq olmasrdr.
$oyle ki; Butceye iligkin yetkileri artmrg olan Avrupa Parlamentosu'nun, butgeyi ilgilendiren sonuglan havi mevzuatrn uygulanmaslnl engelleyebilecegi gozonune ahnarak, bu mevzuat grkmadan once Parlamento'yla uzlaqmanrn daha uygun olaca$r duqunulmuqtur. Uzlaqma prosedurunun esaslan qoyledir:
Yukarrda belirtildifi uzere, bu prosedur, onemli mali sonuqlar doSuran genel kapsamh Topluluk duzenlemelerinin kabulunde uyulmak izere
ihdas olunmuqtur. Bu prosedure uyulmak suretiyle kabul edilecek d'lizen44 Bu konuda a-wrntrh bilgi iqin l>k2., Murat T. Yorting, "Avrupa ParlamentosLlnun
Butqeye ili$kin Yetkileri, " i k t i s a t D e r g i s i , N o . 3 3 3 , A r a h k | g g 2 , s . 5 7 - 6 1 .
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lemeler, sayrlan kosullarir il6.veten, varltklannt kendilerinclen once ittihaz
olunan duzenlemelere borclu ohnamahdrr:lar 4s.
Komisyon bir duzenlerne taslaft surtarken, iEbu drizenlemenin uzlaqtrrma prosedurune tabi olup olntadr{rnr aqrkqa belirtir. Konsev, Awupa
Parlamentosu'nun serdetti$i goruE dofiruitusunda karar almaktzrn kaQtndr[r takdirde, efier duzenleme bir onceki paragrafta sozil edilen nitelikleri
taqryorsa, Awupa Parlamentosu veya Konsey uzlaqttrma prosedurune ba$vurulmasrnr l-alepedebilir 46.
Bunun uzerine, ttim Konsey uyeleriyle Avrupa Parlamentosu'nun
temsilcilerinden oluqan bir uzlaetrrma komitesi teqkil edilir. Kornitenin
amacr, Avrupa Parlamentosu ile Konsey arasrndaki gorus aynltklannt gidererek mutabakat sa$lamaktrr. Kural olarak, uzlagtrrma faaliyetinin en
fazla itq ay sunnesi gerekir. Ancak, sozkonusu duzenlemenin belli bir tarihten once kabulu gerekiyorsa, ya da mesele acil ise, Konsey daha krsa
bir sure helirleyebilir. iki Kurum arastnda uzlasma safilandrfir takdirde,
Awupa Parlamentosu yeni bir gortrq bildirir ve bu gbrus Konsey tarafinclau
benimsenerek duzenleme onanrr 47.
Uzla$trrma proseduru, yuhanda belirtildi$i gibi, danrqma proseduru
qergevesinde islemektedir. Difer bir deyiqle sadece danrsma proseduru
uyarrnca ittihazr ger"ekenve yukancla sozunu ett.i$imiz ozellikleri haiz mevzuat, ttzlaEtrrma proseduru kapsamrndadrr. Dzrntqma prosedtiru gergevesinde Avrupa Parlamentosu yalnlzca istir;ari yetkilere sahip bulundu$u
igin, uzlaqtlrma prosedurunun mezkir Kururn'a eikili bir konum saSladrfirnr so-ylemekeok guqtur. Bununla birlikte, bu prosediirun sa[ladtgr bazt
laydalan gozardr etmemek gerekir. $dyle ki;
"- Prosedr-ir.Avrupa parlamentosrr ile Konsey'in yiz yize gelnrelerini
serglamakta ve lrarlarnento'nun ternsilcileriue, Konsey'e claha once Komisyon ya da ulusal rnerciler tarafindan sunulmayan bazt noktalarr one surme imkArunr bahs etmektedir.
-Konsey'in, bu prosedur gergevesindeParlamenl.o'caone siirulen goruqlerin ttimunu sistematik olarak reddelmesi q:okgugtur.
-Konsey bir butun olarak hareket etmedifii iqin, bazan Konsey iginde
bir muhalefet yaratmak ya da mevcut muhalef'ete etkinlik kazandrrmak
munrkun olabilmektedir.
-Prosedur, Konsey'le Parlamentoyu birbirine yaklaqtrnnakta ve i$bir+8.
liei fikjlr,lgalgrdr,-gtedir"
45 Parlamento.Konseyve Komisyon'un 4 Mzrrt 1975 tarihli Ortak Ilildirisi.
46 ibid.
47 ibkt.
48 Jacobs, Corl;ctt, Shackleton. s. 184.

23U -Razr dizenlemelerin kabulunde uzlaqtrnna prosedurii ile desteklense de, danrsma proseduru demokr;rtik bir yasama laaliyetine zernin olmaktan uzaktrr. I3unun temel nedeni, Awupa I'arlamentosll'nun valnlzr:a istiEari yetkilere sarhip bulunmasr, kar-ar yetkisinin ise tamamen l(onsey'e ait
olmasrdrr. I3ilindifi ir.ere, Konse.v Uye Devletlerin bakanlartndan olu$an
bir Kurum'dur. Difer bir cleyiqle, Uye Devlet halkl;lrrurn seQmiQ oldufiu
lemsilcilerclen oluEan bir parlamento nit.eliginde de[ildir. Uye Devletler'in
ytrrutme organlarrntn birer bakan vasrtastyla bir araya gelerek karar aldtklarr hir platformdur. Burada, yasama yetkisinin yurutme organlanna tevdii sdzkonusu olnraktadrr ki, bu da demokrasinin tenel ilkelerinden sayrlan kuwetler aynh$r prensibine aykrn dusmektedir. Yurutnte organlna yasanra 1'etkisi, bazr sistemlerde - istinai olarak- tevdi edilebilmektedir +s.
Ancah, bu tur yetkilerin kullanrldrfit durumlarda getirilen diizenlemeyi
parlanrentonun onayrna sunrnak da zorunludur 50. Avrupa BirliSi hukukunda ise. Avrupa tlirli{i'nin yetkili organlannca ahnan kararlar, ozellikle
tuzul<ler, baqka bir organrn onaylna ihliyaq olmakstztn ba$layrcrltk kazanrrlar. Uve Devletler'in ulusal parlanrentolan Awupa Birlifi Kurumlannca
iLtihaz olunan dtizenleyici iqlemleri gerefince murakabe ve kontrol edememektedirler. Rulun bu nedenler, Awupa Birli[i karar-alma stirecinde bir
"clemokratik bosluk" olduSunu gdstermekl.edir.
Yukanda bahsettifimiz nedenler drsrnda Konsey'i demokratik megn.rlulil-an yclksun brrakan bir baqka vakra da, Konsey toplantr ve tnuzakerelerinin gizli ottrrumlarcla cereyan etmesidir 51. Boylece, Konsey'ce altnan
kararlar kamuoyunca izlenememekte'u'e de$erlendirilernentekteclir.
Ilutun bunlara ilir.'eten, Avrupa Birli[i halklan, ulusal pilrlamento
seqimlerinde oy kullanrrken, Avnrpa tsirli$i'yle ilgili meselelerden gok. ulusal sorunlzrn gozonunde tutmaktaclrrlar. Dolayrsryla, ulusal parlamentolara scqilen temsilciler. Avrupa t3irlifi ile ilgili goruslerinden ziyade uh,rsal
meseleler kargrsrndaki goru$ ve tavrrlanndan dolayr tercihe $avan bulunAvrupa Birli,{i Kurumlannt
rnuq kiqilerdir. Ilu cla. ulusal parlamentolann
dzenle ve dikkatle izlemesini guqleqtiren bir olgudur. Aytrr vakra, seemenlerde Awupa vatandaqhfr bilincinin geliqmesini de girqlestirmektedir. Avrupa valanclaqhSr bilincinin geligmesir-ri safilayabilecek nitelikteki se-cimler,
Avrupa Parlamentosu seeimleridir ki. bunlara katthm orant $imdiye kadar,
genellikle duEuk olmu$lur 52. ,\yppa Parlamentclsu secimlerinin fazla ilgi
49 Orn. hkz., T.C. Anayasasr. rn.9l.
50 T.C. Anavasasr.nr.9 l.
5l Konsey igtuztigu, nr.S.
52 Konuyla ilgili bilgi icin bkz. Flahlk Kabaalio{lu.
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gormemesinin temel sebeplerinden biri, kanrmrzca, Avrupa Parlamentosu'nun Topluluk karar-alma surecinde yeterince etkin bir rol oynayamamasrdrr. Bu durum, ozellikle damqma prclseduru kapsamrna giren alanlarda qok daha belirgindir.
Konsey, Uye Devlet bakanlarrndan (yani bakanlar kurulu uyelerinden) oluqtu$u igin, Uye Devlet parlamentolannda muhalefette bulunan
partiler bu organda soz sahibi olamamaktadrrlar. Bu da Konsey'in yeterince temsil kabiliyetini haiz ve qoEulcu bir yaprya sahip olmadrSrnr gosteren
bir bagka vakradrr. Bu kusurlan tagryan Konsey'e duzenleyici iglem yapma
yetkisini veren daruqma prosedurunun yeterince demokratik addolunmamasr son derece tabiidir.
Konsey, qu anda 15 uyeden olusmaktadrr. Topluluklar kuruldu$unda ise, 6 uyeden oluEmakta idi. f 966 tarihli Luksemburg Anlagmasr'na gore 5s Uye Devletler'den her biri gok onemli bir grkanrun zedelenmekte oldufunu one surerek ittihaz olunacak kararr- oyqoklu$uyla ahnmrg ise- veto edebilir. Oybirli$iyle ahnmasr gereken kararlarda ise herhangi bir Uye
Devlet'in Konsey'de olumsuz oy kullanmasr - kararrn ittihazrnr engelleyeceSinden- veto niteliSindedir. Sonug olarak, baqlangrgta veto yetkisine sahip
6 uyeden oluqan Konsey, bugun aynr yetkiye sahip 15 uyeden teqekkul etmektedir. Takdir edilece{i gibi, uye sayrsrndaki artrq ittifakla karar ahnmasrnr zorlaqtran, bir kararrn veto edilme ihtimalini artrran bir etkendir. DiSer bir deyiqle, uye sayrsrnrn artmasr, danrqma prosedurunun iqleyiqini
pratik aqrdan guQleqtirmiqtir. Sistemin demokratik olmayrqrnrn yamsrra bir
baqka kusuru da, artrk pratik ve etkin olmamasrdrr.
Butun bunlar, inter alia, daruqma prosedurunun kapsamrnrn daralmasrna ve onun yanrsrra baqka prosedurlerin benimsenmesine neden olmuElardrr 54.
Butun bu nedenlerden oturu, Awupa halklanna qu anda hAkim olan
kanaat, Avrupa Parlamentosunun Awupa Toplulu$u'nun yasama ve vergilendirme faaliyetleri ile yaprlan harcamalarda Bakanlar Konseyi ile eqit
haklara sahip olmasr yolundadrr. Bu kanatimize dayanak olugturan kamuoyu araqtrrmasr, 4 Nisan-6 Mayrs 1994 tarihinde gergekleqtirilmiq ve
Avrupa Topluluklan Komisyonu'nca yayrnlanan EUROBAROMETER adh
bultenin Temmuz 1994 tarihli 4l.sayrsrnda yer almrqtrr. Awupa BirliSi'ne
uye olan tum devletlerin vatandaglan arasrnda seqilmig bireylere "Awupa
Journal ofEuropean Studies, Cilt:1, No:I-2, 1991, s.286.
53 Bu anlagma haklanda bilgi igin bkz. Ydriing, 'Avrupa BirliSi Konseyi..." s. 32.
54 bkz., Murat T. Ydrring, The Budgetary and the Legislative Powers of ttre European Parllament, istanbul: BasrlmamrgYriksek Lisans Tezi, 1g90, s. l0g-I I l.
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Toplulu$u'nun yasama ve vergilendirme faaliyetleri ile yaprlan harcamalarda Awupa Parlamentosu, Bakanlar Konseyi ile eqit yetkilere sahip olmahdlr" ifadesini onaylayrp onaylamadrklan sorulmuqtur.
Sozu edilen ifadeyi olumlu bulup iqtirak edenlerle olumsuz bulup
karEr grkanlann oranlan aqa$rdadrr:
Belqika
I)animarka
Federal Almanya
Yunanistan
ispanya
F-ransa
irlancla
italya
Luksemburg
Hollanda
Portekiz
ingiltere
Ttim Avrupa BirliSi

57
36
50
52
4B
57
56
55
5l
56
4l
49
52

t7
35
23
l3
IB
19
9
13
2B
23
23
24
2A

lfoT; OLumLu ue oluw-tsttz garutLar topl"amt tLe l OO saULLLare-sutdakt
"btlnttlJ
arut]-I" meaLindeki- ceuaplann or QnLntg os t ermelcte d"tr.
-fark,

Yukarrda verilen sonuglardan agrkga anlaqrldr$r izere, Tum Awupa
Birligi vatandaslannrn %o52'si belirtilen alanlarda Avrupa Parlamentosu'nun Konsey ile eqit haklara sahip olmasrnr muvafik bulmaktadrr. Kargr
olanlarrn oranr ise bu oranrn yansrndan da azdr. Dikkati eeken bir baqka
nokta, tum Uye Devletler'de muvafik cevaplann oranlnln muhalif cevaplarrn oranrndan fazla oluqudur. Bununla birlikte, araqtrrmanrn yaprldr[r
Avusturya, isvee ve Finlandiya halklarrnrn duquncelerinin durumu degiqtirip defiiqtirmedi{i sorusu akla gelebilir. Araqtrrma sonuglarr bu oranrn deSiqmeyeceSinide gostermektedir 55.
Awupa BirliSi vatanda$larrnr Awupa Parlamentosu ile Konsey'in zikrolunan konularda eqit duruma getmesini aqrk bir farkla desteklemeleri
kar5rsrnda, Awupa Parlamentosu'na sadece istiqari yetkiler tanryan danrqma prosedtirunun ne kadar qafidrsrve yetersiz kaldr$r, kanrmrzca, aerk bir
bieimde gorulmektedir.
55 EUROBAROMETER. Luxembourg: European Commission. No.4l, July 1994, s.
Al3.
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rr. isBinlici PRostrDunu
A.iEbirliji
Prosediiriiniin
Benim-senmesini So'f,tag an Etkenler
Yukarrda da belirtildifii uzere, iqbirli$i proseduru, Avrupa Tek Senedi
ile yururluSe konulmuq olan bir prosedurdur. Awupa Tek Senedi; Avrupa
Ekonomik TopluluSu, Avrupa Komur ve Qelik Toplulu$u ve Avrupa Atom
Enerjisi Toplulu$u Andlaqmalarrnr tadil eden bir uluslararasr andlaqma
olup, 17 $ubat 1986 ve 28 $ubat 1986 tarihlerinde Luksemburg ve La
Hey'de imzalanmtqhr. Mumzi devletler, topluluklann o zamanki uyeleridir.
(Belgika Kralh$r, Danimarka Kralh[r, Federal Almanya Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti. ispanya Kralhfrr. Fransa Cumhuriye[i, irlanda Cumhuriyeti, italya Cumhuriyeti, Luksemburg Buyuk Dukah$r, Hollancla Kralh$r, Portekiz Cumhuriyeti, Buyuk Britanya ve Kuzey irlanda Birleqik KralItgtl.
Uye Devletler'in bu andlaqmayr ba$rtlayarak kurucu AndlaEmalarr
tadil etmeleri, andlaqmanln (Awupa Tek Senedi) dibacesinde zikr olunan
amaqlan gerqekleqtirmeyeyoneliklir. Bu amaglar, Su qekilde srralanabilir:
l- Ar.m-rpaTopluluklarr'nr kuran Andlaqmalara dayah olarak giriqilen
faaliyetleri surdurmek ve Uye Devletler arasrndaki iliqkileri butuniryle bir
Ar,rupa Birlifi'ne donuqturmek.
2- Bu Ar,rupa BirliSi'ni ewela Topluluklar, saniyen Mumzi Devletler
arasrnda drp politika alanrnda iqbirli{ine dayah olarak yururlu$e koymak
ve gerekli araqlarla teqhiz etmek.
3- Uye Devletlerin anayasa ve kanunlannda, insan Haklan ve'lemel
Haklarrn Korunmasr Hakkrnda Konvansiyon ve Avrupa Sosyal $artr'nda
yer alan temel haklar gerqevesindedemokrasiyi geligtirmek iqin birlikte Cahqmak.
4- Awupa Parlamentosu'nu vazgeqilmez bir ifade aracr olarak goren
demokratik Avrupa halklannrn ekonomik butiinleqme ve politik iqbirli$i
sahasrnda sa$lanan sonuqlan muvafik bulduklan ve yeni geligmelere duyulan ihtiyacr onayladrklarr gerqe$inin gere$ini yerine getirmek.
5- Gitgide daha qok tek bir ses halinde konuEmak.
6- Ortak grkarlarr ve ba{rmsrzhklannr daha etkin bicimde korumak
amacryla tutarhhk ve dayanrgma iqinde olmak.
7- ozellikle demokrasi, hukuka riayet ve insan haklan prensiplerini
tebaruz ettirmek ve boylelikle BirleEmiq Milletler $artr gerqevesindeuluslararasl banq ve guvenliSin korunmasrna katkrda bulunmak.
8- Ortak politikalarr l.evsi ederek ve yeni hedeflere yonelerek ekonomik ve sosyal Eartlan daha iyiye goturmek.
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9- Kurumlarrn Topluluh qrkarlanna azami olqiide uyan koqullar altrnda yetkilerini kullanmalanna olanak tanryarak Topluluklann daha yumuSak biqimde iqleyiEini sa$amak.
lO- Devlet ve Hukumet Baqkanlarr Konseyi'nin 19-21 Ekim 1972 tarihli Paris Toplantrsr'nda Ekonornik ve Parasal Birlifin tedricen geliqtirilmesi yolunda aldrklarr karan gozonune almak ve gere$ini yerine getirmek.
Ilu ifadelerden en ilginci, Avrupa Birli[i hedefine yer veren ilk paragrafhr. Gergekten, Awupa Birligi hedefi, ilk kez Awupa Tek Senedinin baSrtlanmasr ile birincil mevzuatta yer almrqtrr. 199Oyrhnda yazirp, 1991 yrlrnda yayrnlanan bir makalemizde "gimdilik Awupa Birli$i kavramr son clerece belirsiz ve teorik olmakla birlikte. butun Uye Devletlerce imzalanrp
onaylanan bir Andlaqma'da yer almasr, TopluluSun uluslarustu nitelifiyle
Uye Devletlerjn milli egemenlik muldhazalarr arasrndaki dengede onemli
deSiqiklikler olaca$rnr gostermektedir"sGifadesine yer vermiEtik. Nitekim,
1993 yrhnda yururltiSe giren Avrupa Birli$i Andlaqmasr ile, sozu edilen
Birlik resmen kurulmustur.
Sozu edilen makalemizde de belirtmiq oldu[umuz gibi, Uye Devletlerden hiqbirinin, sorunlannr tek baErna q:Ozebilecek
kadar guqlu olmadt$r bu
paragraflarda da bir kez daha zrmnen ifade edilmektedir. Awupa Topluluklarr'na uye olan Devletler, bir yandan iktisadi alanda dinyanrn dev
guqleriyle, ote yandan da politik alanda, geliqmekte olan ulkelerin gittikqe
artan politik guq:leriylemucadele etmektedirler. Uye Devletler ikinci dunya
savaSl oncesinde diinya olqusunde sahip bulunduklan ekonomik ve politik
statiilerini rnuttafaza etmekte n uzaktrrlar 57.
Kanrmrzca Uye Devletleri Avrupa Tek Senedi'ni ba$rtlamaya sevk
eden bu nedenler, Awupa Parlamentosu'na yeni yetkiler tanrnmasrnln ve
iSbirli[ini prosedurunun benimsenmesinin de temel nedenleridir.
B. iEbirtifli Pro se diiriiniin Id;ops o;mt
Avrupa Tek Senedi'nin 6.rnaddesi. iqbirli[i prosedurune uyulmak suretiyle karar ahnmasr zorunlu olan konulan Qu sekilde belirlemietir;
- AET Andlaqmasl'nrn 1OOAve 10OB sayrh maddeleri; iq pazann
1992ye kadar tedricen kurulmasr.
-AET Andla$masr'nrn T.maddesi; tabiiyete dayah aynmcilr$rn yasaklanmasr.
56 Murat T. Ytirung, "A\Tupa Tek Senediyle Avrupa Parlarnentosuna1hnrnan Yetkiler"
Marmara Universitesi Avrupa Toplulupu Enstitiisii Avrupa Aragtrrmalan Dergisi=
Marmara Journal of European Studies, cilt: I, Salr: l-2, s.2g6.
57 Yorung, -Avmpa Tek Senediyle.....",s.296.
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-AET Andla$masr'nrn 49., 54 (2) nci maddeleri, 56 (2) nci maddenin
ikinci cumlesi ve ikinci paragrafin ikinci cumlesi drqrnda m.57'nin turnu;
iggilerin ve kendi iEinde gahqanlann serbest dolaqrmr.
-AET Andlaqmasr'run I IBA sayh maddesi (bu madde AET Andlaqmasr'na Avrupa Tek Senediyle ilave edilmiqtir); qahqma ortamrnrn iqqilerin
saShfr ve guvenligi aqrsrndan rslAhr.
-AET Andlaqmasr'mn l3OE sayrh maddesi (bu madde Awupa Tek Senedi'yle, AET Andlaqmasr'na ilave edilmistir): Awupa Bolgesel Kalkrnma
Fonu'yla ilgili kararlann uygulanmasr.
- AET Andlaqmasr'nrn 13OK, 13OL. 13OM, 13ON ve ISOP sayrh maddeleri (bu maddeler AET Andlaqmasr'na Avrupa Tek Senedi'yle ilave edilmiqlerdir): Araqtrrma ve teknolojik geliEme.
Avrupa Birli$i Andlagmasr ise, iqbirli$i prosedurunun gegerli oldu$u
konularr yeniden dizenlemiqtir. Avrupa Birli$i Andlagmasrna gore igbirliSi
prosedurune uyarak karar ahnmasr gereken konular qunlardrr:
-Tabiiyet esasrna dayah aynmcrh{r yasaklayan kurallar s8.
-Taqtmactltk 5e
-Avrupa Sosyal Fonu ile ilgili uygulama kararlarr 60.
-Mesleki e$itim alarunda ahnan diSer tedbirler 6r.
-Arrmpa qaprnda qebekeler 62.
-Bolgesel Fon uygulama kararlan 63.
-iqletmeierin, araqtrrma merkezlerinin ve universitelerin, TopluluSun
araqtrma ve teknolojik geliqirn programlarrna katrltmr hakkrnda kurallar (64).
-Araqtrrma ve teknolojik geliqim programlarr sonuglannrn yayrnlanmasr hakkrnda kurallar 65.
-Sadece bazr Uye Devletlerle gerqekleqtirilen munzam Araqtrrma ve
Teknolojik Gelisim Programlan 66.
-Birkac Uye Devletce yurutulen Araqtrrma ve Teknolojik Geligim
Programlanna AT'nin katiltmt 67.
-Qewe (bazryonleri harig) os.
58
59
60
6l
62
63
64
65
66
67
68

Af And., rn.6.
l\T Ancl. nl.75(l ).
AT Ancl.. lr1.125
AT And. m. 127(4).
Nl-And.,rn. 129d.
1\T And. rn. 130e.
AT And. m. l3Oj ve rn. l3Oo.
AT And. nr. l30j ve m. 130o.
AT And. m. l3okve nl. I3Oo.
AT And. m. lSOl ve m.l30o.
AT And. nr.l3Os (l).
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-Kalkmma politikasr ae.
-Sosyal politika (iqqi sa$hSr ve guvenligi) zo.
-Qaltqma qartlan, iqgilerin bilgilendirilmesi ve kendilerine danrsrlmasr, eqit muamele ve iq piyasasrna giris konularrndaki sosyal politika hukumleri 7t.
-Avrupa Para Birli{iyle ilgili gok taraflr denetim kurallan 72.
-Kamu mercilerinin mali kurumlardan yararlanma qartlan 23.
-Kamu mercilerinin merkez bankalarrndan borg alma qartlarr z+.
-Ufak paralann spesifikasyonu 75.
(KAYI\AK:Tsitsopoulos, 1993, s. l2-13)
GorulduEu gibi, Awupa Tek senedi, iqbirli$i prosedirunun kapsamrnr, AET Andlaqmasr'nrn kapsamryla srnrrh tutmuqtur. Bu esas, Avrupa
BirliEi Andlagmasryla korunmuq, ancak prosedurun kapsamr onemli olgude geniqletilmigtir.
C. igbirlijli Prosediiriiniin
iglegr$i
iqbirli$i proseduru iki tnrlu bir karar-alma proseduru getirmigtir. Birinci tur, danrqma proseduruyle buyuk bir benzerlik gostermekteclir. g6yle
ki: karar taslaklannr-hemen hemen her zaman- Komisyon hazrrlar. Konsey, bu taslaSa dayanarak mevsuf qo[unlukla karar almak suretiyle, bir
ortak tutum belirler. Komisyon ve Konsey, kendilerini bu taslaklarr benimsemeye sevk eden gerekgeleri de aynntrlanyla ekleyerek, mezkrlr taslaklan
Awupa Parlamentosu'na gonderirler 26.
Komisyon tasla$rnr ve ortak tutumu alan parlamento'nun;
a)Ortak tutumu onaylamasr veya
b)Uq ay iginde hicbir karar almamasr
durumlannda, Konsey, ortak tutumu mevsuf goSunlukla kabul ederek kesinleqtirir. Boylece, ikinci tura gegilmeksizin proseclur sona ermiq
olur 77. sozkonusu uq ayhk sure, Konsey ve Avrupa parlamentosu'nun ortak mutabakatryla en faz)a I ay uzatiabilir zs.
69 AT And. m, 130m.
70 f{l And. n1. I I Ba.
7 | Nl- And.m .2(2).
72 Nl And.m. 1O3(5).
73 AT Ancl. m. to4a.
74 Nt And. m. lo4b.
75 f{T And. n1. t OB(3).
76 Nf And. lr). l89 (a) ve (b).
7 7 N f A n d . n 1 .l B g c ( b ) .
78 AT And. m. I B9c (2)
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Avrupa Parlamentosll'Itun ortak pozisyonu sarahaten ya cla ztmnel
onaylamaktan inttina etmesi de munrkundur. Ru durumda iki ihtimal sozkonusu olabilir:
a)Parlamento, ortak tutumu butirnuyle reddedebilir. Ya da,
b) Ortak tutuma baz clesiqiklikler getirilmesini onerebilir 7e.
Birinci ihtimal gerQekleqtigitakdirde, Konsey'in bu karan kabul eclebilmesi iqin, oybirlifiiyle karar almast gerekir. Diper bir deyiqie: Konsey ancak oybirliSiyle karar almak suretiyle, Parlamento'ca birliinuyle reddedilen
bir duzenlemeyi geqerli krlabilir 80. Konsey'in qu anda l5 iyesi oldugu, bu
sayrnrn yakrn bir gelecekte daha da artaca[r duSunulurse, bir karar izerinde oybirliSi saSlarnak, Konsey igin hig de kolay olmasa gerektir.
Awupa Parlamentosu ortak tutumu tamamen benimsenleyip birtakrm defiiEiklikler onerdiSi takdirde ise ortak tutum, bir ay iQincleKornisyon
tarafindan yeniden incelenir. Komisyon bu incelemeyi Parlamentonun
onerdiSi de[iqiklikler doSrultusunda yapar-. Bu defiqiklik onerilerini yeniden sunaca$r tasla$a dahil edip etmemekte serbesttir 8r.
Komisyon sozu edilen bir ayhk sure icinde yeniden hazrrladr{r tasla$r
Konsey'e gonderir. Yani taslak, Parlamento'nun de{iqiklik onerilerinin tamamrnr veya bir krsmrnr ihtiva edebileceSigibi, higbirini cle igermeyebilir.
Komisyon, yeni taslakla birlikte, taslafa dahil etmedigi deAisiklik onerilerini de Konsey'e sunmak zorundadtr 82.
Bu aqamada Konsey;
a) Yeni taslair mevsuf qo[unlukla oldu[u gibi kabul edebilir ss.
b) Oybirli$iyle karar almak suretiyle, Parlamento'nun Komisyon'ca
kabul edilmeyen rjnerilerini Lrenimseyebilirea'
c) Yine oybirli$iyle karar aimak suretiyle, yeni taslak uzerinde tadil6,t
yapabilir as.
Bu iglemlerden birini ug ay iqinde yapmak zorundadr. Aksi halde'
taslak kabul edilmemiq sayrltr (86).Sozkonusu sure, Konsey ve Avrupa Parlamentosu'nun ortak mutabakat4rla en fazlabir ay uzatllabilir 87.
Yukandaki paragraflardan da anlagrldr{r gibi. iEbirli{i prosecitiru, sadece AT AndlaSmasr'ntn birtakrm maddeleriyle srntrh olan bir prosedur79 Nf Arrd.
fl0 AT And.
8l AT AnrI.
82 Af And.
83 AT And.
84 AT And.
85 .{I'And.
BG AT And.
87 /\T Ancl.

m. I B9c (c)
nr. 1B9c(c)
m.lBgc (d)
m.1B9c (d)
m.lB9c(e)
m. l89c (d)
nr. 1B9c (e)
m.189c (fl
nl. I B9c[g)
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dur. AKQT ve AAD'I'Ancllagrnalan Qerqevesindekabul eclilen mevzuatrn ittihazr, bu usul gerqevesindegergekleqnrez.
Tahmin edilecefi gibi iqbirlifii prosedurunun kapsamt, Avrupa Birlifii
Andlaqmasr'nm yururliise girmesine kadar, Parlamento ile Konsey arasrnda ihtilafa yol agrnaktaydr. Teredciitlu veya takdire ba$h konularda Parlamento iqbirligi prosedurunun, Konsey ise danrqma prosedurunun geqerli
olmasr gerektisini savunuyordu 88. Bugun de dantgma prosedurunun mu,
yoksa iqbirlifii prosedurunun mu gegerli oldu[u hususunda tereddut ortaya grktr{r takdirde sozkonusu kurumlartn aynt tutumu taktnmalan do[aldrr.
Zira, iqbirli$i proseduriyle Avrupa Parlamentosu, dantgma proseduru gerqevesinde sahip olmadr$t bazt onemli yetkiler kazantnrEtrr. igbirligi
prosedurunun ilk turu, danrqma prosedurunden hemen hemen farkszdtr.
Zira, teorih olarak, Konsey, ilk turda Parlamento'nun ileri surdu$ti onerileri hic dikkate almadarr ortak tutumu belirleyebilir. Ancak, Parlamento'nun
ikinci turda kullanabilece$i yeni yetkiler, bu onerilerin muessiriyetini buynk olqude artrrmrqtrr 8e.
Avrupa Parlamentostl, y2sattta prosedurunu baqlatma yetkisinden
hal6. yoksundur. Ancak, Avrupa Birli[i Andlagmast'ntn yururlufie girmesiyle, bu yetkiyi elinde bulunduran Avntpa Topluluklart Komisyonu uzerindeki etkisi onemli crlqtide artmtqtrr. Avrupa birligi Andlasmast'ntn yururltise girmesinden once Avrupa Parlamentosu Komisyon uyelerinin
atanmasrnda soz sahibi de$ildi. Komisyon'u istifaya zorlarrra yetkisini haizdi so ama bu kurumun yeniden atanmasrnda soz sahibi olmadrfir iq:in bu
yetkiyi hiq kullanmamrqtt. $imdi ise hent Komisyon'un gorevine son verme
yetkisini elinde bulundurmaktadrr, hem de yeni Komisyon'un atanabilmesi iein Awupa Parlamentosu'nun muvafakati Sereklidir gt.
tsinaenaleyh, Komisyon Avrupa Parlamentosu'na karqr eskisine nazaran daha lazla sorumlu oldufru iqin, Parlamento'nrrn taleplerini gozonunde bulundurmaktan kacrnamayacakttr. Dolayrsrvla, Parlamento'nun
'Awupa Tek Senecliyle..."s.302: Juliet todge, 'The Single European Act
88 Yoning,
and the New kgisla.tive Cooperal.ion Procedure", Journal of European Intcgration,
Vol. lI, No. 1, 1987. s. 14; Richard Corbett,'Testing the New Procedures:The European Parliament's First Experiences with its Single Act.Powers", Journal of Common
Market Studies, Yol.27, No.4, 1989, s. 363.
89 Ayn gorus iqin bkz. l,odge, s.5: Vernon Bogdanor. "The June 1989 European Elections anrl the Institutions of the Cornmunity", Government and Oppositon, Yol.24,
N o . 2 ,s . l .
90 AT And., m. 144.
9l Bu konuder arrrrntrhbilgi iqin bkz. Murat T. Yorung, "Avrupa'I'opluluklan Komisyonu" Ankara Barosu Dergisi. Yrl:52, No. I, 1995, s.55-62.
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yeni duzenlemeler iqin teklif vermesi yolundaki taleplerine de, verilen teklifler hakkrnda birinci ve ikinci turda serdetti$i goruq ve de[iqiklik onerilerine de qok daha fazla onem verecektir. Sonuq olarak iqbirliSi prosedurunun iqleyiEine herhangi bir de$iqiklik getirmemekle beraber, Arrmpa Birligi
Andlaqmasr'run Parlamento'yu bu prosedur iqinde daha etkin krldl$r soylenebilir.
Konseyve Komisyon, ATAnd. m. l89c uyarrnca, ortak tutumu o qekilde belirlemeye kendilerini sevk eden etkenleri Parlamentoya bildirmekle
yukumludurler. Bu, Parlamentoya karqr sorumlulu$un ilk igareti olarak
de$erlendirilmiqtir s2. Neticede bu bildirim yukumlulugu dahi, Parlamento'ya Onemli bir a$rrhk kazandrrmaktadrr.
Ancak, yukarrda da belirtmiq oldu$umuz glbi Parlamento'nun bu
prosedur iqindeki aSrrhSr, daha ziyade ikinci turda kullandrSr yetkilerden
ileri gelmektedir.
m. l89c'nin yukanda aqrkladr$rmrzmetninden de agrkqa anlaqrldr[r
izere, ortak tutumu alan Parlamento'nun onunde dort segenek vardrr. Ev,
vela, ug ay iqinde bu ortak tutumu oylayarak onaylamasr mumkundur.
bu, sarahaten onaylama anlamrna gelir. Aynca, Avrupa parlamentosu ortak tutumu uQ ay iqinde goruqup oylamadrfr takdirde de, ortak tutum Parlamento'ca onaylanmrq sayrlr. Bu da zrmnen onaylama anlamrndadrr.
Ancak, Parlamento'nun sarih veya zrmni onayt, ortak tutumun kesinleEmesi iqin yeterli de$ildir. Bunun iqin konsey'in ortak pozisyonu uq
ayhk bir sire iqinde mevsuf go$unlukla kabul etmesi gerekir. Goruldu[u
gibi, Parlamento ile Konsey'in aynr goruqte olduklarr durumlarda bile, son
soz Konsey'e brrakrlmaktadrr. Nitekim, Konsey daha once onaylamrg olduSu ortak tutumu kesinleqtirmekten kagrnabilir.
Yukanda verdifimiz madde metninde goruldugu gibi Parlamento ortak tutumu butunuyle reddetmek imkAmna da sahiptir. Bunun igin, salt
gofunlukla karar almasr gerekir. Aynca, ortak tutumu reddetmek niyetinde olan Parlamento'nun, yukanda sozu edilen uq ayhk sureyi kagrrmamaya dikkat etmesi de gereklidir. Aksi halde ortak tutumu zrmnen kabul etmiq olur.
$uphesiz, ortak tutumun reddi, Parlamento igin cazip bir segenek
deSildir. Zira, hem Konsey'i etkileme olana$r ortadan kalkar, hem de bu
yola srk baqvurduSu takdirde uzlaqmaz bir tutum sergilemiq olur s3. Ancak, e$er Konsey'in qok onem verdi$i bir mevzuat tasarrsr sozkonusu ise,
92 Richard Corbett, "The European Parliament's
ropa, Vol.l5, No.1, March 1989. s. I 4.
93 Corbett. s, 12.

New Single Act Powers", Nieuw
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Parlamento'nun red kararr gok etkili bir silah haline gelebilir. Konsey'de
uve sayrsrrun Awupa l3irlifi'nin geniqlemesine paralel olarak artmakta oldu[u unutulmamahdrr. Konsey uyelerinden en az birinin Parlamento'nun
red karanna iqtirak etrnesi halinde, Konsey'de oybirligi sa$anamayacak ve
tasarr sakrt olacaktrr. Onbeq uyeli bir kurulda oybirli$i saglamak. pek kolay olmasr gerektir. Avrupa Birlifi gelecekle daha da geniqledigi takdirde,
bu gugluk busbutun buyuyecel<lir.
Parlamento'nun ortak tutum karqrsrnda sahip olduSu bir baEka seqenek de, bazr de$iqiklikler onermektir. Bunun iqin, uq ay iginde uye tam
sayrsrnrn salt qofiunlufu ile karar almasr gerekir.
Ortak tutumun Parlamento'ca reddedilmesi ya da de$iqiklikler onerilmesi halinde, taslak Komisyona in[ikal eder, Komisyon'un onunde lki
seqenek vardrr: l-'fasla$r geri almak 2- l-aslagr Parlamento'nun defiqiklik
onerileri do$rultusunda yeniden gozden gegirmek.
ikinci se<;ene$ibenimsedi[i takdirde Komisyon, teklifinin revize edilmiq halini, Parlamento'nun teklillerini ve bunlar hakkrndaki kendi gonielerini Konsey'e sunar 9a. Bu noktada. Komisyon'un, Parlamento'c:aonerilen de$iqiklikleri krsmen veya tamamen benimsemesi buynk onem taqrmaktadrr. Zira, genel kural uyannca Konsey. Komisyon tasla[rrrr ancak oybirli$iyle karar almak sureti ile tadil edebilir. Bunun ise gok guc oldu{unu
yukanda belirtmiqtik. Krsacasr, Parlamento'nun Komisyolt'ca benirnsenen
ve revize edilmiq taslakta yer alan defriqiklik tekliflerinin kesinleqme olasrh$r <;okyiksektir.
Komisyon'un Avrupa parlamentosu'ndan gelen de{iEiklik onerilerini
ne qekilde karqrlamasr beklenir? Bu soruya Avrupa tsirligi Andlaqmasr'nrn
yuriirlu$e f{irmesinden once kesin bir cevap vermek oldukqa gli.etlf..Zrra,
Parlamento Komisyon uzerinde gensoru yetkisi drsrnda bir clenetim yetkisine sahip de[ildi e5. Gerqi gensoru onergesini goruEup kabul etmek suretiyle mevcrrt Komisyon'u istifayzr zorlayabiliyordu ama Veni Komisyonult
atanmasrncla sOz sahibi olarnal,aca{r icin bu yetkisini hiq kullannramretr,
gimdi ise Komisyon'un goreve baqlamadan once Avrupa Parlamentosu'ndan bir tur $uvenoyu almast zorunludur eG.Bu dururnda Komisyon'un Avrupa Parlamentosu'na kargr sorumlulu[unun artLr[r arr^rktrr.Komisyon'un atama biqimine getirilen de[iqiklik Avrupa 1'opluluklarr, kararalma usulleri ile rlo[rudan ilgili olmamakla birlikte, igbirlifi proseduru
94 A.Van f{amnre, "'I'he European Parliament and the Cooperation Procedure". Studia
Diplomatica, Vol.61, No.3, s.29ll.
95 Daha aynntrh bilgi iein bkz., Yorurrg. "Avrupa lbpluluklan Konrisyonu"
9 6 A T A n d . . m . 1 5 8 ( l ) v e { 2 ) :A K Q T A n c l . ,r n .l O ( l ) v e .{ 2 } :A r A f t fA n c l . .n r . t 2 9 .
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iginde Awupa Parlamentosu'nun etkinlifini onemli olgude artrrmrqtr.
Sonug olarak, iqbirliSi proseduru Awupa Parlamentosu'nu, istigari
bir Kurum iken, red kararlarr ve de$igiklik onerileri ile Konsey'i etkileyebi'Avrupa
lecek bir kurum haline getirmi$tir. Ayrlca
Parlamentosu'na bir tur
veto hakla sa$amaktadrr" e7. Boylelikle kurumsal denge de[iqmiq ve demokratik boqluk krsmen doldurulmaya qahqrlmrptr e8.
iqbirli$i proseduru, yukanda da belirtildifri uzere, Avrupa Parlamentosu'nun karar-alma sureci iginde oynadrfr rolu ve paz,arltk gucunu artrrmrEtrr. Ozellikle Parlamento'nun ortak tutumu reddetmesi veya onerdiSi
de$iqikliklerin Komisyon'ca benimsenmesi durumlannda bu etkinlik ve
guq gok belirgin biqimde ortaya grkmaktadrr. Ancak, bdyle durumlarda dahi son sozun Konsey'e ait oldu$u, Konsey'in oybirli$iyle karar almak suretiyle ortak tutumu ilk haliyle kesinlegtirebilece$i unutulmamahdrr. Buna
mukabil, Konsey qu anda on beq uyeden oluqmaktadrr ve bu denli buyuk
bir kurulda oybirli$i sa$lamak hig de kolay de[ildir. Krsacasr, Parlamento,
iqbirlifi proseduru iginde Konsey'in son s6zu soylemesini engelleyememekte, fakat guqleqtirebilmektedir. Yine yukanda belirtildiSi tzere, Parlamento'nun prosedir iqindeki etkinli$ini belirleyen en onemli etken Komisyon'un tutumu olmaktadlr. Avrupa Birligi Andlaqmasr ile Kornisyon'un
atanma usulune getirilen de[iqikli[in Parlamento'nun Komisyon uzerindeki etkisini artrracafir kuqkusuzdur. Dolayrsryla, Komisyon'un Parlamento'ca onerilen de$igiklikler karqrsrnda eskisine nazararr daha olumlu bir
tavrr taklnmasr beklenebilir.
Butun bu vaklalar muvacehesinde, iqbirli$i prosedurrinun damgma
prosedurtine nazaran gok ileri bir adrm oldufunu soylemek, sanlnz yanhq
olmayacaktrr.
III. MUVAFAKAT PROSEDURU
AT hukukuna A',rrrpa Tek Senediyle dahil edilen karar-alma prosedirlerinden bir diSeri, muvafakat proseduru'ddr. Awupa Tek Senedi, muvafakat prosedurunu iki alana qamil krlmrgtr: l- Yeni Uye Devletlerin TopluluSa katrlmasr, 2- Ortakhk anlagmalanmn ba$rtlanmasr.
Avrupa Birligi Andlaqmasr ise, muvafakat prosedurtinun kapsamrnr
aqa$rdaki konulan ihata edecek qekilde geniqletmiqtir:
- Dolagrm ozgurluSflnu ve ikamet hakkrnr geligtiren tedbirler sg.
97 Van Hamme. s.292.
98 t,oclge,s.6.
9 9 A T ' A n d . ,m . B a .

- Yaprsal fonlann gorev, amaq ve drgiitlerinin belirlenmesi ve koordinasyonu loo.
-Tesanut Fonu'nun kurulmasr 1oI.
- Awupa Parlamentosu segimlerinin yeknesak kurallara baflanmasl 1O2

- Bazt kurumsal, teqrii ve butgeye iliqkin etkileri olan uluslararasl
anlaqmalar 103.
- Yeni Uye Devletlerin Toplulu[a katrlmasr ro4.
- Awupa Merkez Bankalarr Sistemi Hakkrnda Protokol'un deSiqtirilmesi ros.
- Merkez Bankasr'na verilecek ozel gorevler t06.
(KAYNAK:Tsitsopoulos, 1993, s. 14).
Muvakafat proseduru, Konsey tarafindan kabul edilen bir duzenlemenin, aynca Avrupa Parlamentosu'nun onayrna sunulmastnr $erektirmektedir. Duzenlemenin kesinleqmesi igin, Parlamentoca salt qo$unlukla
kabuhi qarttrr. Bu prosedur, birlikte karar-alma prosedurunun daha az
karmaerk olan bir bigimidir. Aralarrndaki en Onemli fark bu prosedirde
parlamento'nun, kabul veya red yetkisine sahip olmakla beraber, defigiklikler onerememesidir. Ayrrca bu prosedur gerqevesindebir uzlagttrma mekanizmasr da mevcut de[ildir.
Muvafakat proseduru Awupa Parlamentosu'nu bazr konularda Konsey'le eqit statuye getiren ilk prosedurdur. Bu nedenle, Parlamento-Konsey
guA dengesi aqrsmdan 6zelbir anlamr haizdir.
IV. BiRLiKTE KARAR.ALMA PROSEDURU
Yazvnrzvt ilk krsmrnda belirtti$imiz g1bi, birlikte karar-alma proseduru, Avrupa Topluluklarr Hukukunda yurrirlukte bulunan prosediirler iginde
en yeni olarudrr. I Kasrm 1993 tarihinde ytirurlu$e giren Avrupa BirliSi Andlaqmasr (Maastricht And.) ile gegerlilik kazanmtgttr. Avrupa Birli$i Andlaqrnasr 7 $ubat 1992 tarihinde Hollanda'nrn Maastricht sehrinde o zamanki
Uye Devletler tarafindan imzalanmrq olup, mumzi devletler 107kendilerini bu
l0O ATAnd.. m. l3Od.
lOl ATAnd.. n. 13Od.
1 0 2A T A n d . , m . 1 3 8 ( 3 ) .
r03 ATAnd., rrr.229(3).
l04 AT And.. Son Hukumler. m.O.
lO5ATAnd.. m.105(6).
l06 AT And.. m. l05{6).
lO7 Beleika, Danimarka, Federal Almanya, Yunanistan. ispanya. Fransa, irlanda.
italya, Liiksembu rg, Hollanda, l)ortckiz, ingil t ert:.
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andlaqmayr ba$rtlamaya sevk eden hedefleri eu qekilde belirlemiqlerdir:
l- Awupa Topluluklarr'nrn kuruluquyla baqlatrlan Avrupa butunleome surecinde yeni bir doneme girmek.
2- Awupa krtasrnrn bolunrnuSlufiunun sona ermesinin tarihsel oneminin ve gelecefin Awupasrnr kurmak igin sa$lam terneller oluqturma ihtiyacrrun gere$ini yerine getirmek.
3- Ozgurluk, demokrasi, insan haklanna ve temel ozgurluklerle hukukun ustunluSune saygl ilkelerine ba{hhklarrnr surdurmek.
4- Halklarrnrn tarih, kultur ve geleneklerine gosterdikleri saygr mahfuz kalmak kaydryla, halklan arasrndaki dayanrqmayr derinleqtirmek.
5- Kurumlann kendilerine tevdi edilen gorevleri tek bir kurumsal
gerQeveiqinde clal-raiyi bir biqimde yerine getirebilmelerini saSlamak amacryla igleyiElerini daha da demokratik ve etkin hale getirmek.
6- Ekonomilerini guglendirmek, birbirine yakrnlagtrrmak ve bu Andlagma hukumleri uyarrnca istikrarh tek bir para birimini kapsayan bir
ekonomik ve parasal birlik kurmak.
7- iq pazarln gerqekleqtirilmesi, tesanudun guqlendirilmesi ve qewenin korunmasr ba$lamlannda, iralklarr iqin sosyal ve ekonomik ilerlemeyi
hrzlandrrmak ve iktisadi butunleqmede kaydedilen ilerlernelere diSer alanlarda paralel geligmelerin eqlik etmesini safllamak.
8- Uye l)evlet vatandaQlannrn tumiine Samil bir vatandaqhk kurumu
ihdas etmek.
9- Nihai olarak, zantart iqinde ortak savunmayl intaq edebilecek bir
ortak savunma politikaslnln qekillendirilmesini igeren, Avrupa ve dunyada
bang, guvenlik ve tekamulu artrrmak iqin bu ba$lamda Avrupah kimlifini
ve Avrupa'nrn ba$rmsrzh{rnr guglendiren bir ortak hariciye ve guvenlik politikasr uygulan-rak.
lO- Kiqilerin serbest dolaqrmrnr kolaylagtrrma ve bu meyanda i$bu
Andlagmada ieisleri ve adalet konulannda hukumlere yer vererek halklarrnrn guvenli$ini sa$lamak.
I I- Avrupa halklarr arasrnda kararlarrn talilik prensibi qergevesinde
vatandaqa miimkun oldufiu kadar yakrn bicimde ahndrSr, gitgide geliqen
bir birlik yaratma surecini surdurmek.
l2- Avrupa butunleqmesini daha ileriye goturmek iqin atrlmasr gereken muteakip adrmlan atmak.
Zikrettigimiz bu nihai hedeflere ulaqmak amacryla, Akit Taraflar, bu
Andlaqma ile bir Avrupa Birlifi kurmuslardrr. Avrupa Birli{i Andlaqrnasr'nrn "Ortak Hukumler" bagh$rnr tagryan bolumunun ilk maddesi lo8, bu
IOB m.A.
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olguyu belirledikten sonra Andlaqma ve Avrupa Birligi hakkrnda bazr temel esaslar vaz etmektedir. $oyle ki; Andlaqma, entegrasyon sureci iginde
yeni bir donem baglatmaktadrr. Gergekten de, o zamana kadar var olan
Avrupa Topluluklarr varhklannr korumakla birlikte, onlan da iqine alan
bir yapr olusturulmaktadrr bu Andlaqma ile ve bu donem iqinde kararlar,
vatandaqlara mumkun olduSu kadar yakrn bir biqimde alrrur (Avrupa Birligi And, m.A.). iqbu ilkenin Avrupa Topluluklarr karar-alma mekanizrnasryla yakrndan ilgili bir prensip oldu$u qok agrktrr. Gerqekten danrEma ve
iqbirli{i prosedurlerinin eksikliklerinden briyuk olgude anndrrrlmrq olan
birlikte karar-alma prosedurunun ittihazr loe ftr temel kararrn somut bir
tezahurunden bagka bir qey de[ildir.
A. Birlikte
lf;o:r or-Almo Pro sediiriiniin
Kop s amt
Birlikte karar-alma prosedurunun geqerli oldu$u alanlar qunlardrr:
- igqilerin serbest dolaqtml lto.
- Yerleqme ozgurlugu lII.
- Yerlegme ozgurlu$u aqrsrndan yabancr uyruklularrn tabi tutulacaklarr muamele r12.
- Diplomalarrn kargrhkh 1utlnpas1 r13.
- Kendi iqinde qahqanlar hakkrndaki ft111211a1
rt+.
_ Hizmetler rl5.
- iq pazann uyumlaqtrmlmasr 116.
- iq pazarda karqrhkh tanrmalar 117.
- E$itim (teqvik onlemleri) tt8.
- Trans- Awupa qebekelerine iligkin yol gosterici .s35ls1 tre.
- Kamu sa$ltfi alanrnda ahnacak teqvik onlemleri l2o.
- Kultur alarunda almacak teqvik onlemleri l2l.
- Tuketicinin korunmssl I22.
I Og bkz-., AT And., m. l Bgb.
I lO AT And., m.49.
1 I I AT And.. m.54.

t2 AT And., m.56(2).
13AT And.,m.57(I).
t4 AT And., m.57(2).
I l5 AT Ancl., m.66.
I 16 AT And., m. lOOa.
Ll7 A1'And., m.f OOb.
I lB AT And., m. 126(4).
119 AT Ancl.. m. 129c1.
12O AT Ancl., m. 129(4).
121 AT And., nr.l2B(5).
122 AT turct. , m. I 29d .
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- Bir yrldan fazla sureli Araqtrrma ve Teknoloji QerqeveProgramlart 123.
- Qevre programlart l2a.
(KAYNAK:Tsitsopoulos, I 993)
"Birlikte karar-alma" prosedurunun kapsamr, en geg 1996'cla Komisyon tarafindan Konsey'e sunulacak bir rapor gerc;evesinde,Awupa Rirli[i
AndlaEmasr'nrn N(2) sayrh maddesinde ongorulen usule uymak suretiyle,
geniqletilebilir r25.Sozu edilen usul. Uye Devletlerden birinin talebi izerine
Andlaqmalann de$iEtirilmesini duzenlemekte olup, burada ayrrntrlarryla
incelenmesini gereksiz goruyoruz.
B. Birtikte Kolr or -Almo Pros e diiriiniin i9 legrgi
Birlikte karar-ahna proseduru de, iqbirlifi proseduru gibi, karmaqrk
bir usul vaz etmiEtir. Prosedurun baqlanglq aqamasr, buyuk olqude dantqma proseduru esas almarak duzenlenmiqtir. $oyle ki;
Komisyon, karar taslaSrnl hazrrlar ve hem Konsey'e, hem de Avrupa
Parlamentosu'na sunar 126.
Konsey, Awupa Parlamentosu'nun goruqunn aldrktan sonra, mevsuf
qo$unlukla, bir ortak tutum belirler. Bu ortak tutum, goruEulmek uzere
Avrupa Parlamentosu'na gonderilir. Konsey, kendisini bu ortak trrLumu
benimsemeye sevk eden gerekgeler:iAvrupa Parlamentosuna bildirir. Komisyon da konuyla ilgili gorugiinti Awupa Parlamentosu'na sunar r27.
Parlamento uq ay iginde tasla{r gornqup onaylarsa, taslak Konsey
tarafindan da onaylanrr ve kesinle$ir 128.
Awupa Parlamentosu bu taslak uzerinde irq a.y igerlsinde hicbir islem yapmiw,sa, Konsey, taslafr kabul ederek kesinleqtirir t2e.
Parlamento, salt qofunlukla taslafrr reddetme efiilimini ortaya koyarsa, Konsey'i durumrian derhal haberdar eder. Bu durumda Konsey, taslaSr
ve gerekgelerini tavzih amacgrla bir uzlaqtrrma komitesi kurmayr tercih
edebilir. Awupa Parlamentosu ise, uzlaEttrma komitesinin qahqmalan sonucunda ya salt go$unlukla tasla$r kesin olarak reddeder, ya da tasla$a
karqr defigiklik teklifleri getirebilir. Kesin red kararr almasr durumunda
taslaSrn kesinleqmesi mumkun cle{ildir tso.
Awupa Parlamentosu'nun tasla{r reddetme e$iliminde olmayrp bir123
L24
I25
126
127
128
129
I30

AT Ancl., m. l3O(j)(l)
AII'And., m. 130s(3).
AT And.. rn. l8gb(B)
Af Ancl., rn.IB9b(2)
rYf Ancl., m. l Bgb(2)
A-f And., m.l Bgb(2) (a).
AT i,rnd..m. rB9b(2) (b).
^ A I ' A n c l . ,n 1 . 1 B g b ( 2 ) ( c ) .
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takrm ctefiSiklikler onermesi de mumkundir. Bunun igin de, salt gogunlukla karar almasl gerekir. DefiEiklik onerilerini iqeren taslak. Konsey ve
Komisyon'a gonderilil t3t.
IJu durumda Konsey, Parlamento'nun butiin degiqiklik tekliflerini
olumlu buluyorsa, taslafr bu teklifler dofrrultusunda de[iqtirerek mevsuf
qo$unlukla kabul eder. Ancak, oneriler arasrnda Komisyon'un olumsuz
goruE bildirdifi bazr hususlar varsa Konsey bunlart ancak oybirli$iyle
kabul edebilir. Konsey, Parlamento'nun defiiqiklik tekliflerini benimsemedigi takdirde, Konsey Baqkanr, Parlamento Bagkanr'yla anlaqmaya
vararak uzlaqhrma komitesini toplar tsz.
Uzlaqttrma komitesi, Konsey iyeleri veya temsilcile'iyle Avrupa Parlamentosu'nca atanan aynr sayrda temsilciden oluqur. Gorevi, bir ortak
metin izerinde uzlagmaya varmaktrr. Ortak metni, Konsey uyeleri veya
onlarrn temsilcileri mevsuf qo{unlukla, Awupa Parlamentosu'nun temsilcileri ise basit qo$unlukla kabul ederler. Komisyon, uzlaqttrml
komitesinin qahqmalanna kattltr ve Avrupa Parlamentosu ile Konsey'in
goruglerini telif etmek igin gerekli talm giri$imlerde bulungl r33.
Uzlasitrrma komitesi ilk toplantrslndan itibaren altr hafta iQinde bir
ortak metin uzerinde anlagmaya varrrsa, Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in altr halta iginde metni onaylamalarr gerekir. Aksi halde metin kabul
edilmerniq sayrlrr ve teklif saktt olur. Metnin Avrupa Parlamentoslr'nca
onaylanmasr iqin basit qoSunluk, Konseyce onaylanmasr iqin ise mevsuf
qofiunhrk, gereklidir lsa.
Uzlaqtrrma komitesi bir ortak metin uzeritrde mutabakata varamaz'
sa, kural olarak, tasla.k kabul eclilmemis saytltr. Ancak, bu durumcla Konsey, uzlaq;trma komit.esine tanlnan surenin bitiminden itibaren altr hafta
icinde ortak pozisyonu yeniden goruqup mevsuf qofunlukla onaylayabilir'
Bu rneyanda Avrupa Parlamentosu'nun onerdifii bazr deSigiklikleri yapmasr da mumkundur. trfier Avrupa Parlamentosu, Konsey'in son onaylama tarihinden itibaren altr hafta iginde salt qogunlukla reddetmezse,
taslak kesinleEir. Aksi halde taslak kabul edilmemiq saytlrr I35.
Birlikte karar-alma proseduru cerQevesinde konmuq olan ug ayltk
sureler en fazla bir ay, altr haftahk stireler ise en lazla iki hafta uzatrlabilir.
Bunun igin, Awupa parlamentosu ile Konsey'in anlaqmalan $erekir. Avrupa Parlamenl.osu'nun taslafr butunuyle reddetme efrilimini izhar ettifi
I3l
132
I 33
ill4
135

AI' Ancl., m. l BSb(2) (cl).
AT And.. nl. I B9b (3).
A'I- Atrcl.. nl. l Bgb('l)
.{f Ancl.. rn. I B9b(5)
Af And., m. l8gb(6)
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"Birlikte karar-alma proseduru", hiq Enphesiz, Awupa Birligi Andlaqmasr'yla getirilen en onemli yeniliklerden biridir. Zira, bu prosedur, iqbirligi
proseduru ve ozellikle daruqma proseduriine yoneltilen eleqtirilere bir cevap
niteli[indedir. Di[er bir deyiqle, Avrupa Topluluklarrnrn karar-alma mekanizmasrnda var olan demokratik boqlu{un krsmen doldurulmasr agrsrndan en
buyuk ehemmiyeti arz eden yenilik birlikte karar-alma prosedurudur.
$u anda agrklamaya gahqtr$rmrziqbu prosedurun yerleqmiE adr, qimdiye kadar yaptr$rmrz atrflardan da anlaqrlacaSr uzere "birlikte karar-alma
proseduru" olmakla beraber, bu deyim Awupa Toplulu$u Andlaqmasr'run
higbir maddesinde yer almamaktadrr. Bu usulden "Andla$ma'mn lBgB.inci maddesiyle duzenlenen prosedur" qeklinde bahsedilmektedir r37. Buna
ra$men, biz de diSer kaynaklarda oldu{u gibi, "birlikte karar-alma
proseduru" terimine yer veriyoruz.
m. l89B metninden de anlaErldrfr gibi, "birlikte karar-alma
proseduru"nun ilk turu da danrqma proseduru ve iEbirli[i prosedurunun
ilk turu ile benzerlik gostermektedir. TaslaSr Komisyon hazrrlamakta, Konsey'e sunmakta, Konsey Arrrupa Parlamentosu'na danrqtrktan sonra ortak
tutumu belirlemektedir. Bundan sonra Avrupa parlamentosu, agaSrdaki
seqeneklerden birine baqvurur:
a) US ay iqinde hiqbir karar almayabilir; bu, zrmni kabul anlamrndadrr. Bu durumda Konsey, mevsuf go$unlukla tasla$r kesinleqtirir.
b) US ay iqinde ortak tutum uzerinde higbir iqlem yapmayabilir. Bu
durumda da Konsey, aym ekseriyetle ortak tutumu kesinleqtirir.
c) Avrupa Parlamentosu, bazr de$iqiklikler onerebilir. Konsey bu
de$iqiklikleri mevsuf qo$unlukla benimsedi{i takdirde ortak tutum kesinleqir.
d) Avrupa Parlamentosu, tasla$r butunuyle reddebilir ya da Konsey,
Parlamento'nun onerdifri defigiklikleri benimsemeyebilir. Bu durumda ise,
ortak tutum Uzlaqtrrma Komitesi'ne intikal eder.
e) Uzlaqtrrma Komitesi, uzlaqmaya vanp bir metin hazrrlarsa, her iki
Kurum (Konsey ve Parlamento) da bu metni benimsediSi takdirde metin
kesinleqir. Aksi halde, yani ilgili Kurumlardan en az biri metni benimsemedi$i takdirde, metin sakrt olacaktrr.
f) Uzlaqtrrma Komitesi bir metin uzerinde karara varamadr$ takdirde
Konsey, Orjinal metni muzakere ve kabul edebilir. Bu durumda da, e$er
Awupa Parlamentosu metni altr hafta iqinde reddetmezse, metin kesinlegir.
Yukarrda yer verdi[imiz 1898. madde metninden de anlaqrldr$r gibi,
136 AT And., m.l8gb(7)
I37 Jacobs, Corbett, Shackleton, s. l9O-l9l.

"birlikte karar-alma proseduru" ile "iqbirlifi proseduru" arasrnda onemli
benzerlikler bulunmakla beraber onemli farklar da mevcuttur. Nihai planda farklann gok daha belirleyici ve a$rrhkh oldu$unu kabul etmek gerekir.
Zira, yukanda belirtti$irr,iz iizere, Konsey ile Parlamento'yu - neredeyseeEit dflzeye getiren bu prosedur, Alrupa Topluluklarl'nln kuruluEundan
bu yana yakrnma ve eleqtiri konusu edilen demokratik boqlufu doldurmak
izere Eimdiye kadar atrlmrq en onemli adrmdrr.
"iEbirli$i proseduru" ile "birlikte karar-alma proseduru" arasrndaki
en onemli farklardan biri, Konsey Parlamento'nun yaptr[r de$iqiklikleri
kabul etmedi$i takdirde bir uzlagtrrma komitesinin kurulmasrdrr. Bu
komite, Konsey uyeleriyle Parlamento'nun temsilcilerinden olugur.
Komitedeki Parlamento temsilcilerinin saytsr Konsey'in uye sayrsma eEit
olacaktrr. Goruldu$u gibi, birlikte karar-alma prosedurunun hemen her
sa{hasrnda eqit durumdadrrlar.
Bu esitlik, sadece prosedurun son safhasrnda bozulabilmektedir.
l89ts.inci maddede belirtildi[i uzere, uzlaqtrrma komitesinde bir sonuca
varrlamadr$r takdirde, Konsey tasanyr kabul edebilir ve bu tasan Awupa
Parlamentosu'nca altr hafta iqinde oylanrp reddedilmedifi takdirde kesinleqir. Esasen, bu safhada da Parlamento'nun veto yetkisi ortadan kalkmamakta, sadece Konsey'e tek baqrna hareket etme yetkisi tarunmakta,
Parlamento ise bu girisim karqrsrnda; l- Sarahaten red, 2- Z:llnen kabul,
segeneklerinden birini tercih etmek durumunda brrakrlmaktadrr.
"Birlikte karar-alma proseduru"nun yururlu$e girmesiyle Avrupa
Parlamentosu'nun belli konularda Awupa Birlifi Konseyi ile hemen hemen
eEit soz hakrna sahip krhnmrg olmasr, yukarrda muteaddit defalar belirtti$imiz iizere, Avrupa Parlamentosu'nun di[er kurumlara nazaran qok
gugsuz durumda bulunmasrndan ileri gelen sorunlan bertaraf etmiqtir.
Ancak, unutulmamahdrr ki, "birlikte karar-alma proseduru" Avrupa Birlifi
kurumlarrnrn yasama yetkisine sahip olduklarr alantn sadece bir krsmrnda
geqerlidir. Awupa BirliSi'nde mevcut oldu$u kabul edilen demokratik boqlu{un krsmen veya tamamen doldurulmasr, "birlikte karar-alma
proseduru"nun kapsamlnln geniqletilmesine baShdrr. Bu geniglemenin
1996 yrhnda yaprlmasr planlanan Hikumel-lerarasl Konferans'ta bir olqide
gergekleqmesi beklenebilir. Danrqma ve iqbirli$i prosedurlerini eleqtirirken
belirtti$imiz (bkz.. supra, bolum LA ve II.C) sorun ve etkenler, geliqimin
"birlikte karar-alma proseduru"ne daha geniE bir kapsam tanrma e[ilimini
artrrmaktadrr.
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Yazrrr';rrztndaha onceki bolumlerinde belirtildiSi gibi' Awupa Topluluklan'mn karar-alma usulleri tedrici bir biqimde geliqmigtir. Bu geliqimi
sa$ayan etkenlerin en onemlilerinden biri damqma ve iqbirli{i prosedurlerinin yeterince demokratik olmadrfr yolundaki inanqtr. Gerqekten, ozellikle danrqma prosedurti, Awupa Parlamentosu'nun tamamen istiqari yetkilerle donatrlmrq olmasr nedeniyle, pek qok aksakhfa neden olmuqtur 138'
Danrqma proseduru, kapsamr gegen zamarr iginde daralmrq olmakla birlikte hald yururltiktedir. Bu nedenle demokratik boqlu$un mevcudiyetinden
gunumuzde de soz edilebilir.
iqbirli$i prosedurunin ise, bu boqlufu bir olgude ortadan kaldrrdrSrnr, ancak son sozi soyleme hakkrnr Konsey'e bahqetti$i igin bu
prosedurun geqerli oldupu alanlarda dahi demokratik boqluktan soz
edilebileceSini ifade ettik rse.
Muvafakat ve birlikte karar-alma prosedurleri ise, geqerli olduklart
konularda Avrupa Parlamentosu'nu Konsey'le eqit duzeye getirerek bu
boElu$u buyuk olqnde ortadan kaldrrmrElardrr. Ancak, unutmamak
gerekir ki, birlikte karar-alma proseduru qu anda gegerli dort prosedurden
sadece biridir. Muvafakat prosediirunun kapsamr ise, son derece dardrr.
Bu nedenle, Awupa Birlifii karar-alma sureci iginde bir demokratik boqlu[un oldu$u yolundaki sav, buyuk olqude geqerlidir.

l3B Fl<z..,supra, b o l u m I . B .
139 bl<z., supra, b o l u m I I . C .
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ORGANIZE SUQLULUK KAVRAMI VE BATI uT,nBIBniNDE
BU SUqLULUKI-A MUCADET-B iLB it cit i cBri$vtBt BR
(Begrf{f der organisterten Krtmtnalttctt und neue Ertwickltngen
zur Bekampfung dteser Krimtnatitat tn Europaischen Land"ern)

AdemSOZUtrR.

I. ORGANIZE SUQLULUK KAVRAMI
7o'li yrllann baqlangrcrndan itibaren Batl ulkelerinde suq kovuqturmasryla yetkili makamlar, o zamar'a kadar anlamr ve kapsamr tam olarak
teqhis edilmeyen bir suqluluk tnruyle mucadele hakkrnda, yeni araqtrrma
ve arayrqlara giriqmiqlerdirt
Bu sugluluSun failleri, suq iqleme metodlannr surekli geliqtirmekte
ve boylece bu konudaki polis kovuqturmasrndan rahathkla kurtulabilmektedirler. Qok geliqmig bir profesyonellik ve ticarileqtirme yoluyla iqlenen bu
suglar, organize sugluluk olarak adlandrrrlmaktadrr. Bu tur suelarrn islen* Yard. Doq. Dr. i. U. Hukuk Fakriltesi
6[re1im Uyesi.
I uwe Dormenn, Karl-Friedrich Koch, Hedwik Risch. werner wahlenkamp: organisierte Kriminaliteit-wie groj3 ist die Gelahr? BKA-Forschungreihe wiesbaden 1990
s.l (Organisierte Kriminalitat). Horst, Keller-Gerhard, Maier: Dunkle Deals an Deutschen Grenzen, Bonn 1993. s.9-10.
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mesine katrlanlar, legal bir goruntu arkastnda, serbest piyasa ekonomisinin imkdnlarrndan yasalara uygun davranan iqadamlan gibi yararlanabilmektedirler. Hemen belirtmek gerekir ki, sozkonusu suqlartn failleri, illegal faaliyetlerinin toplum drqrnda kalarak defiil, aksine legal bir goruntunun korunmasrnda hatta bazen toplumun bir krsrm tabakalarrnm desteSiyle surdurmektedirler.z
Kriminel bir fenomen olan organize sugluluSun (=OS) teqhisindeki
zorluklar ve bu tur suglulufun verdi$i zarann onemi nedeniyle; OS ile klasik metodlar drqrnda yeni mucadele yollanmn aranmasl aragtrrmalarrnr zorunlu krlmrqtrr. Bu konudaki araqtrrmalar ise, adli makamlann, universitelerin, basrmn, iq dunyasrmn vs. temsilcilerinden oluqan uzmanlarca yaprlmakta ve elde edilen sonuqlar kamuoyunda tartrqrlarak, gerekli yasal
duzenlemelere gidilmekteclir.s
Bu aragtrrmalarda ilkin OS kavramrnrn bir tammr yaprlmaya qaltqrlmrqtrr. Ancak bu konuda butun uzmanlarrn hemfikir oldu[u ortak bir tantm uzerinde bugune dek tam bir anlaqma saSlanamamtqttr. Bununla birlikte, Federal Almanya, Avusturya gibi bazr Batr ulkelerinde, organize suqlulukla ilgili olarak yaprlan aragttrmalar sonucunda ortaya konan ve yasalarda yeralan bir tamm uzerinde durabiliriza
Buna gore organize suqluluk: Munferiden veya topluca, yuksek bir
onemi haiz suqlann belli bir plana gore, birqok kiSi taraftndan, uzun veya
belirsiz bir sure ile, iq bolumu esaslarrna gore;
a) Mesleki veya ticari benzeri yaprlann kullanrlmasr veya,
b) Cebir ya cla korkutucu di$er araglann kullanrlmasr veya.
c) Siyaset, basrn, kamu idaresi, adliye ve ekonomi uzerinde etkide
bulunarak, kazanq veya gug elde edilmesidirs. Boylece kanun koyucular
bir qok sug tipini kapsayacak bir tanrmlama yapmak istemiqlerdir.
Sozkonusu tanrm ile OS'nin yaprsal unsurlan butunuyle yansrtrlmak
istenmiqtir, ancak bu tantm qok belirsiz oldu{u gerekqesiyle eleqtirilmektedir. Qunku bu tanrmda hangi unsurlann zorunlrr olduSu veya hangilerinin
2 Gesine, K1:se: Besondere Emittlungsrnabnahmen zur Bekarnpfung der organisierten Kriminalitat, Freiburg 1993 Hrsg. Walter Gropp, s.115 vd. Organisierte
Krirrrinalitiit. s.2.
3 Organisierte Kriminalitiit, s.3. Aynca bkz. Hans-Georg-Behr: organisiertes Verbrechen. Duselldorf-Wren 1985, s.7- I 3.
4 Heiner Busch: Organisierte Kriminalitat-Von Nutzen eines unklares Begdff, Demokratie und Recht, 20l1992. s.375-395.
5 Volker, Gehm-Martina, Link: Organisierte Krindnalitiit, Kriminalistik 8-9/92, s.49).
v.d. Herbert Ostendorf: Organisierte Kriminaftat-eine Herausfordemng fur die Justiz,
Juristen Zeitung 1991/2, s. vd.
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eksik olabilece$i belirgin de{ildir6. Difier yandan, bo.,rlebir tanrmrn. or€anize suelulufia iligkin sug tiplerini difier suqlardan ilynEtrrarak ele almaya
uygun bir Olgul ortaya koymadrfrr dzr ileri sur-ulebilirz. Boyle bir tanrm ise
hukuk devleti ilhesi aqrsrndan da elestirilebilir. Ancak bu terrifle Lrygulamacrlara, etkin bir sug kovuqturmasr yapabilrneleri bakrmrndan mirsait bir
eah$ma zemini sa$anmrg oldu{u ileri siirtilmekledir. A-v-ncabelirtmek gerekir ki, her ulkede organize sucltrluk baz,rvaprsal farkhhklar gosterebilir.
Orne[in italya ve Amerika'daki Malya tipi organize suqluluk, aynr biqimde
Almanya'da ortaya qrkmamaktadtrs.
Bu elegtiri ve taptrrmalan nedeniyle OS'nin kesin bir tanrmrndan ziyade, bir yandzrn bu sueluluk turunun organize yaprsr ve ortaya qtkrE bigimleri uzerinde durulmakta, difier yandan hzrngi suqlann organize formda
iqlendigi tipik durumlar tespit edilmeye gahqrlmaktadrrs.
r r . O R G A N i Z e S U g r - U L U G U Ny A p r s r V E O R T A Y AQ t K r Q B i Q i M L E R I
OS'nin tipik organize yaprlannrn tespiti de qok zor almaktadrr. Qtinku OS'nin en belirgin ozelli{i, bu suttluluk turunrin illegalitesinin aqrk bir
biqimde gorulrnez olugudur. tsu gorulmezlik kriminel orgutlerin genellikle
legal bir goruntu iginde faaliyet goslermesinden kaynaklannraktardrr. Gereekten, organize suc:lulufun fiillerinde kullanrlan en onemli araq, maskeleme, kamuflaj yontemi olup, yasal giri$imciltgin imkanlanndan yararlanrlarak, suqlardan elde edilen kazanglar mesru kanallara akrtrlmakta ve boyiece bu suqlulufu illegal y6nurrun keqfedilmesi qok zorlaqntaktadrr. Buna
ilave olarak, yasadrqr bu tur faaliyetlerin qo$u kez sosyal entegrasyona sahip olmasr, sOzkonusu faaliyetlerin baqanh bir sekilde ve rahasu edihneden devamrnr sa$lamzrktadrrto.
OS'nin tespit ve teqhis edilrnemesinin diger bir nedeni, bu organizasyonlann ig binyesine mudaheie veya srzrlmayr onleyen ve qoh iyi iqleyen
savunma, engellene, srzdrmakhk mekanizmalanna sahip olmalarrdrr. Bu
6 Klaus. Boers: Was ist O.K? Streitfal: Organisierte Krirnin:rlit2it.Neue Kriminalpolitik
3/1995, s.3U-39. I'hlbert Eteste:"Organisierte KriminalitAt"-sozi;rle. und ekonomihcht:
Dimensioen Nerre Krirninalpolitik. 3/f995. s.43-45. Werner. Graf: Organisierte
Kriminalitat "Schweizcrzeit"Schriftenreihe Nr. l 3.Flaach 1993. s. 7- 12.
7 Ulrich Eisenberg-Clatrdios Ohder: L)ber organisicrtes Verbrechen. .Juristen Zeitutlg
199O/ 12.s.574
8 Boers: A.g.e. s.39. I{ans. Vest: "Organisierte l(rirninzrlitiit"-iiberlegungen zur
Kriminalpolitischen "Intrumenbalisiemng eines Begriffs. schwzstr 1994.s.126- l3o.
9 E:senberg-Ohder: s.575. Dagobert, Lindlar-r:Der Mob, Hamburg l9BZ, s.221-222.
10 tJlrich, Sieber: Logistik der Organisierten Kriminrrlitiit in cler lJundesrepublik
Deutschland. Tagung "Organisierte Kriminalil.it" Trier 1994. s.lg v.d.
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savunma mekanizmasl; yasadrqr eylemlerin iyi bir qekilde duqunulup planlanmasrna ve icrasrna, hiyerarqik bir grupsal yaprlanmaya, uluslararasr irtibatlar kurmaya, profesyonel biqimde iqleyen bir lojistife, yasadrqr kazanglann deSerlendirilmesi ve meqrulaEtrnlmasrna, hizmet etmektedir. l)rqandan gelecek midahaleleri engelleyenbu mekanjzma ile ceza kovuqturmasrna karqr ozel onlemler ahnmakta, orne$in komplocu taktikler uygulanmakta, kamu gorevlilerine rusvet verilrnekte, tutuklu sanrklar bilgilendirilmekte
ve yakrnlannrn ihtiyaqlan giderilmekte, onlara avukat tutulmaktadrrtt.
Organize sugluluk qergevesinde, organize oluq bir;imine gere farkh
bazr derecelendirmeler, kademeler yapilabilir. Bu bakrmdan en alt kademede qete suglulu[unun varh$rna Eahit olunmaktadrr. Ancak bu durumun organize suqluluk olarak kabulu hususu tartrqmahdrr. Orta derecede
organize sugluluk ise, sa$lam, duzenli bir planlama ve stabil bir yapr gostermektedir. A[rr organize suqlulukta ise, mafya benzeri organizasyonlar
s6zkonusu olup, (ornefiin ABD'deki La Cosa Nostra) bunlar ekonomik kazang yanrnda siyasi gucu de elde etmeyi anaelamaktadrrlarl2.
Belirtmek gerekir ki, organize sueluluk dar anlamda oncelikle sosyal-pisikolojik bir fenomen olarak ortaya grkmaktadrr. Organize suglulupun bizzatihi bir sosyal kurum olarak ortaya qrktr$r yerlerde, yani politikekonomik toplumsal Eartlann kotuleqtiSi durumlarda buna paralel olarak
a$m guQ kazandr$r gozlemlenmeqtir. E$er devlet zaafiyet igindeyse organize suqluluk da o oranda bir guq:faktoru olarak ortaya qrkmaktadrrt3.
Buraya kadar yaptrSrmrzagrklamalar rqr$rnda organize suglulu$u belirleyen yedi karakteristik unsurunu qoyleceozetleyebiliriz:
- Organize suqlulul<, genellikle kanunen yasaklanmrq olan ve toplumun bazr kesimlerince talep edilen, yasaklanmrg mal ve hizmet ihtiyacrnr
kargrlamaktadrr. Bu nedenle toplumda illegal mal ve hizmetlere, organize
sugluluk taralindan arzr gergekleqtirilen bir talep ortaya grkmaktadrr. Sug
endustrisi toplumdaki bu tur illegal ihtiyaA yaprsrnrn igine yerleqerek buyumektedir. Bu ihtiyaq yaprsr ise her toplumun sosyal-ekonomik hukuki
qartlanna gore belirlenmektedirt+.
l l Ostendorf. s.63. Ulrich, Sieber-Marian Bogel: l,ogistik der organisierte Kriminalit:it.
BKA Forchungsreihe, Wiesbaden I 993. s.287-289
12 Behr: s.13 vd. Hans-Joachim Schneider: Das OrAanisierteVerbrechen, Juristichhe
Ausbildung April I 984. s.769- 172.
l3 Hans-Jurgen, Kerner: Organisiert-e Kriminalit€it: Realitaten und Konstruktionen,
Neue Kriminalpolitik 3,/ 1995, s.4 t
14 Winfried, Hassemer: Innere Sicherheit im Rechtstat, Strafverteidiger 72/93. s.66467O. Hans-Joachin. Schneider: Neuere kriminologische Forschungen zum organisierten Verbrechen, Festschrift lur Stree / Wessels, s. 15.

- Organize suqluluk, kerzanqve griQ sa$amak igin lbnksiyonel iq biilumu ve hiycrarqik bir duzen i<;indefaaliyet gosteren laillerden oluqan bir
yaprlanma iqincledir. Stratejik ve taktik planlar q:erqevesinde.ras-yonel bir
hareket Larztna gore suq iqleyen organizasyorr tiyeleri, genellikle sesitli
suglar bakrmrndan uzmanlerqmaktadrrlar. Ancak belirtmeh gerekir ki. her
suq organizasyonu aynt bicimde katr bir hiyerarEik yar.prigincle olnra-r_yabilir.
Razr organizasyonlar claha gevgek bir yaprlanma icincle dr-giitlenebilir. Algrrca bir takrm faillerin suq islemek igin biraraya gelmeleri hcr zaman organize suclulu{un varlrSrnr gosteremez.I3u bakrrntlan, dikhat eclilecek hr-rsus, organizasyonunun illegal kazaug elde etme entacl gulmesi, devamlr
bigimde ve hukuker aykrn bu amacrn gercekleqtirilmesini bir hayat tarzr
haline getirerek, katr veya gevqek bir hiyr r.rrqik yapr iginde surekli olaral<
suc islemesidirl5.
- I3u suqlulufun
di{er bir ozellifii, kf :;a zamanda ve hrzh bir biCimde
kazanq szrfrlayabilecek, maliyeti duqnk, yakalanma riski az olabilecek kriminel faaliyet alanlarrnt Lercih etrnesidir. Organize suc; cruplan vakalannra
ve cezalandtrtlma riskini azaltmak iv^in ise. gortinugte ma{clrrrlan olmayan
sucluluk alanlannda uzmanlagmaktachrlar. Ilu tiir suclarda ma.{durler.r,
ya suqun iqlenmesinde kendi katkrlanndan dolayr (uyuqturur:u madde, illegal gans oyunli"r.n suqlan gibi) ya da sug organizasyonunun tehditlerinclen korktuklanndern dolayr (lehclitle para toplarna gibi) suq:u ihbar etrnekterr iragrnnahtadrrlarr 6.
- Organize suq orgulleri illegal ve legal laaliysllsrkini srkr bir biq^imde
ba$anhlandrrmaktadrr.
Bovlece mesru ekonornik piyasalarda da ikinci bir
ayzrk oluqturarak, ht-rkuka a-vkan fiillerin ortiihnesi, gizlenrtresi amacrvli,r
kazarnq:lartn legal trale getirilnrcsi igin hara para aklarma operasyonlarr gergekleqtirilmektedir. Kara para aklama sonucunder elde eclilen perralar ise
yasal yattnmlarda kullanrlntal<tadrrl7.
- $icldet kullanrlmasr orrlanize suclulufun amarqlannat r-rlasimahiqin
baqvurclu.{u bir yontenrdir. Ancak br-r, organize suclulu[un
her zanlan
agrkqa t:ebir, siddet hullanmasr anlamrna gelmemekteclir. Ozellikle or-ganize suglulu{un devlet drizenine alternatif oltrrak ortaya grktr[r aianlarder,
onun bir duzenleme ionksi)'onu gormeyi anta.gladr[r durumlarda, organize
suqiuluk daha ziy:rde tehclillerinin her an baqanylar gerq:ekleqtirebilme potansil'eline sahip oldu{unun toplurnca bilinr-nesinden yararlanmak ister.
l5 Ilans-Dieter, schwir-rd: Krirninologie. 4. Aull. Hcidelbelg. 1992. s.325. 6ztirrli.
I3ahri: Uygulanrah Ceza Muhakrrnesi llukrlkrr, Ankarir 1994. s.49g v.cl.
l6 Schrreidcr: Nerrere krirninologische iiorschrrngen, s.til6
t7 ()ztfirk: Ceza Muhakemesi Flukukrr. s.499
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Do$mdan qiddet kullanrlmasr veya siddet kullanma tehdidi kriminel grubun normlarrnr ayakta tutmak, organizasyonun denetimini sa$lamak ve
grup kurallannr ihlal eden uyelerinin cezalandrnlmak iqin de baqvurulan
bir yontemdir. Bu metodlar aynr zamanda organizasyon drgrndaki kiqilere
de uygulanarak organizasyonun korunrnasr ve amaqlanna ulaqmasr sa!lanmak istenir. Orne[in, organizasyonun igledi$i suqlarla ilgili olarak aleyhe tanrkhk yapacak kiqilerin tehdit edilmesi ve hatta oldurulmesi gibi. Ancak organizasyon kamuoyunun dikkatini qekmek istemediSi durumlarda
once tehdit, daha sonra son gare olarak cebir, Siddete bagvururls.
- Organize suqlulufiun siyaset, polis, adliye, basm ve ekonomi gevrelerinden destek gormeden varolmasr mumkun deSildir. Bu sugluluk turunun failleri kamu makamlarr ile toplumda onemli konuma sahip qevrelerde bulunan kisilere nufuz ederek, onlann guq ve prestijinden yararlanrr.
Boylece her qeyden once etkili bir sue kovuqturmastna karqr koruma saSlandr$r gibi, toplumda organize suglulukla mucadele edecek kipi veya kuruluqlann, notralize edilmesi, onlarrn hareketsizli[e sevkedilmesi amaqlanrr. Orne$in, ruqvet yoluyla elde edilen polis memurlarr, planlanan suq kovuqturma tedbirleri hakkrnda sug organizasyonunu bilgilendirrnekte, avukatlardan hukuki yardrm ahnmakta, ekonomist.lerden hrrkuka aykrrl yollardan elde edilen kazanglarrn aklanmasr bakrmrndan yararlanrlmakta,
basrn kendi haklannda olumlu bir imai yaratrlmasr iqin kullanrlmaktadrr.
Bu nedenledir ki organize suqluluk, ekonomik-politik qralann illegal biqimde organize olmasrdrr, biqiminde de tarif edilmektedir. Organize sugluluk bir yandan sistematik olarak rugvet veya baqka hukuka aykrn yollarla
kamu makamlarrnr etkisizleqtirmek isterken, di$er yandan hukuk devletinin liberal kurallannr ve hukuki boqluklan kendi amaglan do$rultusunda
kotuye kullanmaktadrrre.
- Organize suq gruplan illegal mal ve hizmetlerin elde edilmesi ve daSttrmr igin ulusal ve uluslararasr planda iqbirli$i yaparak dayanrqma ve
kargrhkh ba$rmhhk iginde ortak bir erkar topluluSu oluqturmaktadrrlar.
Bu tur gruplar ekonomik kazanq ve gug sa$lama gabasr iginde, organizasyona dahil kiqiler arasrnda sug orgutune aidiyet, mensubiyet duygusu yaratmaktadrrlar. Aynr zamanda organizasyon uyeleri iqin geqerli olan orgut
kurallarr varatrlmaktadr2o.
l8 Kiirner: Organisierte Kriminalltiit, s.4l Hurst Krafcyk: Gewalt im Zusammenhang
mit organisierter Kriminalifit. Hrsg. Bundeskriminalamt Wiesbaden I 986. s. 152- 155.
19 Boers: Was ist O.K ?, S.39. Schneider: Neuere kriminologische Forschungen,
s.817.
20 Schneider: Das organisierte Verbrechen, s.169-170.
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III. ORGANIZE SUQLULUGUN
SUQ TiPLERjNE GORE BELIRLENMESI
Organize sug kawamrnrn iqlenen sug tiplerine gore belirlenmesi gabasrnda dabazt sorunlarla karqrlaqrlmaktadrr. Ancak bu hususta ortak bir
g6ruS bulunmaktadrr. Buna gore organize suqluluk qerqevesinde iqlenen
suqlar ile belirli hukuki deSerlere saldrrmaktan ziyade, kazang elde etme
amacr gudulmektedir. Bu nedenle OS'yi yalnrzca belirli suglann iElenmesi
bakrmrndan tanrmlamak gok z,ordur. Qunkn kazang saSlamayr mumkin
krlan her suQ, organize suqlulu[un konusu olabilir2r.
OS gerqevesindetipik olarak ielenen suqlar bakrmrndan ilk grubu, sugu ihbar veya gikayet etmek isteyen ma[dur suyrslmn eok az oldu$u ve ma[durlann tutkunlu$undan yararlanrldr$r, uyuQturucu ticareti, illegal qans
oyunlan alamndaki suqlar olugturmaktadrr. Aynr gekilde yasa.k mallann temini ve bazr ihtiyaqlann giderilmesi iqin iqlenen, silah ticareti, fuhuq, pornografi suqlannr da bu gruba dahil edebiliriz. Devleti ve buyuk ticari iqletmeleri zarara u$ratan fiiller ise bu konudaki ikinci grubu olusturmakLadr22.
Organize suqluluk tanrmr qergevesindekullanrlan, "iqlenen sueun
onemli bir a$rrhkta olmasr" unsurunun ise, OS'nin tanrmlanmasr bakrmrndan yerinde olmadr{r genellikle kabul edilmektedir. Bu nedenle ozel bilgilere dayanarak organize biqimde islenmek zorunda olan veya kolayca ekonomik kazancr mumkun krlan suqlann bir listesinin yaprlmasr qabasrna girilmiqtir. Boylelikle OS eereevesindeaqa[rdaki suglarrn "tipik oldufru" genel
bir kabul gormektedir. Bunlan qoyle srralavabiliriz2s:
- illegat uyuqturucu madde ticareti
- itlegal silah ticareti
- Krymetli evrak sahtekarlfir
- Altrn kagakgrh[r
-'farihi eser kaqakqrhfr
- Sermaya yahnm dolanclrncrhfrr
- Kara para aklama
- Subvansiyon, ihale ve kredi yolsuzluklan
- Odeme araelannrn kotuye kullanrmr ve sahtekarh$r
2l Gerhard Boeden: Organisierte Kriminalitat, Hrsg. Hans-Dieter Schwrnd. Gernot
Steinhilper, Edwin Kube. Heidelberg 1987, s.23 v.d.
22 Kruse: s.l l7-188. Volker, Gehm-Martina, l,ink: Organisierte Kriminalitat.
Kriminalistik A-9/92. s.491-496. Schmidt. Uwe: Regier:rung-und Vereinigungskriminalitzit, Krin.rina.listik,8-9 /9:1, s. 52 l. 523.
23 Alfred, Sfiimper: Die Unsichtbare Macht, Das organisierte Verbrechen in Der,rtschl a n d . B o n n 1 9 9 3 .s . l 6 - 6 0
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- Sahte para imali
- Sigorta qirketleri aleyhindeki dolandrrrcrhklar
- Yuksek defierdeki motorlu taqrtlar ile trr, konteyner ve gemi yuklerinin kaqrrrlmasr
- Qoplerin illegal imhasr ve baqka ulkelere gonderilmesi
- iltegal organ ticareti
- ittegal teknoloje transferi
- Elde eclilen eqyarun merkezi bir sistemde de$erlendirildi$i hrszhk
turleri
- Yabancr ulkelere illegal iSQigonderilmesi
- Tehdit Yoluyla koruma parasr ahnmasr
- "Terorizm"
- illegai garnsoyunlarr
Yukandaki listeden de anlagrlabilecefii gibi, hafif suglar dahi organize bigimde islenebilmekte ve bu sutllar mutlaka drsa donuk cebir-giddet
kullanrlmasrnr g.erektirmemektedir.
IV. ORGANIZE SUQI-UI-UGUN
NtrDtrNI,DR| VP ZANARLARI ETKILtrRi
Organize suglulu{un nedenleri bakrmrndan ilk dikkate ahnrn husus,
toplumsal yaptdaki keskin bolunmeler, zengin-yoksul larkrntn derinleqmesi gibi, sosyo-ekonomik olaylann toplumsal de{erler uzerindeki olumsuz
etkilerdir. Sosyo-ekonomik yaprdaki br-rolurnsuz geliqmeler sonucunda,
bazt toplumsal tabakerlartn ihlrral edilmesi. organize sueluluk bakrmrndan
uygun bir zemin yaratrnaktadrr. Ozellikle organize sugluh-rSun geliqtifi ve
yaygrnlaqtrgr buyuk kentlerde, kiqilerin toplumla bul.unleqememesi tabii
sosyal kontrolil yok etmekte ve boylece oluqan olurnsuz sosyal-psikolojik
ortarn ise organize suqluluSa rnusait qartlar meydana getirmektedirz+.
Difer yandan trirqok organize suelann kamuoyunca bilinmesine ra$men, cezai kofuqturma ve yargrlamalannrn sonlreslrz kalmasr, toplumun
hukuk devletine olan inancrnr sarslnaktadrr. Aynr qekilde politik skandallar
nedeni ile politikacrlara, hukmel-e, parlamentoya, kamu idaresine duyulan
guvenin sarsrhnasr sonucunda dofan toplumsal iklim, sosyal guvensizlige
rre korkuya yol aqmaktadtr. iEte boyle bir ortam da OS'nin geliEimine uygun
bir zemin hazrrlamaktadrr, Yine iliegal yoldan avant.ajve kazang elde etmenin giderek toplumsai bir kabul gonnesi, para ve t.uketimin toplum en yuk2,+ Ostenclorf: Orgenisierle KrinrinalitAt. s.64 66.
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sek deferleri haline gelmesi, beyaz yaka suglannrn (ekonomik, vergi, qevre
vs. suqlarr) hosgorulmesini ya da tehlikesiz gorulmesini sonuglamaktadrr.
Boylece toplumun suglara kargr qifte standardr ortaya erkmaktadrr: Bir yanda krnanan klasik suglar, ote yanda hoqgorulen "centilmen" suglall 25.
Ayrrca memurluk etiSinin (ahlak) qokuqu, il'sat ve ruqvetin yaygrnlasmasrna yol agmakta, bu da vatandaqlarrn devlet otoritesiyle munasebetini olumsuz yonde etkilemektedir. I3unun sonucunda rugvet, toplum
tarafindan normal karErlanmaya baqlamakta ve stabilize olmaktadrr. Boyle bir ortamda ise birgok alanda devlet ot.oritesinin yerini organize suglulu$un hakimiyeti almaktadrr. Yine Kamu idaresinde ru$vetin artmasr toplumun hukuk duygusunu tahrip etmekte ve OS ile mucadeleyi zaafa upratmaktadrr 26.
Aynca belirtmek gerekir ki, OS bir yandan hukuk devletini tahrip
ederken, di{er yandan dzgurlukqu demokrasilerin imkanlanndan yararIanmaktadrr. Ulkelerarasr serbest dola$rmrn artmasr, gumrtiklerin liberalleqtirilmesi, enformasyon ve seyahat imkanlannln gelisimi buna ornek olarak gosterilebilir. Aynr qekilde hukuk duzenindeki boEluklar veya belirsizlikler de bu suqluluk turunce istismar edilmektedir2T.
OS'nin ekonomi uzerindeki zararh et.kisi de <lok buyuktur. Orne[in
Almanya'da l99O yrhndaki zarar 188 Milyar Mark dolayrnda tahmin edilmektedir2s. Yasadrqi yollarla elde edilen paranln legal iqlere donriqturulmesi ise, kendi iqlerini yasal yoldan finanse eden giriqimciler bakrmrndan
haksz rekabete yolagmakta, uyugturucu ticareti ve benzeri yollarla elde
edilen haksrz, buyuk kazanelar yoluyla, politik sisteme, basrna, kamu idaresine nufuz edilmektedir.
Organize suqlulufun stirekli profesyonelleqmesive enternasyonellegmesi, bu suqlulu$un, qo[ulcu bir toplumdaki guqler dengesini manipule
etmesine ve buna karqr mucadele eden guglerin ru$vet, korkutma veya
baqka yolarla etkisizleqtirilmesine neden olabilmektedir. Bundan dolayrdrr
ki, OS'ye karqr mucadele konusunda yeni arayrqlar uygulamalar ortaya
qrkmtqtrr. Bu bakrmdan baz; ulkelerdeki duruma krsaca defiinrnek istiyoruz29.
25 Organisierte Kr-iminalitait:s. 128- 138.
26 Reinhard-Roppecht: Die Kunst Aufgaben sinvoll zu teilen, Kriminalistik, 2/93,
s.131-136.
27 Kruse: I l9-l2O
28 Bu korrudaki son kriminolo.iilt gahEmalar igin bkz. Eisenber-Ohder: s.577-579.
Sieber-B6lge: s.4. v.d.; Henner, Hess: Rauschgftbekamlung und das organisiertes
Verbrechen,KririscheJustiz. 1992. s.315 v.d.
29 Stumper. A.g.e.,s.20 v.d.
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DAI$IMARKA: Bu ulkede ozellikle uyuqturucu suglanndaki artrs
dikkat cekici olmuqtur. 1975-198 I arasrnda uyuqturucu suqlarr 5 kat artmrQ ve bu yldan itibaren her yrl Danimarka'da l4OO civannda a$rr uyugturucu sueunun iqlendi[i tespit edilmigtir. Ancak 1985 ve 1986 yrllarrnda
adli Yargr alanrnda yaprlan defiqiklikler sonucunda, gizli dinleme ve gozetleme, gizli araqtrrmacr (polis ajanr) gibi konularda kanuni duzenlemeler yaprlmrg ve bu yrllardan itibaren uyuqturcu suqlannda bir azalma ve buttinu
itibariyla bir durgunluk gozlemlenmektedir30.
iltlCif,fpnB:
ingiltere'de organize suqluluk bakrmrndan, terorizm,
uyuqturucu madde ticareti, organize dolandrncrhk, sahtecilik, sanat eseri
ve antika hrrszhEr, silah kacakqrhSr , kara para aklama, pornografi suglarr
dikkati gekmektedir. Bu suqlulupun toplumu tehdit edici bir tehlikelilik
arzetmesi nedeniyle, oS ile mucadele bakrmrndan. ilkin ingiliz polisinin
yeniden yaprlanmasrna gidilmiq ve difer ulkelerin polis teqkilatlan ile birlikte qahqma yapma imkanlan geliEtirilmiqlir. Bu nedenle ozel polis birlikleri olugturulmug ve polis orguttinun iyi bir bigimde koordinesine gidilmistir. Ozellikle istihbaratn merkezileqtirilmesi ve iyilegtirilnresi iqin (National
criminol Intelligeng unit = NCIU) adr albnda oluqturulan bir-im, terorizm,
uyuqturucu suqlan, ekonomik suelar vs. bakrnundan onemli olabilecek
buttin bilgileri toplamaktadrr3 t .
YIINAIYiSTAIII: Yunanistan'da organi:zesugluluk ozellikle, terorizm.
uyusturucu madde kaqakgrhgr, izinsiz silah ticareti, ekonomik suqlar. orman tahribi suglan, antika egya kagakcrh{r alanlannda orta5ra grkmaktadrr32.
Terorizmin onlenmesi bakrmrndan l99O yrhnda "Teror ma[durlarlnrn finansal yonden desteklenmesi hakkrnda kanun" ile "1'oplumun Organize sugluluktan korunmasr hakkrncla kanun" lggl yrhnda ise "qiddet ve
teror eylemlerinden zarar gdrenlerin korunnrasl hakkrnda kanun" yrirurlufe konulmugtur. Uyugturucu madde kar;akgrhsr-ylailgili olarak lg87,
1990, 1992, 1993 yrllarrnda gegitli kanunlar yaprlmrq ve bu suqlulukla
mucadelede, kovuqturma ve yargl organlarrna yeni yetkiler tanrnmrqtrr.
Ornefiin polisin gizli araql.rrmacrkullanmasr mumkun hale gehnigtirss.
Yunanistan'da yeraltr ekonomisinin artmasr nedeniyle ve bu illegal
ekonominin onlenmesi bakrnrrndan, 1993 yrhnda qrkan bir kanun ile kara
para aklanmasr suq haline getirilmiStir, ozellikle vergi kagakqrh{rnrn on3O Kadn Cornils-Flank Kohls: Besondere Brn-rittlungsmassnahmen,s. 55- I 04.
3l Barbara l{ubel'-tsirgit Klumpe: I3esondereIJrmittlungsmassnahrnen..., s.2ll-2g4.
32 Nikolaos Livos: Besondere Ermittlu ngslnassnarhmen...s.36g-32O.
33 Livos: s.371
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lenmesi iqin qegitli kanunlar yaprlmrq, ayrlca borsa ile ilgili yeni suq tipleri
oluqturulmuetur3a.
iTALyA :ss italya organize suglulufiun butun siyasal ve ekonomil<
sistemi onemli olgulerde etkiledifii ulkelerden biridir. Bu nedenledir ki,
italya otganize suqlulukla mucadeleyi yalnrzca kor.uqtunma makamlan yoluyla de$il, butun toplum kesimlerince yirutmek qabasrndadrr.
Bu ulkede organize suqlulukla mucadele bakrmrndan, hem suq kovuqturma orgutlerinin yeniden organize edilmesi hem de bunlar arasrnda
claha iyi bir eqgudumun gergekleqtirihnesi yoluna gidilmiqtir. Nitekim bu
amaela Yuksek Mahkeme Savcrh[r bunyesinde Antimafya direktorlufiu kurulmuq ve organize suglulukla mucadele igin merkezi-tek elden bir yonlendirmeye gidilmiqtir. Di[er yandan vergi kaqakqrh$rna karqr merkezi bir orgut (Institato Nazional di Previdenza Sociale = INPS) kurulmuq ve bu kururna, yerel yonetimler, ticaret odalan, sigorta kuruluqlan, elektrik ve telefon
idareleri gibi kuruluqlardan surekli bilgi akrqr sa$anmaktadrr. Aynr qekilde polis orgutunde de genig bir bilgi bankasr oluqturulmugtul36.
Butun bu onlemleri gergekleqtirmek igin onceden grkan kanunlara
ilave olarak, l99i yrhnda "organize suglulufa karqr mucadelede enformasyon ve kor,rrqturma alanlannda acil onlemlerin koordinasyonu hakkrnda kanun" ile 1992 yrhncla "organize sugluluk qerqevesinde iqlenen fiillerin araqtrrrlmasr ve yargrlanmasrnnln koordinesi hakkrnda kanun" yururln{u konulmuqtur.
IJu kanunlarla polisin aragtrrma yetkileri genigletilmiq, polise gizli
araqtrrrnacr kullanma, teknik araglarla gizli dinleme, haberleEmenin kontrolu konularda yeni yetkiler tanrnmrq, bu arada "kara para aklama" gibi
yeni suq tipleri oluqturulmugtur3T.
HOLLI\NDA: ir8 Hollanda merkezi sug polisi istihbarat birimine gore
(centrale Informadienst = cRI) bu ulkede 600 aktif organize suq orgutu bulunmaktaydr. Bu saylnrn son zamanlarda 3 katrna vardrSr tahmin edilmektedir. Son yaprlan araqtrrmalarda bu orgutlerin ortak ozellikleri Eunlardrr.
- Qok sayrda kiqinin hiyerarqik bigimde organize olmasr ve bu kiqilerin kazanq amacr etrafinda igbolumu esasrna gore faaliyet gdstermeleri.
34 I-ivos: s.372-374
35 Corola Reiners: Erscheninungsformen und Ursachen organisierter Kriminalitzlt in
Italien, den USA und der Bundesrepubluk Deutschlancl, Frankfurt am Main-Rern,
Nerv York-Paris 1987. s.15.
36 Fi.lippo' SobbI: Das organisierte Verbrechen rn lt:rlien, Erscheinungsforrlen, Methoden der Bekiimpfung und Rechtsfragen,Schwzstr I9g5. s.241-261.
37 Renzo, Orl:rndi: Besondere Ermittlungsmassnahmen..., s. 4 I I -46g.
3f3 Ingrid Van de Reyt : Besondere Ermittlungsmassnahmen..., s.ST2-632.
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- Organizasyonun kendi ig yaprsrna yonelik bir yaptrnm sistemi bulunmaktadrr.
- Kara para aklama fiileri sozkonusudur.
- Kamu gorevlilerine ruqvet verilmekte veya haksrz qrkar sa$lanmaktadrr.
- Grup birden qok kriminel faaliyetlerle meggul olmaktadrr.
- Organizasyon hayali qirketler kurmaktadrr.
- Kriminel faaliyetler devamh biqimde yaprlmaktadrr.
- Kigilere karqr qiddet kullanrlmaktadr.
Hollanda'da ozellikle son yrllarda OS ile mucadele geqitli projeler geliqtirilmiq ve bunlann baz|ran kanunlaqhnlmrghr. Orne$in, Hollanda Ceza
Kanununun l4O. maddesi sug qeteleri ve teror gruplarryla mucadeleyi kolaylaqtrracak bigimde defiqtirilmiqtir.
AVUSTURYA: 3eAvusturya'da organize sugluluk ozellikle; uyuqturucu madde ticareti, uluslararasr gek ve kredi kartr dolandrrrcrhSr (Avusturya'da qahnan qek ve kredi kartlarr italya, Fransa ve almanya'da kullamlmaktadrr) motorlu taqrt hrrsrzhSr (qahntr otomobiller organize bigimde ozellikle DoSu Avrupa ulkelerine goturulerek satrlmaktadr) komputer pro$ramlarrnrn taklidi ve imali, silah kagakqrh{r, alanlannda goze qarpmaktadrr.
l99O yrLnda 13ll kiqi uyuqturucu madde suqlanndan dolayr mahkum olmuEtur. Aynr yrl polis kayrtlanna gdre 53OOadet uyuqturucu ile ilgili sug iqlenmiqi-ir. Organize suglulu{un meydana getirdigi ekonomik zarar ise gayrisafi hasrlanrn o/o1,S'Euolarak tahmin edilmektedir.
Avusturya'da OS ile mucadele igin 1981 ythndan itibaren geqitli gahsma ve araqtrrmalar yaprlmrE, 1.5. 1993 yrltndan yururlu$e giren "Guvenlik Polisi Kanunu" ile organize suqluluk tarif edilmiq(paragraf 16/l-2) ve
polisin tehlikenin onlenmesi igin yapacaSr faaliyetler genis biqimde duzenlenmiqtir.
ispanya'da ozellikle terorizm ve uyuqturucu suglan ile
ispafWa:
mucadele sozkonusudur. Bu bakrmdan ispanya polisinde yeni yaprsal duzenlemelere gidilmiqtir. Ozellikle uyuqturucu suQlan ile mucadele, bir merkezden yonlendirilen kovuqturma yoluyla gergekleqmektedir. Organize
suelara karqr polis, gizli dinleme, lilme gekme, gizli araqtrrmacr kullanma
gibi imkanlardan yararlanmaktadrrao.

sk. 572-632
39 Johannes Ebert: Besondere Ermittlungsmassnahmen...,
4O Kurt Madlenen: Besondere Errnittlugsmassnahmen..., s. 698-7 17
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A.B.D.: al Bu ulkede orgarrizesuqlulu$un en onemli bi<;imi. butun
irlkede orgtitlenmig bigimcle laaliyet gosteren ve italyan asrlhlardarn oluqan
ailelerdir. {Lo Cosa Nostra = LCN)'nin kokteri italya'daki organize suqlulu{a kadar uzanmaktacLr. Son yuz.yrldaitalya'dan A.B.D.'ye olan gocler nedeniyle, italyan kriminel orgutler A.B.D.'deki biiyuk qehirlercleki otonom
gruplarla birleqerek, illegal is dtinyasrnda hakimiyet kurmuglardrr. LCN'ler
Amerikan iqc;i sendikalannda saflam bir taban bularak, igverenleri tehclit
etmekte ve bu yoldan buyuk kazanglar sa$lamaktadrrlar. tsu aileler aynca
legal ekonomik giriqimlere kahlarak. ruEvet, tehdit rre cebir yoluyla irronopoller oluqturmuslardrr. LCN'lerin di$er onemli bir para kaynafir da, illegal
gans oyunlarr, tehdit yoluyla koruma parast toplama, eahntr mallann ticareti ve tefeciliktir. Bu ailelerin A.B.D.'deki illegal uyuqturucu madde ticaretine ne olqnde katlldrklan konusunda 1am bir aqrkhk yoktura2.
LCN aileleri srkr bir hiyerarEi iqinde orgutlenmiq olup, l-rutun uyelerin drqa kar$r susma yukumlulu$u vardrr. Bu Orgutlerden, muhbir veya
lanrkhk yapan kiqi bulmak qok az sayrda mumkun olabilmiqtir. LCN'lerin
difrer orgritlere gore daha tehlikeli olmasr bu ailelerin butun ulke duzeyinde yaygm ve etkin biqirnde orgutlenmeleridir.
Bunun yanrnda A.B.D.'de diSer onemli organize sug orgutleri, italyan
Comorra gruplan, Sicilya mafl'asr, Japon Yakuza, Qinli Triads ve Tongs orgutlericlir. Yine son yrllarda ozellikle uyuq;turucu madde kagal<grh{ralanrnda Iaaliyet gosteren Meksikah'larrn olugturdufru kartel ile Cegitli etnik kokenlere gdre Orgiltlenmi$ sugluluk gruplannr da bu alanda saymak gerekira3.
Amerika'da organtizesuglulufiun qok yonlii ortaya qrkrq bigimleri ve
ceEitli laaliyet alanlannda varhk gostermesi nedeniyle, os hakkrnda kesin
bir tanun yaprlmamrqtrr. Bundan dolayrdrr ki. organize suqlulukla mucadele iqin qrkanlan kanunlarda, os hakkrnda bir tanrm verilmekten ziyade.
bu konuyla ilgili suqlann bir katalo$u yaprlmaktadrr.
8o'li yrllardan itibaren A.B.D. polis makamlarr, I.CN'lerekargr buttin
orgutleri kapsar bicimde araQtrrma ve kovuqturmaya gegmiqler, bundada
onernli olcude basan saflamrqlardrr. Bu baqarrnrn ilk nedeni; kovuqturma
metocllanncla yaprlan yeni de{iqiklikler olmuqtur. Baqannrn di{er nedeni
ise 7o'li yrllarda polis tek tek failler uzerinde kovuqturmalannr yoEunlaqtr41 Robert Harnischmaclter: Die teullishe Heirat des intenrationalen Terrorismlrs mit
dem Organisierten Verbrecher-r.Lubeck Ig90, s.33 v.d. Reiners: s. 103-163.
42 Ralph, Salemo-John s. Tompkins: Das organisierte verbrechen, Ztirich j972. s.lo
v.cl.
43 Schneider: Das organisierte Verbrechen, s.178-180.
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nrken, 8o'li yillarda butun organizasy'ona karqr surekli araqtrrma ve kovu$turmalar yaprlmrqtrr. Di$er yandan gizli dinleme, gozetleme, filme alma, tanrk koruma programr, gizli ajarr, itirafgr tanrk gibi metodlarrn ethili
bigimde kullamlmasrmn, organize suglulukla mucadeledeki baqarr oranlnr arttrncr onemli tedbirler oldu[u kabul edilmektedir. A.B.D.'deki butun
tedbir ve uygulamalann dngoruldu$u ceqitli kanunlar grkanlmrq ve yeni
bazr kurumlar olugturulmuqtur. 6rne$in 1990 yrlrrrda kara para aklamayla mucadele igin "Financial Crimes Enfbcement Notwork des US Treasura Departman = FINCEN" kurulmuqtur. Bu orgute belirli finans ve ticari kuruluqlar IO.OOODolar uzerind.eki para transferlerini bildirmek durumundadrr. Yine "Racketer Inflveced and Corrupt Organizations Act"
isimli kanuna gore yasadrqr yolladan kazarulan paranrn legal bir yatrnma
donuqturulmesi halinde dahi, bu tur para veya mallar musadere edebilecektiraa.
ALMAI\IYA: a5Federal Almanya'da organtze suqlulu$un en onemli gorunuq bigimini illegal uyuqturucu madde ticareti oluqturmaktadrr. Uyugturucu madde ticareti ile ilgili suglann toplam suqlar igindeki yeri, lg8l yrhnda i 9.25, 1989'da o/o7.12, 1990'dao/o19.2 olmugtur. 1991 yrhnda bu ulkede hergun ortalama beq kiqi uyuqturucu madde kullanrmr nedeniyle olmustur. Eski Federal Alman eyaletlerinde uyuqturucu madde ticareti sonucu elde edilen illegal kazancrn ylJhk2-4 milyar DM oldu[u tahmin edilmektedir.
DoSu ulkeleri ile eskiden varolan srmr kontrollerinin yeni siyasi geliEnreler sonucunda azalrnast nedeniyle, Almanya'dan qahnan luks otomobillerin eski doSu bloku ulkelerinde satrlmasr olaylannda buyuk bir artrq
sozkonusudur. Orne[in Polonya'da l99l yrhntla Trafi$e qrkrq izni verilen
I IO.OOOLuks ithal otomobilin o/o8O-85'i Federal Alman kaynakh olup, bu
oranrn %olO-2O'sini ise qeqitli suqlar iqlenerek elde edilen otomobiller oluqturmaktadrr. 1989 yrhndta ise bu ulkede i7,5 milyon dolar de[erinde sahte paraya elkonmuqtur. Bu durum sahte para suqlarrnda 1988'e gore o/o
41'lik bir artrEr ifade etmektedirac.
Federal Almanya'da organize suqlulu[un artrg gosterdifi di$er bir
alan ise uluslararasr illegal atrk madde ticaretidir. 1990 yrlmda I milyon
44 FtxelLiitzner: Elesondere Ermittlungsmabnahmen..., s.7 26-807 .
45 Kruse: S. l12-113. Reiners: s.2O7-229. Wolfgang Friedrich Nauth: l)ie organisiede
Wein-kriminalitdt, Franklurt Main 1979, s.6 v.d. Jurgen Mayer, Axel Dessecker, Jurgen Rudiger Smettan (Hrsgb): Gewinnabschopfung bei Betaubungsmitteldelikten.
BKA Forschungsreihe, Wiesbaden 1989, s.27-65. Butz, Peters: Die Absahener, Organisierte Kriminalitdt in der Bundereublik Deutschland Hamburg 1990, s. l0 v.d.
46 Stumper: A.g.e., s.70 v.d. Lagebild Organisierte Kriminalitat Bur.rdesrepublik
Deutschland, Hrst. BKA. 1991, s. I v.d.
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ton ozel artrk madde illegal yollardan Almanya drgr uikelere gonderilmigtir.
Bu alanda qok az bir riskle yuksek rniktarlarda kazanglar elde edilmektedir.
Organize suglulufrr-rn qeqitli alanlardaki artrqr, Alman makamlarrnr
bu konuda yo$un qahgmalara sevketmig ve bunun sonucunda 22.2.1992
tarihinde "illegal uyugturucu madde ticareti ve organize suqlulu$un difrer
ortaya grkrg bigimleriyle mucadele kanunu" yururlufie konmugtur. Sozkonusu kanun ile Alman kor,-uqturma maklarrna, yeni yetkiler tanrnmrg ve
baz;yeni yaptrnm ve sue tipleri oluqturulmuqtur.
Alman Ceza Kanunu (SIGB) ile alman Ceza Muhakemeleri kanununcla geqitli de$iqikliklerin ongoruldiigr-i, 1992 tarihli "lllegal Uyugturucu ticareti ve Organize suqlulu[un diSer gorunug biqimleriyle mucadele hakkrndaki kanunu"nun bazr hukiimleri Eoyledir. Sozkonusu kanun ile Alman Ceza Kanununa 43a maddesi eklenmiq ve yeni bir yaptrrrm olan malvarh$r cezasl ongorilmuqtur. Yine Alman Ceza Kanununun 261. Maddesinde "Kara para aklama sugu" duzenlenmigtir. Alman Ceza Usul Kanununda ise yaprlan de$iEikliklerle, kovuqturma makamlanna kiqisel verilerin bilgisayarla karqrlaqtrrrlmasr ve bilgisayardan veri ahnmasr imkanr verilmiq(madde 98a), onemli suglar bakrmrndan polise, kigilerin polis tarafindan gizli gozetlemeye ahnmasr yetkisi tanunmrq (madde l63a), belirli suelann kovuqturlumasr iqin polisin "gizli araqtrrrnacl" kullanabilmesi (madde
lloa) ve ilgilinin bilgisi drqrnda, polisin gizli dinleme, resim qeknre, resim
kaydr yapmasr (rnadde lOOc)imkan dahiline sokulmueturaT
TURKIYE'DEKi DURUM VE 6NERiLER
Ulkemizdeki organize suqlulu$un hangi biqimlerde ve ne oleude va,
roldu$u konusunda gimdiye dek geniq, kapsamh bir aragtrrmaya rastlgramamaktayru. Bu konuda ozellikle terorizm ve uyuEturucu madde kaqakqrh$r konusu ulke gundemini iqgal etmekte, bunun yarunda aynca ekonomik suglarla ilgili olarak kamuoyunda yo$un tarhqmanrn varhfirna qahit
olmaktayv. Ancak ozellikle ekonomik suglar alanmda, organize olarak iqlenen sug turleri ile yaprlan mucadelede mevcut yasalar qerqevesinde ne
olcude baqan sa$landrfr belli de$ildir. Ayrrca bu tur suqlulu$un siyasi,
sosyal, ekonomik alanlarda do$urdu$u zarar\t boyutlan hakkrnda da elimizde sa$lam veriler bulunmamaktadrr. Bu konuda ancak Teror ve Uyu$47 Bu maddelerin Tiirge kargrhklarr igin bkz: Kayrhan iQEl-Feridun yenisev, Kar.
gtlagtrrmah ve Llygulamab Ceza Kanunlan, 4.Basr, istanbul 1994. 6zturk: A.g.e.,
s.508-532.
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turucu suqlarryla ilgili ozel yasal duzenlemeler yaprlmrq ve yalnrzca teror
suqlarrnrn ulkeye verdifi zarar konusunda guvenilir bilgilere sahibiyiz.
Halbuki di{er organize suqlann ulkenin butun kurumlanna ve yaprstna
verdiSi zararrn qok onemli bir boyutta olmasr muhtemeldir.
Yukanda da belirtildigi gibi, organize suglulu$un yaprsal ozellikleri
ve do[urdu$u tehlike nedeniyle, bu suqlulukla mucadelede birqok ulke
klasik suqlarla mucadele yontemlerini yeterli gormemiq ve bu alanda yeni
bazr onlemlere ihtiyaq duymuqlardrr. Ulkemizde de bu konudaki eksiklikleri tamamlamaya yonelik her turlu qahqmaya bir an once baqlanmahdtr.
Biz bu konudaki onerilerimizi qoyle ozetleyeLriliriz:
l) OS ile ilgili araqtrrmalara derhal baqlanmahdrr. Bunun iqin ilgili
kuruluqlarrn uzmanlarrndan olugan bir komisyon kurularak, konu butun
yonleriyle incelenmelidir.
2) Organize suglulukla mucadeleyi yurutmek iqin, tek merkezden yonetilen bir sistem oluqturulmah ve geEitli kor,'uqturma makamlan araslndaki eqgudum bu merkez tarafindan saflanmah ve kovuqturma stratejileri
burada yaprlarak yonlendirilmeleridir.
3) Organize suqlarla ilgili olarak bntun bilgilerin toplanclfr bir elektronik bilgi toplama-deSerlendirme merkezi oluqturmah ve bu bakrmdan
onemli sayrlacak bilgilerin bulundufu butun resmi veya ozel kuruluglann
bu merkeze surekli bilgi aktarmasr igin gerekli yasa duzenlemeler yaprlmahdrr.
4) OS ile mucadele ve kovuqturmayr yurutecek ozel kovuqturma birimleri oluqturmah ve bu birimlerin elemanlan OS hakkrnda qok iyi egitilip
uzmanlaqtrrrlmahdrr.
5) OS ile mucadelenin gere$i hakhrnda yerli-yabancr kauruoyunu elkin bigimcle aydrnlatmak ve bilgilendirmek igin gereken onlemler ahnmahdrr.
6) Bu konuda oncelikle Turk Ceza Kanunu, Ceza Mahekemeleri Usulu Kanununda defiiqiklihler yaprhnah, yeni bazr suq ve yaptrnm turleri ile
yeni kovugturma yontemleri kanunlaetrnlmahdrr.
7) Daha oncede belirtti$imiz gibi, organize sugluluSun arnacl kazane
elde etmektir. Bu nedenle ekonomi yaptrnmlara onem verilmelidir.
Dolayrsryla yasadrqr yollardan elde edilen kazanqlarrn legal yatrnmlara
donuEturulmesi durumunda dahi, bu para veya mallarrn musadere
ediletlilmesinin ongoruldu$u yeni bir yasal duzenlemeye ihtiyag vardrr.
Yine bu nedenle bu tur suglan iEleyen faillere, malvarhklan oranrnda bir
meblaSr odemelerini ongoren malvarh{r cezasl biqiminde yeni bir yaptrnm
turunun kanunen duzenlenmesi gerekir.
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8) Yine organize suq iqlemek uzere oluqturulan malvarh$rnrn devlet
mulkiyetine gegmesinin ongortilduSu bir duzenleme yaprlmahdrr.
9) Musarede ve malvarh$r yaptrnmlarrnrn etkin biqimde uygulanabilmesi iqin, kovuqturma makamlan sozkonusu mallara onceden ihtiyati
haciz biqimde bir tedbire baqvurabilmelidir.
lO) "Kara Para Aklama" sug tipi duzenlenmelidir.
1l) Organize suglulukla mucadelede polisin elektronik araglarla delil
edinme yetkisi (gizli dinleme, goruntuleme, vs.) kanunen agrkqa duzenlenmelidir.
l2) Polisin gizli araqtlrmacr kullanma yetkisi bakrmrndan aqrk bir
kanuni duzenlemeye ihtiyaq vardrr.
l3) itirafgr tanrk, tanrk koruma proSramr hakkrnda yeni duzenlemeler yaprlmahdrr.
14) Butun bu konulardaki kanun degiqikliklerini igcren bir "Organize Suclulukla Mucadele Yasasr" qahqmalarrna bir an 6nce baqlanmahdr.

Km Dtrvt,nriruix
yaRcr rprrusi
KARASLTLART
t-rznniNDpr<r
SeLami"KLrI(A\"

I- GIRIS
Ulkemiz uq tarafi denizlerle gevrili bir kryr ulkesidir. Ulkemizi geweleyen deniz alanlarrnrn, ozellikle Bo{azlanmrzm uluslararasl deniz ulaqrmr
bakrmtndan buyuk onem tagrdrSrortadadrr.Deniz alanlan canh ve cansrz
do{al kaynaklardan yararlanma ve deniz taqrmacrh{r yonunden bir ulkenin ekonomisine buyuk katkrcla bulunurlar.Ekonomik katkrmn elde edilmesi,teknik imkanlar kadar,ulkenin kryr geridinde yer alan deniz alanlannda kamu guvenli[i ve duzenin sa$lanmasr ile de yakrndan ilgilidir.
incelememizin konusu,kryr devletinin karasularrnda bulunan yabangemi
fi
ve gemideki kiqilere iliqkin yargr yetkisidir.Konu,uluslararast deniz
hukukunun asli kaynaklarrnr oluEturan 1958 Cenevre Karasulan ve Bitiqik Bolge sozlegmesi ve 1982 Birlegmip Milletler Deniz Hukuk sozleqmelerinin konu mwza iliqkin hukumleri qerr;evesindeincelenecektir.

l'ard. Do('. Dr. M. U. Hukuk

Fakultesi O,{retim Uyesi
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II- KARASULARI KAVRAMI
Tantmt
l,If'orasulonl:rn
Karasulan,bir kryr devletin kara uikesini gevreleyen ve uluslararasr
hukuka uygun olarak aqrklara do$ru belirli bir geniqli$e kadar uzanan,kryr
devletinin egemenli$ine tabi deniz alantdtr. I
1982 BirleqmiE Milletler Deniz Hukuku Sozleqmesinde Karasularr
"Bir luyr devletinin egemenli[i,kara ulkesinin ve iq sulannrn ve bir takrmada devleti olmasr halinde,takrmada sularrnrn otesinde,karasularr olarak
tarif edilen kryrya bitiqik bir deniz kuga$rnr kapsar" geklinde tanrmlanmrqtt.2
Uluslararasr hukukun kurallarrna baSh olarak devletler kendi kryrlarrna bitigik deniz kuqaSrnda egemenlik haklarrnr kullanrlar.Bu deniz alanr
igin genellikle kabul edilen "karasulan"3 terimi deniz hukukuna iliqkin butun konvansiyonlarda kullarulmaktadrr.
2 .IKrrr asul artn N itelij i
Karasulann kavramr cofrafi bir kawam olmayrp hukuki bir kawamdrr.Bunun nedeni,karasulannr co$rafi bakrmdan aqrk denizden ayrran doSal
bir krstasrn olmayrqrdrra.Karasulann hukuki niteli{i ve bu alanda devletin
sahip oldu$u yetkilerin dayanafir doktrinde uzun tartr$malara sebep olmuqsa da,bugun artrk karasularrmn devletin kara ulkesinin bir devamr oldu$u
ve dolalnsryla kara ulkesine ait oldu$u tartrqrlmamaktadrrs.Karasularr,kryr
devletinin denizdeki devamr olup devletin ulkesi olmasr nedeniyle devletin
egemenli$ne tabidir.Devlet,bu deniz alam uzerinde butun egemenlik haklannr kullanma yetkisine sahip olmakla beraber,kryr devletinin yetkileri,deniz
ulaqrmrrun serbest ve kesintisiz olmasrnr sa$lamak amacryla,uluslararasr
hukuk tarafindan srnrrlanmrqtrr.Bu srnrrlamalar,yabancr gemilerin zararsrz
geqig haklarlna ve karasularrnda yargr yetkisinin kullamlmasrna iliqkindiro.
I Pazarcr S.32o;Toluner 5.62. Dupuy-Vignes s. 253;Verdross-Simma s. 526
2 l9A2 B.M,D.H.S. n.2/L', Ttirkge Metin iQin Giinduz A.,Milletlerarasr Hukuk ve Milletlerarasr Teqkilatlarla ilgili Temel Metinler, 2.Baskr,IsLanbul s. 291.
3 1958 Cenewe Karasulan ve Bitiqik Bolge Sozlegmesinde ve 1982 BirleqmiE Milletler
Deniz Hukuku Sozlesmesinde Karasulan "Territorial Sea" terimi ile ilade edilmektedir.Bunun yanrnda "Territorial Waters" teriminde kullanrldrfr gozlenmektedir;
Dupuy/Vignes s. 253;Brownlie I s. 183.
4 Akipek s. 30.
5 Karasulanmn agrk denizin bir parqasr oldu$unu ve kry devletinin bu alan tizerinde
ya)ntzca irtifak haklan bulundu$unu savunan g<iniq bugun <inemini yitirmigtir.Ayrrntl
iqin bkz. Dupuy-Vignes s. 254-257 :Pazarcr,s.324;Verdross-Simma, s. 526.
6 1958 CenevreK.B.B.S rn.l4-24:I982 B,M.D.H.Sn.17-32.
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Karasulan rejinri ile aerk clenizler rejimi arasrnclal<i temel fark, ac;rk
denizlerin btitun milletlerin serbest.ge kullanlnr prensil;ine cla.1.anttt,t"tdrr."furk Karasrrlarr Kernununlrn l.irtci lnaddesinde "Turk Karasulan'i'urk
Ulkesine dahildir" hiikmri yer almaktadrrT.l3u irukum iie karastrlarrtnrn ulkenin denizdeki devamr oldu$u ve bu alan iizerinde egenrenlil< haklarrna
sahip oldugu rlrtaya konmustur.
Karasulannrn kryr devletinin ulkesirrirt bir parr;asr saytlmasrtrlrl sonucu olarak,der.4etin egemenli{i liarasulartnrn deniz yatafl ile toprak altrna ve uzerinde yer arlarr hava sahasrna kadar uzanrrs.
Genigliji
3, Karasulortn
Karasularr kavramrnrn tarih iginde ortaya erkr$ sebebi ekonomik ve
gevresel faktorlerden ziyade gtivenlifii saflarna duquncesitre dayanmaktadr.l7O2 yrhnda Hollandah Flukukqu Cornelis Van Bvnkershoek tarafrnclan yayrnlanan "I)e Dominio N4aris" aclh qah.smacla,claha once ir-rgiltere ve
Hollarnda tzrrallndarn ortaya ;rtrlan 3 miliik geniglik olqusir kzrbul edilrniq ve
geligtirilmigtir.tsynkershoek'a gore "Kara egernenli,{i silah gucirnr-in sona
erdi$i yerde biter" ki bu da o tarihlerdt: top rirenzilidir. O clOnemlerde top
menzili yakl.lqrk 3 mildir9. 3.millik karasulirrr genl$li[i o donernden 2O inci
yiizryi baElanna. kadar r"rygulamayr oiu sturmunst u r.
2O.yuzyrhn baElanndan ilibaren silah teknolojisirrin geliqmesi ve clenizlerin sahip cildu$u ekonomik zenginliklerin hesfi ile birlikte karasuiarrnrn 3 millil< geniqligi artan bir sekilde ihtilala sebebiyeL vermiEtir.Gerek
I930 la Flerye Konclifikasyon Konl'eransrnda, gerek 1958 Cener.'re lJirinci
L)eniz Llukuku Konferansrnda karasul:rrrnrn geniqligi sorunu bir cozi:nre
ba$lanamaml$trrro.
Bu konuda bir sonuca vanlnramasrnrn nerleni,der4ctlelin qrkar qalrqmasrclrr.Ekonomik ve askeri gug berkrrnrnclan kuwetli clevletler,l-rarel<et
set'bestisine sahip olduklan Aerk Derrizin genig,kryr cievletinin egemenli$ine terbi olern karasulannu-r dar oim:rsrnr isLenrektedirler.IJuna karsrhk deniz gticii kulrretli olmayan devleller gtivenlik sebeblerjnden dolavr egemenliklerine tabi deniz alanrnr genigletrrrek egilimindeclirlerl l.
Arahk 1974 ve.Arahk 1982 tarihleri arasrncla yaprlan Ueuncu I3irlesrniq Miiletler L)eniz Hukuku Konferansrnda karasularrnln geniqli$inirr I2 n"ril
olarak tanrnmasr yolunda giiqlu bir efrilirn orteryarerkmr$trr.Sonuq:ta,her cler'7 2 0 . 5 . 1 9 8 2 t a r i l t l i 2 6 7 , + s e r ) ' l l lI { a n r s u l a u - rK a n L l r I r - r
B l 9 5 B ( l c ' n c v r c [ { . I ] . l l . S n t . 2 : 1 9 8 2 L l . M . D . l - I . S ,n r . : Z / 2
9 [ ] r r p u y / V i g ] r c s . : ; " 2 6 2 ; ' f r i l r n l e r s . 7 B ; f ) i r z a r r : ts . l ] 2 0
I 0 V e r c l r o o s l S r l n n l u l : i " l > Z f i , : D u l ) L i ) , ' / ! ' r { n ess. ; 2 6 l l ' t r ' o l u n c l -s . 7 9 : P i l z i l r c l s . 3 2 1
'['oluilL]r'
1I
s. 71-)
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letin karasularrnrn genigliSini 12 mil olarak saptamak hakkrna sahip oldu$u
gorugu B.M.D.H. Sozleqmesinin3 uncu maddesinde hukme ba$lanmrqtrr.
B.M.D.H. Sdzleqmesikryr devletlerine l2 mile kadar karasulanna sahip olma hakkrnr "ilke" olarak tanrmaktadtr.Ancak,bu hak cofrafi ve hukuk nedenlerle birtakrm krsrtlamalara u$rayabilirtz.
Turkiye,karasularrnrn geniqli$i konusunu 2O Mayrs 1982 tarih ve
267 4 sayilt Karasulan Kanununda duzenlemiqtilts.
'Kanunun
l.maddesinde Turk karasulannrn geniqliSinin 6 deniz mili
olduSu belirtilmektedir.Ancak,Bakanlar kurulunun belirli denizler iqin, o
denizlerle ilgili butun ozellikler ve durumlar gozonunde bulundurmak ve
hakkaniyet ilkesine uygun olmak qartryla, 6 deniz milinin uzerinde bir karasulan geniqliSi tespit etmeye yetkili bulunduSu aynr madde de hukme
ba$anmrqtrrla.
Bakanlar Kurulu,29.5.1982 tarih ve B/4742 sayrh bir kararryla "Bu
kanunun verdi$i yetki uyannca Turkiye'yi geweleyen denizlerin ozellikleri
ile hakkaniyet ilkesi gozonunde bulundurulmak suretiyle bu kanunun yururlu$e girmesinden once karasulannrn geniqli$i ile ilgili olarak Karadeniz
ve Akdeniz'de mevcut olan durumun surdtirulmesi"ni, yani 12 mil olarak
kalmasrnr kabul etmiqtirts.
Bugun Turk Karasularrnrn genigligi,Ege denizinde 6 mil,Karadeniz
ve Akdeniz'de 12 mildir.
III. KIYI DEVLETiNiN
YABANCI GEMiLER UZBNiTOEKi YARGI YETKiSi
l. Genel
Kryr devleti,Olkesinin bir pargasrnr oluqturan karasularr uzerinde,uluslararasr hukukun zararsrz gegig hakkrna iliqkin kurallarr drqrnda,butun egemenlik haklarrm kullanma yetkisine sahiptirtc.
Bu yetkinin ulkeselligi ilkesinin bir gere$idirtz.
Deniz ulaqrmrnrn serbest ve kesintisiz olmasrnr saflamak amacryla,ktyr devletinin karasulan uzerinde haiz olduEu egemenlik hakkr ulusla12 Dupuy/Vignes s. 263;Pazarcrs.322
l3 Bu Kanun Turk Karasulanmn genigli$ini,ilke olarak 6 mil ilan eden 15.5.1964
tarih ve 476 sayilt Karasulan Kanununu ytirrirhikten kaldrrmrgtrr.
14 2674 sa5nhKarasulan Kanunu Mad. I son fikra
15 Resmi Gazete,29.5.1982,Sayr 17708 Mrirerrer
l6 1982 B.M.D.H.S, m.2/1. Zararsrz gegiqeiliskin aynntrh bilgi iqin bkz. Dupuy,/Vignes s. 258-262;Akehurst s. 263-265; Verdross/Simma s. 526-58O; Toluner s. tO2126:Pazarcrs.335.
I7 Toluner s. lO2;Pazarcrs. 335;Dupuy/Yignes s.257
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rarasl hukuk tarafindan srnrrlanmrqtrr.Bu srnrrlamalarrn ilki,yabancl gemilere tanrnan, zararsrz geCighakkrdrrl8.
ikincisi ise,karasularrnda bulunan yabancr gemiler uzerindeki yargr
yetkisini kullanrlmasrna ili$kin krsrtlamalardrr.
B.M.D.H. Sozleqmesi'ninl8 inci maddesine gore geeiQ"iq sulara girmeden veya ig sular drqrndaki bir demiryeri veya liman tesisine u[ramadan karasulannr katetme;iq sulara girme veya ig sulardan grkma veya bu
gibi bir demiryeri veya liman tesisine ufirama amact ile karasulanndan
seyrusefer etmek anlamrna" gelirts.
Gemilerin karasulanndan gegiqi zararsrz olmahdrr.Gegiq,kryr devletinin bartqtna,duzenine ve guvenli$ine bir halel getirmedifii surece zararsrzdrr2o.
Kryr devleti karasulannda zararsrz geqiqi engelleyecekyasal duzenlemeler yapamaz2r.1982B.M.D.H. Sozlegmesi'nin 2l.inci maddesinde kryr devleti'nin aqa$rdaki konularda zararstz geqiqe iliqkin gerekli duzenlemeleri yapmaya yetkili oldu{u belirtilmiEtir.Bunlar,deniz guvenli[i ve trafiSin duzenlenmesi,deniz ulaqrm araQ ve gerekqlerinin korunmasr,denizaltr
kablo ve borularr,canh kaynaklarrn korunmasr,bahkgrLk,denizde bilimsel
araqtrrmalar,gumruk,maliye,sa$hk ve goQkonulannr kapsamaktadrr.
Zararsrz geqiq hakkrnr kullanan yabancr gemiler kryr devletinin bu
maddelerde belirtilen konulardaki duzenlemelerine ve uluslararasr hukukun difrer kurallanna uygun gekilde kabul ettifii yasalara ve duzenlemelere
riayet edeceklerdir22.Bunlara uyulmamasr halinde,kryr devletinin hukuk
drizeni ihlAl edilmiq ve gegig zararstz olmaktan qrkmrq olacaktrr.
Ticaret gemileri ve ticari amaqh devlet gemilerinin geqigi zararh eylemleri igermesi durumunda,kryr devleti yasalann ongordufi onlemleri almak ve sorlrnu kendi mahkemelerinde qozumlemek yetkisine sahiptir.Bu,
na kargrn,savag gemileri sozkonusu ise.kryr devleti gerekli uyarrlarr yaptrktan sonra,bu gemilerin karasulannr terkettnesini isteyebilecektirz3.
Yargr yetkisinin kullanrlmaslna iliqkin olarak gerek 1958 Cenevre
Karasularr ve Bitigik Bolge Sozleqmesi ve gerekse 1982 Birleqmiq Milletler
Deniz Hukuku S6zleqmesinde yer alan srnrrlamalar ticaret gemilerine ve
lB 1958 CenevreK.B.B.S.m. 14:1982 B.M.D.[I.S. m. l7
l9 Aynr ydnde; l95B Cenevre K.B.B.S m.l4/2
20 1958 CenevreK.B.B.S, n.l4/4;1982 B.M.D.H.S, m.lgll.Hnngi faaliyetleringegi5i
zararh hale getirdigi B.M.D.H.s. Sozleqmesinin lg.macldesinin 2 nci fikrasrncla
srralanmr$trr.
2 l 1 9 5 8 C e n e w eK . B . B . S ,m . l 5 l l ; I 9 B 2 . E ] . M . D . H . S m
, .24/t
22 1958 CenevreK.B.B.S. nt.17;1982B.M.D.FI.S,m.2t/4
23 l95B Cenewe K.ts.B.S,m.22/2 ve 23; 1982 B.M.D.H.S.m.3Ove 32
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licari amagh devlet gemilerine iliqkinclir.Uluslararasr hukuk uyannca bir
devlet bir baqka devletin egemenli{ini ternsil etmekte olan sava$ gemileri
uzerinde yargr yetkisini kullanamaz24.
1958 Cenewe Karasulan I'e Bitiqik Bolge SozleqmesindeZararsv gegig esnasrnda kryr devletinin hukr-rki ve cezai yargl yetkisine iliqkin huktimler lll.Bolumde ticaret gemilerine uygulanacak kurallar bashkh alt kesim B'de yer alan 19 ve lO inci madclelerde duzenlenrniEtir.Aynca Sozleqmenin 21 inci maddesinde bu kurallarrn ticari amaglarla kullanrlan devlet
gemilerine de uygulanaca$r belirtiJmiStir.Dolayrsryla 1958 Sozlegmesinde
yer alan hukumler savaq gemiler:i ve ticari amac olmaksrzrn kullanrlan
devlet gemileri drsrndaki gemilere uygulanacaktrr.l9S2 B.M.D.H. Sozleqmesinde ise klt devletinin yabancr gemilerle ilgili hukuki ve cezai yarer
yetkisi,Ill.Bbliimcle )rer alzrn ticaret gemileri ve ticari amaclar igin kullarular-rdevlet gemilerine uygulanacak kurallar baghkh Alt i{esim B'de yer alan
27 ve 28 inci maddelerdeduzenlenmistir.
Her iki Sozleqmede,l9S2Sozlesnresininkryr devletinin bir gerni uzerindeki cezai yargt yetkisine iliSkin 27 inci maddesinir-r 5 inci fikrasrnda
yer alan ifade drgrnd.r,aynrhtiktimleri itrtiva etmekteclirler.
2. Ticaret Gemileri ve Ticari Amagla Kullamlan Devlet Gemileri
Uzerindeki Yargr Yetkisi
Daha once de belirtildifii gibi,uluslararasr hukuk uyannca kryr devleti savaq genrileri ve ticari amaq dr$rnda kullanrlan devlet gemileri uzerinde
yargt yetkisini krrlianmaz. f icari arnagla iqletiien devlet gemilerinin c{eticaret gemileri gibi iElerr-rgormesinin necleni devletlerin ozel hr,rkuk iliSkilerine
girmeleridir-.
Uluslararasr hukuk,de\ils1.it egen'renliginetabi olan karasulannda
yargr yetkisini "kullanrlmasrna" iliqkin bir srnrrlarla Setirir.Deni:zulaqrmrnm kesintisiz oimasrnr sa{lamak iqin bazr durumlarda yargr yetkisinin
kullanrlama_vacafrkarbuI edilm istir2s.
Kryr devletinin ticaret geniileri ve ticari amarelakullanrlan devlet gemilerine iliEkin yargr vetl<isinin srnrrlamalannr,hul<uk davalarrnr ve ceza
davalannr ayrrdederek incele-vebiliriz.
A- Hukuk Dg;ao'lo,rt
1958 Cenevre l{arasularr ve bitiSik Bolge Sozleqmesive lg82 l3irleqmiq Milletler Deniz Hukuku Sozlegmesikryr devletinin yerrgryetkisini gemi2 4 ' l ' o h r n e r s . 1 0 3 : [ ) a z i ] r r : ls . i J l } ! )
'l'cllLrnc:r
25
s. 166
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ye iliqkin hukuki yargr yetkisi ve gemide bulunan kiEilere iliskin hukuki
yargr yetkisi arasrnda bir aytrtm yaparak duzenlemiqlerdir2G.
a) Gemide Bttlunan Kisitere iltglctn Hukrtk Daualan
Kryr devleti,karasulanndan geqen yabanct gemide bulunan bir kiqiyle
ilgili hukuki yargrlama yetkisini kullanmak amactyla gemiyi durduramaz
veya yolundan qeviremez2T.
Bu hukum z rarsrz geqiq hakkrnrn varhk sebebine ve amacrna uygundur.Bu konuda kryr devletinin yargr yetkisini kullanmak amacryla gemiyi durdurmasr halinde zararsrz geqiq hakkr fiilen ihlal edilmiq olacaktrr.Qunku,gegiq hakkr deniz ulaqtmrnrn serbest ve kesintisiz olmastnt sa[lamak iqin clngorulmug bir kawamdtr.
b)GemiAe lislcin Hukuk Dctuctlar:r
Kryr devleti,yabancr bir geminin karasulannda yaptr$r yolculuk esnasmda veya yolculuk amacqrla ustlendi$i veya maruz kaldr$r yukumlulukler
veya sorumluluklar mustesna olmak uzere,herhangi bir hukuki dava amacryla bu gemiyi haczedemezveya onu tutuklayamaz.Bu huktimler,ktyt devletinin karasulannda yatan ve iqqsulannr terkettikten sonra karasulanndan geqen yabancr bir gemiyi herhangi bir hukuk davasr sebebiyle kanunlanna uygun sekilde haczetmek ve tutuklama hakktna hAlel getirmez2s.GorulduSu gibi,kryr devletinin,karasulannda yatan gemiler uzerinde veya iq
sulara girdikten sonra karasularrndan gegen gemiler uzerinde,yasalann cngordugu butun icrai ve ihtiyati tedbirleri almak yetkisi vardrr.Bu iki dururn
drqrnda kryr devleti hukuki tedbirleri,gemi ile ilgili talepler,geminin karasulanndan geqiqi srrasrnda veya bu gegiq amacryla ustlendi[i yukumluluklere
iliqkin ise alabilir.Bu durum drqrndaki bir hukuki sebeple,kryrdevleti karasulanndan geqen bir yabancr gemiye karEr herhangi bir mudahalede bulunamayacaktrr."Gegiq srrasrnda veya geqiq amacryla" dofran yuknmlulukler,ozellikle krlavuzluk ucreti,liman ucreti,kurtarma ve yardrm ucreti veya
eatma nedeniyle odenmesi gereken tazminatlarla ilgili taleplerdir2e.
1958 Cenevre K.B.B. Sozlesmesi'ndeve 1982 B.M.D.H. SozleQmesi'nde yeralan bu hukumler,kryr devletinin gemiye iliskin yargr yetkilerini
1952 tarihli Deniz Gernilerinin ihtiyati Haczi Uzerindeki Bazr Kurallartn
Ilirleotirilmesi Hakkrndaki Uluslararasl Brtiksel Konvansiyonu'na gore da26
27
28
29

1958 Cenevre K.R.II.S, m.l9B2 B.M.D.l{.S, m.28
1 9 5 8 C e n e v r e K . I l . B . S , m . 2 O/ l : 1 9 8 2 B . M . D . H . S , n t . 2 8 / l
l 9 5 B C e n e v r e K . B . U . S , m . 2 O / 2 , 3 : 1 9 8 2 I 3 . M . D . H . S .n r . 2 8 / 2 , 3
Duplry/Vignes II,s.939-94O:Tolurler s. l68
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ha fazla krsrtlamaktadrrS0.1952 Bruksel Konvansiyonu sadece karasularrnda yaprlan yolculuktan kaynaklanan de$il.aynr zamanda her turlu deniz alaca$rndan dolayr geminin tutuklanmastna izin vermekl.edir.
Karasulanndan zararsrz geqig yapmakta olan yabancr gemi gegiginin
seyruseferin do$al bir icabr olmasr,force majeure veya tehlike sebebiyle karasulannda durmasr ya da demirlemiq olmasr durumunda,gemi zararsrz
gegiq yapmakta olan gemi hukumlerine tabidiral.
Bunun sonucu olarak,bu gemiler uzerinde hukuk davalarl yonunden icrai ve ihtiyati iqlemler yapflamaz.Ancak,geminin karasularrnda zararslz gegiq kapsamr drsrnda yatmasr durumunda,kryr devleti bu gemi uzerinde iq sulannda bulunuyormus gibi her turlu yargr yetkisini kullanma
hakkrnr sahiptirsz.
B-Ceza DoralarrKyr devletinin karasulanndan geQenyabancr bir gemide iqlenen suglara iliqkin cezaiyargr yetkisinin kullanrmrmn srnrrlan l95B Cenewe Karasulan ve Bitiqik Bolge Sozlegmesinin 19 ve 1982 Birleqmiq Milletler Deniz
Hukuku Sozleqmesinin 27 inci maddelerinde duzenlenmiqtir. Kryr clevletinin yargr yetkisinin srmrlan suQun karasulanna girmeden once iqlenmiq
olmasr,karasulanndan gegiqi srrasrnda iglenmiq olmasr ve karasularrnda
yatmakta iken iqlenilmig olmasrna gore desiqmektedir.
a) Ge minin Kar as u"lanna Gtr mes tnde n 6 nce Is le n mLs Sugla r
Kryr devleti,iq sulara girmeksizin -sadecekarasularrndan gegen,geminin karasulanna girmesinden once iglenen suglarla ilgili olarak soruqturma yapamaz veya gemide bulunan bir kimsenin tutuklanmasr igin gerekli
olan iqlemleri yapamaz.ss.Kryrdevletinin yargr yetkisinin kullanrlmasr igin
geminin sadece karasularrndan geqiyor olmasr yeterli gonitmeyip,uluslararasr deniz ulagrmrnrn kesinl.isiz olmasrna oncelik verilmiqtir3+.
1982 B.M.D.H Sozleqmesi kryr devletinin yargr yetkisini kullanma
hakkrnr, 1958 cenewe K.B.B. sozleEmesine nazaranbazr durumlarda geniqletmiqtir.
Kryr devletinin cezai yargr yetkisini geniqletildifii durumla,lgS2
B.M.D.H.S'nin'Deniz Qevresinin Korrrrrryl2slve Muhafazasrna iliskin
3O Brovwnlie. s. 2Og
31 l95B Cenevre K.B.B"S, m.L+/S; t9B2
32 Brovnlie s.2Og
3 3 l 9 5 B C e n e v r " eK . B . B . S , m . l g / 5 ; l 9 B Z B . M . D . F { . S ,m . Z T / 5
34'foluner s . 167: Verdross/Simm?t s. 526
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Xll.Bolumunde35 ongonilen durumlan ve sozleqmenin v Krsmrnda duzenlenen Munhasrr trkonomik tsolgeveitigkin Kanun ve cluzenlemelerin 36 ihlal edilmesi durumlarrnr kapsamaktadrr.3T
1982 B.M.D.H. Sozleqmesinegore,kryr devleti yabancr bir limandan
gelip iq sulara girmeksizin sadece karasulanndan geqiq yapmakta olan bir
gemide karasulanna girmeden once deniz gevresinin korunmasr ve muhafazasrna iliEkin durumlarda3s veya munhaslr ekonomik bolgeye iliqkin bir
kanun ya da dtizenlemelerin ihlerl edilmesi halincle cezai yargt yetkisini
kullanabilecektir vey?rgemide herhangi bir soruqturma iqin gerekli iqlemler yaprlabilecektir.
b) Geninin Karasulanndan Geg(si Esnasrnda Gemid.e BuhtnanKusilerce i$lenen Suqlar
Karasulanndan Geqiq yapmakta olan Ilir yabancr Gemide islenen
suglar,kryr devletinin ulkesinde iqlenmiq suqlardrr.Ancak,kryr devletinin grkarlarrnrn gegig srrasrnda iglenen suqlardan etkilenmemesi durumda,yargl
yetkisini kullanmamasr gerektiEi goruQii benimsenmigtir.Boylece bir yandan deniz ulaqrmrnrn kesint.isiz ohnasr safilanrrken,diSer yandan da kryr
devletine kendi qrkarlarrnrn zarar gormesi halinde,gerekli teclbirleri alma
yetkisi tanrnmrgtrr.
1958 cenevre Karasularr ve Bilisik B6lge sozleqmesinin lg/l ve
1982 B.M.D.H. Sozleqmesinin2T / | macrdesiuyannca,karasulanndan geqen yabant-'rbir gemide iqlenen herhangi bir sugla ba{lantrh olarak bir
kimsenin tutuklanmasl veya bir soruqturmanrn yaprlmasr,ancak aqafirdaki
d urumlarda n birisini n varL{r halin cie mumkun <itir.
-Sugun sonuglan kryr devletine siravet ediyorsa
-suq, klyr devlelinin bangrnr veya karasularrnrn duzenini
bozuyorsa
-Gemi kaptanr veya geminin bayragrnr taqrdr$r clevletin
konsolosu kryr clevletiyetkililerinden yardrrn istemiqse
-Uyuqturucu kagakqrh[r soz konusu ise.
Bu dort durumdan birinin varhsr halinrte,kryr devleti karasulalndan
geQis srasrnda islenen suglar nedeniyle sorusturma iqin gerekli iElemleri
yapabilir veya sue failini tuluklayabilir.Kryr devletinin geminin kar-asulanndan geqiqi srrasrnda iqlenen suelarla ilgili cezai yargr yetkisini kullana35 t9B2 Il.M.D.Il.S: nr.t92-232
3 6 I 9 B 2 B , M . D . H . S . n r. S S T s
3 7 1 9 8 2 B . M . D . f l . S , n l . 2 7/ S
3 8 I 9 B 2 B . M . D . H . S , n - r t. g 2 - 2 3 7 : IJrr bolurrr trrikfimlerine gore devletlerin deniz (re\,resini korunrak ve muhal'aza iqtin gerekli tedbirleri alnra vuktinrh_ilukleri vardrr.
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bilecesi durumlar,her iki sozlegmedede numerus clausus olarak sayrlmrqtrr.39
Kryr devletinin buradaki cezai yargr yetkisinin kullanrlmasrnrn srntrlamalan, geminin bir yabancr limandan gelip iq sulara girmeksizin sadece
karasularrnr katetmekte iken iqlenmiq suqlara iliEkindir.Ancak sugun kryr
devletinin iqsulanndan gelerek karasulanndan geqen bir gemide iglenmesi
durumunda kryr devletini yargr yetkisi yukarrda belirtilen srmrlamalar
bagh de[ildir+o. Kryr devletinin, ig sulanm terk ettikten sonra karasulanndan geqen bir gemide tutuklama yapma veya soruqturma amacryla yasal
iqlemleri yapmak hakkr vardrr.
Olon Gemide iElenen Suglcr
C) if;;oirasulotnndo-Yo;tmo,kta
Karasulannda Yatmakta olan geminin yatlsr ola{an seyruseferin dolal bir icabr olduSu veya force majeure ya da tehlike sebebiyle zaruri krhndr$r takdird e zararsrz gegiq kapsamrnda de$erlendirilir'41
Geminin karasularrnda yatrqr esnasrnda i$lenen suglara,karasularrndan geqen gemide iglenen suglara iliqkin hukumler uygulanacaktr.a2 Yabancr geminin zararsrz geqiq kapsamr dr$tnda karasulartnda yatmakta olmasr durumunda kryr devleti bu gemide iqlenen suQlara iligkin olarak her
turlu cezai yargr yetkisini kullanabilir.Bu durumda gemi aynen ig sularda
gibi kabul edilecek ve kryr devletinin yargr yetkisi alantna girmi$ olacakttr.
3. Savaq Gemileri ve Ticari Amagla Kullanrlmayan Devlet Gemileri iizerindeki Yargr Yetkisi
A- Scuag @mileri
Gerek 1958 Cenewe K.B.B. Sozleqmesindegerekse 1982 B.M.D.H.
Sozleqmesinde ticaret gemileri,ticari amagla iqletilen devlet gemileri ve ticari amagla kullanrlmayan devlet gemilerinin agrk bir tarifi yaprlmamrqhr.Ancak, savaE gemilerinin tarifi I 982 B.M.D.H. Soz-leqmesinin29.maddesinde agrk bir Eekilde yaprlmrgtrr.Bu maddeye gore; "savaq gemisi", bir devletin silahh kuwetlerine ait olup kendi bayrak devletine ait bu gibi gemileri
baekalarrndan ayrran harici iqaretler taqryan,bu devletin hukumetinin
39 Dupuy/Vignes II s. 938
40 1958 CenevreK.B.E|'S'm.l9/2;L982 II'M.D.H.S' n'27/2
, .27/1
4 l l 9 5 B C e n e v r eK . B . B . S .m . l g l l ; l 9 B 2 B . M . D . H . S m
42 lgsa Cenevre K.B.B.S, nt.L4/3:1982 B'M.D'H.S' m. l8l2. Bu hukumlere gdre;
Gegiq ola[an seyruseferin dofal bir icabr oldu{u veya lbrce mejaure veya tehlike zaruri
kr|nchSr olCude durma ve demirlemeyi de kapsamaktadrr. l982 S6zlegmesinin
l8.maddesi tehlike halinde olan ki$i,gemi ve uqzrldara yardrm amacryla karasulannda
durma ve demirlemeyi de geciQolarak defierlendirmiEtir.

-- 283 usulune uygun Sekilde yetkilendirdi$i ve ismi normal gorev listesinde veya
buna muaclil bir listede gorunen bir komutanln emrinde olarl ve silahh
kuwetlerin
duzenli disiplini altndaki bir murettebatla donatrlan bir gemi"
clemekteclir.
Savaq; gemileri bir yabancr devletin karasulanndan
zararsrz geqiS
l raklartnr kullantrken,uluslararasr
Leamul hukukunun
kendilerine tanrdrdolayr kryr devletinin yargr yetkisi drgrnda tutulmuqlar{r ba[rgrkhktan
drra3.Bunlar uzerinde yargr yetkisinin kullanrlmasrnrn sebebi kryr devletinin bu gemiler uzerinde hukuki duzenleme yapma ve vargl yetkisinin
mevcut olmamasrndan deSil,bu yetkinin kullanrlmasrnrn uluslararasr hukuk tarafindan kendilerine tanrnan ba[rgrkhktan
dolayr engellenmiq olmasrndandrr. [Ju nedenle,soz konusu gemiler uluslararasr hukuka gore
kryr clevletinin kanun ve duzenlemelerine uymakla yukumludurler.Ktyr
devleti,yabancr savae gemilerinin karasulanndan
gegiEle ilgili kanun ve
duzenlemelere uymamalanndan
dolayr neden olacaklarr butun kayrp ve
zararlartnt ilgili geminin bavrak devletince karqrlanmasrnr talep eclebilir.aa .
SavaE genisinin kryr devletinin karasulan duzenini ihlal etmesi halinde,kryr devletinin yapabileceEi tek ,sey, geminin kanuna ve diizenlemelere uYnlasl uyanstnda bttlunma.k,uyulmamasr
halinde de karasulannr terk
etmesini istemektir.a5 Kryr clevleti savaE gemileri uzerinde yetkilerini kullanamaz.Gerni iizerinde herhangi bir cebri iElemde btrlunamaz. Gerni murettebatr arasrncla gemide i$lenen suglarda,munhasrran, gerninin bafh bulr-rnclugu bayrark devleti yetkilidir.Gemi murettebah drqrnda kalan kiqilerin
suqrr gemide iqlemelcri durumunda,gemi komutanrnln nzasl olmadan,bu
kiQiler rnahalli makamlarca tutuklanamaz.46
Savas gemilerinin bu bafrqrkhktan yararlanmalannur
sebebi,bu gernilerin dogrudan do{ruya bayrak devletinin egemenlifiini temsil etmeleridir.Yabancr devletin yargr bagrsrkhfr "biqimsel-qekli" ba(rErkhfa tekabul
eder.Bunun anlamr,bir devletin baSka bir devlet uzerinde yargr yetkisini
kull ana maya ca[r cLr. a7
I3a{rqrkhk sorumsuzluk olmadrSrndan,yabancr devlet kendi savaq gemilerinin kryr devletinin kanunlarlnln ihlal etmesi durumunda bundan sorurnlu tutulur.Ila[rqrkhk
yabancr devleti sorumlu olmaktan kurtarmaz, sa4 3 l 9 5 l J C e n e v r e K . B . f l . S , m . 2 2 / 2 : 1 9 8 2 I l . M . D . F I . S ,m . 3 2 : T o l u n e r s .
169:Dupu.v/Vignes II. s. 937
4 4 l 9 B 2 B . M . D . | l . S . ,m . 3 l
45 l95B Cenr:vreK.B.I].S. m.23: 1982 fl.M.D.H.S m.3O
46 Toluner s. 365
47 Aslan s. 24-25
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dece onun mahalli mahkemeler onunde hesaba gekilmesini onler.asYabancr devletin yargr ba$rqrkh$rmahkemelerin yetkisinin kullanrlmasrndan
ba$rqrkh$rifade eder.+g
Ancak,savaq gemilerinin kryr devletinin yargrsrndan baSrqrk olmalart
onlara karasularrnda gegerli duzeni ihlal etmeleri hakkrnr verrnez.Ktyr devleti,gemi turu arasrnda aytnm yaprlmaksrzrn,zararsrz olmayan gegigi onlemek igin gerekli tedbirleri alabilir.soSavaq gemileri kryr devletini yargr yetkisinin kullanmasrndan ba$rqrk olmakla birlikte,kryr devletinin yasama
yetkisine tabidirler.Savas gemileri kryr devletinin gegiqleilgili kanun ve duzenlemelerine uymakla yukumludurler.
B- Ticari Amaqlolf,,ullo;nrlmo;go;rr Devlet Gemileri
Gayri-ticari amaqla kullanrlan devlet gemileri,aynen savaS gemileri
gibi kryr devietinin yargr yetkisi drgrnda tutulmaktadrrlar.slTicari amaqla
kullamlmayan devlet gemilerinin hangi tur gemiler oldu$u ve tarumlarr,
1958 ve 1982 Sozleqmelerindeyaprlmamrqtrr. Bu gemilerin ne tur gemiler
oldugu, 1926 tarihli Devlet Gernilerinin Muaflrfir ile ilgili bazr kurallarrn
Birleqtirilmesi hakkrndaki Bruksel Konvansiyonunda belirtilmiqtir.sz
tsu konvansiyona gore,sdzkonusu gemiler savag gemileri tanrmr drqrnda kalan devlete ait yatlar,okul gemileri,gozcli gemileri,hastane gemileri,donanma yardrmcr gemileri,iaqe gemileri gibi bir devlete ait bulunan veya bir devlete ait bulunmamakla birlikte devlet tarafindan iqletilen ve ticari
olmayan bir hizmete ve munhasrran bir kamu hizmetine tahsis edilmiq gemilerdir.
Bu tur gemiler savaS gemileri ile birlikte yargr yetkisi drqrnda tutulmalarrna ra[men,kryr devletinin yasama yetkisine tabidirler.Dolayrsryla,kryr devletinin kural ve kanunlarrna uymakla yukumludurler.Kryr devletinin
karasulanndan gegiqle ilgili kanun ve duzenlemelerine veya uluslararasl
hukukun kurallarrna riayet etmemesi sebebiyle ortaya qrkan kayrp ya da
zarardan dolayr bu tur gemilerin ba$h bulundufiu bayrak devleti sorumlu
olacakhr.sg
Ticari amaqla kullanrlmayan devlet gemilerinin kryr devletinin karasulanndan gegiqle ilgili kanun ve yonetmeliklerini ihlal etmeleri durumun48 Aslan s.26-27
49Toluners.3O8
50 1958 CenevreK.B.B.S, n. 16ll; 1982 B.M.D.H.S,m.25ll
5r 1958 CenevreK.B.B.S.m2212: l9B2 B.M.D.H.S,m.32
52 Turkiye,bu konvansiyonu 17.2.1955 tarih ve 6469 sayrh kanunla onaylamrqtr.(RG. 22.2.t955)
, .3l
5 3 r g 8 2 R . M . D . H . S .m
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da, kryr devleti bunlann karasulanna iliEkin mevzuata uymalarr Lryarlnca
bulunabilir.uyarrya uymazlarsa, kryr devleti ilgili gemilerin karasularrnr
derhal terketmelerini isteysfilll.s+

tv- soNUQ
Karasulan,kryr devletinin deniz ulkesini olugturmaktadr. Karasulannrn ulke pargasrnr oluqturmasrnln sonucu olarak devletin bu alan iizerindeki yetkisi ulkesel egemenlik prensibi uyannca esastrr.Bu yetkinin kullanrlmasrnrn uluslararasr hukuk tarafindan srnrrlandrrrlmasr bir istisna tegkil eder,Karasularr uluslararasr deniz ulaErmr bakrmrndan buyuk onem tagr.Uluslararasr hukuk,bir yandan karasulan uzerinde kryr devletinin egemenliSini tanrrken,di$er yandan bu ulkesel egemenli$in uluslararasr deniz
ulagrmrnrn serbest ve kesintisiz olmasrnr saSlamak iqin krsrtlanabilece[ini
kabul etmektedir.ss KrF devletinin karasularr uzerindeki yetkilerinin krsrtlandrEr durum butun yabancr gemilere tarrrnan zararsrz gegiq hakkr ve bu
gegigle ilgili olarak kryr devletinin yasama,yurutme ve yargr yetkilerinin
kullanrmma getirilen srnrrlamalardrr.uluslararasr deniz hukuku kryr devletinin karasularrndan gegiq yapmakta olan yabancr gemiler ve gemide
bulunan kiqilerle ilgili olarak hukuki ve cezai yargr yetkilerinin kullarumrnr
srrurlamrqfir. 1958 cenewe Karasulan ve Bitiqik Bolge sozleqmesi ve lg82
Birleqmiq Milletler Deniz Hukuku Sozleqmesindebulunan bu konuya ilig,
kin hukumler bir kaq istisna drqrnda aynrdrr.Bu sozleqmelerin kryr devletinin yargr yetkisine getirdiEi srnrrlama bu yetkinin esasrna deEil,kullanrlmaslna iliqki ndir.
1958 ve lg82 deniz hukuku sozleqmeleri,kryr devletinin karasularr
uzerindeki yargr yetkisinin ve bu yetkinin srnrrlarrnrn tespit edilmesinde
en onemli kaynaklarr oluqturmaktadrrlar.Turkiye,soz konusu uluslararasr
sozleqmeler taraf olmamasrna raSmen,bu sozleqmelerdeki hukumlerden
hangilerinin uluslararasr teamul kurallanru yansrttrklannr ya da zamanla
teamul kurah haline gelmig olduklannrn tespit edilmesi,ulkemizin ulusal
grkarlarr agrsrndan buyuk onem taqrmaktadrr.

5 4 1 9 5 8 C e n e w eK . B . B . S .m . 2 3 : l 9 B 2 B . M . D . H . S ,m . 3 0 : P a z a r c ls . 3 3 9 .
55 1958 Cenewe K.B.B.S,m d . l / 2 : I 9 B 2 B . M . D . H . Sm
, .2/S
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eiRt-irilE) '**
{JrteLHEYD
( 1e 1 3 - 6 8 )
Qeutren: Fethi" GEDLKL/..

Ilugune kadar Osmanh fetvasr hakkrnda kapsamh bir inceleme yaprlmamrqtrr.2 Matbu ve elyazmast halindeki pek muazzam Osmanh fetva
mecmualarmm gok azr, ilmi Sekilde basllmrq veya bah dillerine tercume
*

[Oz.gun adr "Some lrspects of the Ottoman Fetva" olan bu mzrkale BttlLetin oJ tlrc
Schoo| of Oriental and fllrican Studies TBSOSJ 32 (1969): 36-56 ncr sayfalar arasrnda
yayrnlanrmqtrr.Qevirenin r6ls=Q.n.l
** BSOAS'nin yayrn kurulu, Profesor Heycl'irr zarr,arTsrzvefatrnda duyularr derin
rizuntriyu paylagrr.Kurul, bu makaleye ilgisinden ottiru Dr.V.L.Menage'ye muteqekkirdir.
*** Ar. Gor. IfA.U. gukuk Fakultesi.
I Bana mtilkiyetlerinde bulunal
fetva asrllannl ve fetva sicillerini inceleme ve foto$rafinr alma mtisaadesini veren aqaSrdaki kurrmlara igten teqekkurlerimi ifade etmek
benim iqin zlevkli bir g6revdir:istanbuldaki Belediye [qimdi Taksim Atatrirk Kitaphgr,
Q.n.l, Snleymaniye ve Universite Kutr-iphaneleri; istanbul'daki Muftulnk ve Topkapr
Sarayr ArEivleri; Ankarada Diyanet i5leri Elagkanh$ ArEivi: ve D'rbrovnik Devlet Arqivi.
Aynca banaJbtuahane hakkrnda degerli bilgikr venne nezaketini gdsteren Ankaradaki
Trirk Yargltayrnrn eski yargrcr Ali Himmet Berki'ye de teqekkur etmek isterim.
2 Osmanlt fetvasrrun mua1{Fenbazr tezahirlerinin ele alrm$ tarzl iqin M.d'Ohsson,TctbLeau g€ndral de I'Empire Ottoman, rr, Paris, l7g}, 260-7, 284; J.von Hammer, Des o.s,
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edilmiqtir.s Hattd fetvalarda yansrtrldrfr gibi. Osmanh imparatorlu$undaki
islam Hukukunun tatbikatr hakkrncla sistemli bir arastrrrna henuz yeni
yeni baqlamrqtrr.a Bu makale, Osmanh mr!/t/sinin [bundan sonra, yerleqik
'muftu' yazrmrnr kullanaca$rz.Q.n.l
belirli hukuk sorunlarr uzerindeki kagozden
gegirmeyecek fakat Osmanh fetvasmm bazr genel tezahurrarlannr
lerini, biqimini, kompozisyonunu ve verilme usulunu, temas ettiSi konulan, tatbik etti[i hukuku ve ilgili mevzulan tartrgacaktrr.
I. KAYNAKLAR
Bu meselelerin bazrlannrn sorgulanmasl igin fetvalann asrllarr, tabii
ki, en muhim mehazlardrr.Bu gune kadar hiq ele ahnmayan, fetva bigimi
incelemeleri, esas olarak, 230 civanndaki ozgun fetvanrn hpkrbasrmrnr
sunan, 1915-16tarihli "ilmtge Sdlndmesihe dayandrrrlmrqtrr.Bunlann hepsi,
yalnrzca Osmanh geyhulislamlarrnrn fetvalandrr; iqine hiq bir taqra muftusunun fetvasr dahil edilmemiQtir ve hatta o tarihte bir gok qeyhulislamrn
fetvast da bulunabilmiq degildir.Ustelih, bir eski-yazrbilimci igin bu tur trpkrbasrmlar, asrllarrnrn olCusunu, arkalarrnr, knrrmlannr ve muaJryen baqka ayrrntrlannr gostermemeleri sebetriyle tatmin edici de de$ildir.
SAlnAme'de yayrnlanan vesikaiarrn buyuk Lrir krsmr, Suleymaniye
Camiinin arkasmda yerleqik bulunan Eeyhilislamrn fetva makamrnda murnanischen Reichs Staatsuelfassung tnd Staatstteru,taltung, Viyana, 1815, n, 376-8,
390-f ; A.H.Lybyer, The gouenrrnent oJ the Ottoman Empire tn the ttlte o-f Suleiman l.he
Magn!ficent, Cambridge. Mass., l9l3 $eni basr New York, 1966), 2o7-15[Trirkgesi: Kan u n i S r r l t a n S r i l e y m a n d e v r i r r d e O S M A N L I i M P A R ^ T O R L U e U ' N L J Ny O i v e f i v i .
qev.:SegkinCrhzoElu,StiregYa)nncrhk, Kasrm 1987, (istanbul), Q.n.l: 'ilrnigeSdtnamesi, istanbul, 1334/1914-16;L.Fekete, Eitltlhnng in die osmaniisclr-ltrkische Diplornatik
der ttrkischen Botnassigkeit in Ungarn, Budapegt.e, 1926, s. Ixur-ban; Y.Z.Yorrikan,
'Bir Fetva munasebetiyle', Ankara Uniuersifesi ilauuat l.lakriltesi
Dergisi. 1952, 137-5O;
M.Talf ip 6tiq,fir tenkiclin tenkidi', aynr yerde, 1953, 219-5o; H.A.R.Gibb ve H.Bowen,
Islamic societg andthe West,cilt.l, u nci levha, OUP, 1957, <izellikles.85 vd.. 133 vd.;
i,H.Uzurrgarqrh, Osman& cleuletintnilmtge tegki?ttr. Ankara, 1965, ozellikle s.196 r.d.; EI
(ilk basil, 'shaikh al-Islam' mad. (J.H.Kramers); (ikinci basr), 'Fatwd, Il. Ottoman Empire' mad. (J.R.Walsh); IA, 'Fetva' mad.ne (Ebti'l'ula Mardin) bakrnrz.l Makale metnine
bu dipnotu rakamrnr biz iqledik.Q.n.l
3 Mesel6LP.Horster, Zw Antuendung des Islanrdschen Rechts im 16.Jahrhundert, Stutgart, 1935; F.Selle, Prozessrecht des 16.Jalvhunder'Ls irn Osmarrischen Reich, Wiesbaden.1962.
4 Bu sahada yeni bir ara5brma M.Grignaschi'nin 'I-e valeur du temoignage des sujets
non-musulmans (dhimmi) dans I'Empire Ottoman', Recuelsde la Societe Jean Bodin
pour I'Flistoire Cornparative des Institutions (l}uksel), xl'ru, 1963, 2l l-323'dtir.
5 Fetva makamrmn, 1826'da dafrtrlmasrndan sonra Yenigeri A$alanmn ikametgdhrna
(AEa Kapusu) yerleqimi iqin bliz..:To'rih-i LutJi, r. istanbul, 1290, 16l-2.
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hal-aza edilmiqtir.ti N4ustilfa Kemal'in sektller rslerhatrestrasrncl;rltir ktz
crkuluna donuqlurulen binasr, 192'7yilrnda l,andr[tnda. {ortinirgc gdrc btitiin t-elvalarkaybolnruqtur.GBununla birlikte, crokbenzer bir derlerne. istanbul'daki t3elediye Kutuphanesinde [Eimdi 'laksirn'deki Atattirk KitaphAr.Q.n.l ( Muallirn CevcletYazmalarr K 576) bulunmuqtur.Bu toplama, tarih srrasrna gore, Osmanh qeyhulislamlannrn el<seri,yetininozgun fetvalannr ihtiva etmektedir. Bu vesikalarrn kirnisiz, l'etva ornekleri Szilname'des
hiq yer almayan qeyhulislantlar larafrndan verilen letvalardrr.l3u t.oplamayr
ikmal etmek iqin bu tip fetvalann fotoEraflan. o.Brgin tarafindan yayrnlanmrgtrr.e Belediye Kutuphanesi derlemesindeki di{er fetvalar, siilname'de yeniclen-uretilmis aynr qeyhulislamlarrn l'etvalannkinden, yayrnlanan l-etvalarrn muhurlerinin yerinde imza taqrmalanyla farkhhk gosterirler. lo
istanbtrldaki suleynaniye Ktituphanesi, Fetaud"-ytgap6trnvt ( Fatilr.Yazmalar 2419) cliye adlandrnlan 967 oz4un fetvadan olu$an baska bir
onernli mecrruaya sahiptir.tl Bu mecrnua, l7o3'de idam edilen geyhuiislanr es-Seyyid Feyzullah'rn o{lu es-Seyyicl Ahmecl'e aitti ve bir zarranlar
Yunanhlarrn eline geqmiqti; sclnunda sullan Mahmucl tarertindan Fatih
Kuluphanesirre r.akl'eclilmigtir.iq:indeki fetvalann uq1.eikisinilen go{u, ge-vhulislarn Mehmed Efendi (1659-62)taralindan verilen I'etvalarclu-.
Fetva asrllarrnrn qok buyuk bir bolumu, suleymaniyc Kutuphanesi
(Selrit Ali Paqa Yazmalan 2865-8)nde yer alan di$er dort ciltte t.oplanmrQLtr.I7 l3-16 tarihleri arastnda sadrarzamolan Ali Paqa'nrn vakfi olan ilk
cilt; pek gok {'etvayrolclu{u kadar, ulerrra tarafinclan rrerilen veya ulemaya
hitap eden Yeyahut ulemayr ilgilendiren belgeleri cle ihtiva etmekteclir.ikinci r;ilt de birincisine benzer bir toplamadrr;oysauguncii ve clordtincu cilt,
fetva necmualandrr.Bu son iki ciltten biri, looo'den l'azla ve oteki, -fil'tristine gore 75o dolayrnda fetvayr. yani en neshur osmanh qeyhulislaurr
{1545-74) olan Ebu's-su'ud trfendi [bundan sonra Ebussuucl. e.n.] taralindzrn verilen fetvalann iiqte birind en biraz fazlasrnr kap samaktacl r.
istanbul universitesi Kutuphanesinde ( ll'urkqe yazrnalar 2o8g ve
27l2lt2 bulunan iki mecmu'ct-gt-fetdua
hacimce nrahduttur.icindeki l'etva6 Llkz.:I.Fl.Konyah, Ankara altidelertv.len:I{aracctbeqnranlrrrc,-si,
istarnbul. lg-111,ll0:
Uzrrnq:ar5rh,ih niyt:'legkilatr, 2O9, dn..2.
7 N u : 4 4 . 4 8 - 5 0 .6 2 . 6 8 , 6 9 . 7 7 . A 7 . 9 2 .
8 Nu: 44, 47.-9,6i. 67. 68. 76, fl6, 91.
9 Osnrarr Er.gin, &hrr.rllitnI\LC<zurlet'itt
ltugotl, cserftrn r,,cktifriplalcsi. istanbll, 1g37.
7l€;-t9.
lO Yazmala-rK 576, ntr: 55, 79, Bl (krg.:'ilrniye Scllniimcsi.n.:ii4, 78. B0 ).
I I Eski nurnara:I-'artihK 2516.
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lann ekseriyeti Ebussuud'a ait olan birinci toplamadaki fetvalar, hemen
hemen munhasrran vakrf meselelerine hasredilmiqtir.Konularlna gore tertiplenen ikincisi ise, kimileri taqra muftulerince verilmiq, esasen l8.yuz-yrla
ait fetvalan iqermektedir.
$imdiye defin zikredilen mecmualardaki neredeyse butun fetvalar,
zahrrlan incelenemez boq sayfalara tutu gturulmu gtur. Ustelik, vesikalarrn
ekseriyetinin kenarlarr ('margin') vardrr ve hatta bir goSunun metinlerinin
bazr krsrmlan kesiktir.
Daha iyi surette muhafaza edilenler ise, istanbul Universitesi Kutuphanesi Turkge Yazmalar 44Ol numarada (eski numara:1106) kaytth de$iqik donemlere aitr3 2OO civarrndaki ozgun fetvadrr.Bir albume yaprqtrnlmamrg, tersine modern bir biloknot qeklinde ba$lanmrg ve ekseriyeti de
kesilmemi$ gozukuyorlar. Il.Abdulhamid'in tugra'strun qekili olduSu ihtiqamh cildi, bu mecmuanrn sultarun ozel kituphanesi iqin hazrlanmrq oldu[unu gdsteriyor.
Osmanh qeyhulislamlarrna ve taEra muftulerine ait oteki fetvalann
asrllan, istanbuldaki Topkapr Sarayt Arqivir4 ve Dubrovnik (Raguza) Devlet
Arqivi Sibi,ts Turkiye'deki ve di$er ulkelerdeki muhtelif arqivlerde ve kutuphanelerde bulunmaktadrr.
Zikredilen butun vesikalar ozgundur.Daha once fetvahanede korunanlar bile ham musvedde veya suret olamaz, cunku hemen hemen istisnasrz hepsi da'uet ( aqa$rya bkz.) baEhkhdrr ve qeyhulislamrn (veya baqka
bir muftunun) kendi elyazrsryla cevabrnr ve imzasrnr haizdirler. Kuwetle
muhtemeldir ki, ozgun fetvalardan bu qeqit mecmualar yaplSln esas sebebi, tarihi bir ilgi sebebiyle deSil fakat uygulamaya donuk bir duqunuq, adrnr koyarsak, daha sonra gelecek fetvalara itimada layrk onculler saflamak
igindir.Bunlarrn modern aragtrrmalar igin bnyuk onemi ise, mukayeseli
olarak, bir fetvanrn hakikili$ini ve onu veren muftunun hriviyetini belirlemevi mumkun krlmasrdrr.

12 Her ikisi de ozgun bigimleriyle Halis Efendi Kutuphanesindedir'
13 Bu fetvalann bir go$u, aym kimse (mesela istanbulda muajry/en bir Kadrzade Mehmed Qelebi) tarafindan onyedinci asrrdaki muhtelif (bu hadisede en az sekiz) Eeyhilislamlardan talep edilmiEtir.
14 E lO75l, 12076, I2O7B. 12079 vs. Bir kagrmn foto$rafi, A.Mumcu, OsmcLnhdeuletinde sigaseten katl, Ankara, I963'de verilmiqtir: ves: 3, 4, 15. la' 20' 22.
15 Acta Turcarum, C lO- I l. Bu toplanla, lMostar ve Yayqe'deki) kenar miftulerinin (ta$ra muftusu) oldufu gibi, Ebussuud ve obtir qeyhulislamlann da bir gok fetvastnt kapsar.
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2 . B i Qi M
Osmanh qeyhulislam fetvalanntn bicimi,l6 onbe$inci asrrdan yirminci asra deSin, diSer pek qok Turkqe vesikada oldufu gibi' qagtrtrcl bir surette az de$iqmiEtir.Onun daha onceki islam devletlerindeki fetva geleneginden esasen hangi derecede etkilenmiE oldufiu henuz kararlaqtrrrlamaz,
qunku gok az saytda Osrnanlt-oncesi fetvast gunumiize kadar ulaqabilmiEtir.Bugune de[in yayrnlanan ilk devirlere ait Qok az sayldaki l'etva foto[rafi,tzdaha er.velki Arapea felva metinlerinin nushalart gibile, Osmanlt vesikalarrndan habrr sayiltr olQtidefarkhhklar gosterir.
Osmanlt qeyhilislamlarrnrn gunumuze kadar gelen ozgun fetvalan,
dikdortgen qeklinde, uzunca, genellikle oldukqa kahn ka{rtlara yazrlmrqtrr.Hususi qahrslarcaistenen fetvalarrn en yaygln olcusu, geniqlikqe9-10.5
cm. ve uzunlukqa 19-22.5 cm.dir.le Bununla beraber, kimisl daha genig
(12-16cm) veya daha ktsadrr (15-17cm.) veya daha uz:un (25-31 cm. ve daha
da uzun); kimileri de hacimce daha kticuktur, Iakat kesik olabilirler.Pek
qok fetvada, saf kenarda 1.5-3 cm. kadar boEluk vardtr.Metnin alhnda
buyuk bir saha genellikle boq brrakrlrrken ekseriya da'vet. kafrdrn ust
ucuna yakrn yerlegtirilmiEtir.Fetva metni, istisnaen suslu bir qerqeve ile
qevrelenmiq ve kuqticuk qigeklerle bezenrnigtir.zoBu ee$it strslemeler daha
sonra ilave edilmig gibi gozukuyorlar; belki de fetvayr alanca yaprlmrqlardrr.Fetvalar, genellikle geniqli$ine birbirinden 2-4 cm.civannda olan buklumlerle bukulmus ve gonderilmek uzere zarflara konulmuglardtr.Bunlann 1l cm. geniEli$inde ve 4 cm. derinlifindeki baztlan Dubrovnik arqivlerinde korunmuqlur.
Bir gok fetvanrn arkasrnda, ters eewildifi zaman go$unlrrkla kafrdtn
sol ust koqesinde krsa kayrtlar bulunur.Bu kayrtlar umumiyetle soru soranrn [mriste,ftr,sorucu,fetvaisteyen, vs.Q.n.]ismini veya ikametgahrnr (genellikle mahalle veya kasaba adlnr) veya her ikisini birden belirtir.Kimi zaman, soranrn mesleSi de ma'cunci, muhdsebeci, genigeri, kadr,vs.gibi, gosterilmiqtir.I3u kayrtlar, bazt soruculann, gayri-muslim veya hatta hrristil6 Arapgada olclu{u gibi, Osmanh kullanrqrnda da.feba terimi, kcr-rclisirre yoneltilen
sadece cevabr clemek defildir: butiin belgeye. vt)val nrrclibir soruya kargr multirnun,
ren saclece soruya gdrldermede bulunur (bkz.: l.Goldziber, ZDMG, LIII. 1899, 65O-2:
'Ate'i,
ktll-i $a/cayrlc. Isteurbul, 1268, lB7).
17 C)rnegin, ispzrnya'clLrnonbesiinci y[izytla ait iki {etva. I-.S.cle Lttcetra Pararclestilra, , 1956, 5-17.
linclirn Mtscelance de llsl.ur/ios Arcrbes y Hebralcos ( G r r r n a c l a ) V
lB Mesela, bI<2..:S. Guvard taralinclzrn JA'der ( vrt: S e r . , x v n r , A S u s . - E y l . . l B T l . 1 6 2 - 7 8 )
yapnlana-n ibn Teyntiy'/c fetvast.
'lctbLeeu
clellerctl. n. Petris, 1 7 9 0 , 2 6 2 ' c l t : d ' O h s s o n t a r a l r n c l a l l v e r i l l9 Benzer olqulcr.
(inq).
nrist.ir:Dorde dokuz'pirrmak'

-292-

yan ecnebiler; bazrlannrn da kadrnlar olduEunu gosteriyor. Bir cok hallerde, seyhulislamdan, istanbul drqrnda, meselA, Edirne, Kayseri, Haleb vs.de
ya$ayan insanlar tarafindan da fetva istenmiqtir.Bir kac fetvanrn arka yuziindezr, sorucunun ismine ilaveten bagka bir isim daha, belki de fetvahanedeki gorevlinin ismi bulunmaktadrr. Hiq bir fetva metninde tarih yoktur
fakat kimi fetvalann arkasmda haftarun veya ayrn gunu (yine de yrhn de$il) zikredilmiqtir'.zz
Da'uet
osmanh fetvalarrnrn ekseriyetinde metnin baqrna Arapga bir dua
cumlesi yazrhr.Bu sozde da'uet sradan karakterlerle yazrlabilir; marnafih,
goSunlukla aqrrr olgude sitilize edilmiqtir.Kimi durumlarda23, padiqahrn
tu[rasrnr veya yuksek rutbeli bir gorevlinin penge'sini hatrrlatan birbiri ustune istiflenlenmiq harfleri bir kahp teqkil eder.
Bir qok Arap fetvasr besmele veya hamdele ile baqlarken, osmanrr
fetvasrndaki da'vet umumiyetle Tanrr'yr oven ve/veya muftunun qeri'atrn
yorumlanmasrnda ilahi krlavuzluk dileSini ifade eden iki (veya ug veyahut
dort) uyakh satrrr ihtiva eder. Kelimelendirme ga$lar boyunca deEipmigtir.z+ Ba$langrgta Osmanlt qeyhulislamlan, farkh da'vetleri tercih etmiqlerdi fakat Ebussuud asn olan onaltmcr asnn sonunda ve onyedinci asrda
bunlar, oldukqa ortak bir hal aldrlar: Allahtimme ya uelige'l-'isme ue't-teufik,
nes'eluke'l-htdage tta seud'i't-tarlk, 'Yanrlmazhprn ve baqannrn menbar olan
Allahrm, senden do$ru yolun krlavuzlufunu diliyoru(m)z'.zs onsekizinci
asrrn ikinci yansrndan itibaren qu krsa minhu't-teuJik z6 'ba$an o'ndan
{Allah'dan)' ibaresi, osmanh qeyhulislamlarrnrn2T mutat da'veti2s halini
20 Bkz.: 'IImIye Sdlnamesi,S23 (onsekizinci asr ortasr fetvasr).
2l Bkz.: istanbul Universitesi Ktitrtphanesi, Ttirkge Yazmalar, nu: 44O1, 102, I5g,vs.
22 Mesela, aym yerde, nu: I43, 146, 152,158,vs.
23 Bkz.: MeselA, I nci levha: 'ilmiue SalnAnrcsi, 324, 338, 4b2, vs.
24 Osmanh geyhtilislamlannrn gegitli da'vetlerinin tam olmayan bir dizelgesi {20 civarrnda), Fekete tarafindan, Ei4fithrung, s. L:avlxv'de verilmigtir:onun okuyuqunda tashihe muhtaq kimi noktalar vardrr (meseld, ikinci ibaredeki su'cl yerine es-su,al, uguncudeki rnuhfbbyeine muctb diye okuy'unuz); tercumede de bir kaq hata gdrulmektedir.
25Bkz.: 'ilmiAe Salnantesi,378 vd., 394 vd., 4t3 vd., 443 vd., 455, 457, 459-60. 4ZO.
476-7, vs.
26 Walsh'un (EI, ikinci basr, 'Fatwd'mad.) belirttiSi gSbi, el-teuJik minhude$il. Dogm
kelime dizimi, belirli grralik Ozelliklerinden ve ue minhu'l-hiddge ue't-teuJik ( 'itmiAe Salnamesi.5O2, 505) gibi benzer da'vetlerden istidlAl edilebilir.
27 Bir istisna igin bkz.: Uzungarqrh, 'iLmige teikilo:tl xvr ncr levha, solda. [Bu not, ingilizce metindeki 28 sayrh dipnota tekabul etmektedir. Q.n.l
28'ilmtge sdlnrimesi, 556-64r ve daha ewelki bir gok tirnek. [ingilizce metindeki 27
saph dipnota tekabul etmektedir. Q.n.l
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almrstrr. Bazr istisnalar drgrnda,2sgeyhulislamlarrn, fetvalannda genellikle
aym da'vet metnini kullandrklarr, sadece geklinin de$igti[inin gorAldugu
kayda qayandrr.Da'vetler yalnrzca qeyhulislam fetvalannda degil fakat birinci vesikada gclriildu$u uzere, sozde kenar mttftileri denen Osmanh imparatorluSundaki tagra muftulerince verilen fetvalann da baqlnda yer
alrrlar.Gergekten de kimi ta$ra muftuleri, bazr qeyhrilislamlar gibi, aynr
da'vetleri kullanmrqlardr.30
Da'vet, fetvayr gegerli krlmazdr; gegerlilik iqlevi, muftunun imzasryla
gergekleqirdi.Ustelik, yukanda zikreditdi[i flzere, aynr da'vet, degiqik muftulerin fetvalarrnda yer alr. Bu sebeble, da'vetin, geyhulislamrn bir qeqit
penqe'si oldu$u goruqu,Sl yanhqtrr ve Kraelitz32 ve Fekete33 tarafindan
hakh olarak reddedilmistir.
Bazr fetvalarda,3a oteki Osmanh resmi belgelerindeki gibi,3s da'vetin
uzerinde baqka bir dua olan huue'O' (Allah') lafzr bulunur.
Mes'ele
Mamafih, bilinen en eski Osmanh fetvalarrnrn bir qo$unun tepesinde, da'vet yerine, Tanrr duasr veya O'nun rehberli$inin niyazr defil,
mes'elertjn ilk krsmr olan bagka bir Arapga ibare vardrr. Bir qok durumda,
e'immetil'd-din ue 'ulemd' ehlil't-gaktn ndudnu'llahi te'all. 'aleghim ecma'tn,s6 veya humdtu'd-dtni'I-kauim ve huddtu'I-strdti;I-mtstakim mbt erbdbi'l-fefua ue eshabt't-takuctAessar Allahu lehum tafike'l-hurld' 3z 'Dinin ulu
oSretmenleri...' (veya 'Gergek dinin koruyucularr...') orneklerini. Turkqe
bu mes'ele begdntnda ne buuurtrlar ki 'bu mes'ele hakkrnda ne buyururlar
ki?' ifadesi takip eder. Bu tarz baqlangrcrn onbeqinci asrrda verilen bir fetvada yer alan daha krsa bir versiyonu,38 baqta herhangi bir ibare olmaksr29 Mesela,?bnige Salnamesi, 423-6, 428-31: ay'nr yerde, 5O5 ve Mumcu, Si-r,raseten
katl. ves: 15:'ilmige Salnrjme.sf.
5OOve Mumcu, ves. 22.
30 Mesel:i, hasbiAllahveya huudl-lwdt lue-l 'aleghii'timadi ibaresi, hem qeyhulislam ('ilmiAe Sdlnamesi, 462, 464-5) ve hem de taqra multrilerinin fetvalannda (Konyah, Karacabeg mamuresi, 60, 79) yer almaktadrr.
3l F. Babinger, 'Die grossherrliche Tughra', Jahrbuch der Asiatischen Kunst, u, 1925,
r96.
32 Mittcilungen zur Osmanischen Ceschichte, rr, Hannover, 7926, 267-8.
33 Ei4ftlhrutg, s. bov, srit. l, dn. 2.
34 MeselA, Suleymaniye Ktituphanesi, $ehit Ali Paqa Yazmalan, 2867, v.6b, 7b
(Ebussuud fetvalan).
35 Bkz.: F.Kraelitz, Osmanische Urkunden in trirkischer Sprache,Viyana, 1921, 12, 14-17.
36 Bkz: 'ilmi11eSdlndmesi. 341 .
37 Ayrrr yerde, 345, 347; Llzunqarqrh, ilnriye legkilatr, II nci levha, safida.
38 Topkapr Sarayr Argivi, A 12076 (Uzunqarsrh,a.g.e., I nci levha).
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zrn 'e'imme-i din isbu mes'ele begarnnda ne bugunrlar kr kelimeleriyle baqlar.
Gdrunuqe gore, $eyhulislam Kemalpaqazade zarnanrndan (1525/ 634) sonra, fetvalarrn uzerine da'vet verleqtirmek mutat bir hal ahnca,
mes'elenin metni qu srtandart ibare ile baglamrstrr: Bu mes'ele begantnda
(veya hrrs0sunda) e'tmme-i hanefiggeden ceudb ne uech tledir (veya bugunLur) ki..
Osmanh qeyhulislamr veya taqra muftulerince verilen bir qok Arapqa
fetvada muvazi metin, md kaulti's-sadett'L-'ulema'i( et-e'trnme)'Uhanefigge
ndudnu'Lldtti"te'ola'aLeghimecmn'infi. veya benzeridir3e ki, -Hanefi imamlartna gondermede bulunmaktan baqka- kimi Osmanh-oncesi fetvalarda+o
yer alan (gok daha incelmiq) ibarelere benzerdir.Obur Arapqa Osmanh fetvalarr, ma kaulukttm (ceudbukum) radige AILah te'dld-'ankum ve neJe' elmtislimin bi:uLumikim (ue-neJe'enaAILAbbi-bereket 'ulnmiktnl ji ile baqlar,
bazr hallerde, Turkqe bu mes'ele...ifadesibunlara ongelir.+tQsmanhimparatorluSunun son bir kaq on yrhnda verilen Arapqa fetvalann suretleri, md
kaulu geghu't-islam ddme bdbuhu merct'en li't-enamf. kelimeleriyle baglardr.a2
ilk Osrnanh fetvalarurda,a3baqlangrq ibaresi, mes'elenin ilk satrrrnrn
tamamlayrcr bir parqasr iken, daha sonra metnin aqrn olqude sitilize edilmiE ve ekseriyetle okunmaz baqhgr halini almrgtrl.aa Bir Cok fetvada,+5belgenin izleyen krsrmlan deSil fakat da'vet ve baqlangrq ibaresi, yazrya puskurtulmuq altm tozunun (rrS)izlerini taqrr. Bu, trpkr ferman rsdar etmede,
belirli hallerde, tepesinde padigahrn tu[rasr bulunan boE ka$rtlann kullamlmasr gibi, seyhulislam makamrndaki yazrcrlann'agrk' fetva hazrladrklarmr gosterir, gozukuyor.aa
39.'Ilmir;e Salndmesi, 363: Konyah, 109. Arzrpq:rl'etvanushalanndaki ibareye de bkz.:
( S e l l e 3. 6 , n r - r : 3 86; 1 . n u : 3 ;
Horster. 55. l. lO: 59. f . l2).
40 lbn 'fel.rniyye'nin ,lA. vte S€r., xvtu, A[us.-tryl., 1871, 162'deki l'etvasrnrn suretine
bkz.
4l Bayezil Kuttiphanesi, Veliyytiddin Yazma-lan3216. v. 73a: 'ilmitle Salnrimesi, 382
(Ebussuud 'un bu fetvasrndaki ayrr el yazrsryla yazrlan iki ibare, agaSrda tartrqrlan
'aqrk' fetvamn kullamhErmn baSka trir g6stergesi olabilir.)
Baqka bir ibare iqin bkz. aynr yerde, 374.
42 Ceride-i'ilmtge,nu: 4. 7332/1914,169; nu: 5. 1332/1914,201-4; vs.
43 MeselA, 'ilmlte Sdlndmesi,341, 348 tistte, 350.
44 Meseli. aynr yerde, 484, 535,546 vs.
45 Stileymaniye Kutuphanesi, $ehit Ali PaSaYazmalan 2865, s. l, 35. 86 (Kemalpagazade), 12,43 (Ebussuud), 13
($eyhtil'Abdnlkadir).
46 Bkz; Uriel Heyd, Ottoman docttmertts on PcLle.stine,
t552-1615, Oxford, 1960, 18.
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Baqlangrg ibaresini, soz konusu nokta hakkrnda do$rudan bir sorunun sorulmasryla biten mes'elenin sunulmasr takip eder. Daha sonra' be'inde 'LL(]lh
te'ata ( el-melik eL-QaJnr) mrisab ue me'cir olalar
gdn bugunlub
(olasuya cla ohna) gibi, yahut bunun daha krsa bir versiyonu gibi, baqka
'Bu agrklansrn ve Melik ve qok bafrElayrcr olan Albir sabit ibare gelir.
lah'tan karErh$rm goresiniz'. Kimi Eeyhulislam fetvalannda bu ibare, ya da
onun ikinci ktsmt yoktur.aT Ozellikle, sultana (veya yuksek mertebeli gorevliye) verilen ve tamamiyle Eeyhulislam tarafindan yaztlan ( aqa[rya bkz.
) bir qok fetvada, Allah'tan karqrhk dilefii krsmr, oyle gorunuyor ki, ihmal
edilmiqtir.as
Osmanh qeyhulislamlannrn veya obur muftulerin Arapqa fetvalarrnda, bu ibare, aJtina me'cirtn asdbekum ALLahfu',dla-el-cenne bi-menntht
hAzihi'bbab ue-'bsuti lend eL-ceveya ajtfind me'clrin bt'r-rcthmett'L-uasi'a-ft
udb veya basitge aftonl" (veya beggino) me'carin, qeklindedir.as Baqka bir
'ani'L-milsLimtnhagran, yolluibare. netlubu'L-ceudb cezdkum ALtctLt'anndue
dur.5o Goldziher'in gosterdiSi uzere5l, muftu iqin Allah'tan kargrh[rnr dileme, ilk islami qa[lara de[in geriye $ider ve ortaga[daki Musevi responza'styla (bir tur fetv6",g.n.) koqutluklan vardrr.
Genel hukuk noktasrndan fetvaya bir karar karakterini vermek iqin,
mes'ele daima mumkin olduSu kadar soyut bir tarzda formulle$tirilmiq ve
guncel davalara atrfta bulunan butun gereksiz aynntrlar atrlmr$trr'Bilhassa, ilgili kiSilerin gergek isimleri yerine, erkekler iqin Zeyd,'Amr. Bekr, Beqir, (veya Biqr), HAlid, velid, sa'id, Mubarek,vs. gibi adlar; kadrnlar iqin
Hind, zeyneb, Hadice, AyiEe, umm Kulsum, RAbi'a, Sa'ide, Meryem vs. gibi
hayali adlar kullantlmrqtrr. Aym adlar umumiyetle gayri muslim uyruklara
ve hatta Hrristiyan ve Musevi yabancrlara da verilmistir;fakat kimi fetvalarda Hrristiyanlar iqin (Nikola, Yani, Mihal, Yanko, Hrristo; Marya, Matruka, Marula? ve Yahudiler iqin (ilya) ozel isimleri kullanrlmrgtrr.52istisnai
olarak, fetvantn belirli kiqilere (vezirler ve oteki yuksek rutbeliler gibi) gerqek adlarryla atrfta bulundufu h*llerde, bunlar dofrrudan dofiruya davayla
alakal kimseler dePillerdil.ss
47 Mesela.'/lmQe Saln1.mest,368, 384, 516 vd., 544-5, 585. vs.
48 Mumcu. ves: 3, 14, 15,20,22.
'ibtttue S(tlnamesi, 363 altta: Stileymaniye Ktitfrphanesi, $ehit Ali Paq'aYaznlalarl
49
2865, s.lol; Konyah, lO9. Ayrtcer bk7-.: Selle' 36. n u : 3 8 : H o r s t e r ,5 5 , l . 1 2 : 5 9 , l . I 6 .
'/lmige Salnamesi, 382 (trbussuud).
5O
5L ZDMG, LVIII, 1899, 645-52.
'llmi52 Sulcynlaltiye Kutupharnesi, F atih Yaznlalan 2419.nu: 103,lB3, 22O. 2BO,292:
ge Sllnanresi, 335 tistte, 439 altta: Gri$naschi ( y u k a n c l as . 3 5 , d n . 4 b k z ^ ) ,2 8 0 .
'ilmtqe
Salnarnest. 378.
53 llkz,.: nlesela,
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Ceuap
Muftunun yanrtr, genellikle satrr boyunca uzanan el- ceuab helimesiyle baq;lar. Fetvalarm ekseriyetinde, onu, qofiunlukla sartrnn sonuncla ve
bir miktar ustte mtifttinun yanrlabilirli$ini ima eclen [ue-] AllAh [su61i.nehu ue-te'alal a'Iem I ue altkenr) '[vel en iyisini [subhan olan yuce] Allah
bilir [ve en iyi hukum verendir]' ibareleri. takip ecler. Daha az yaygn
olan ibareler, lue-) Allah a'Iem bi's-sauab 'Ivel clofrrusunu en iyi Allah bilir'54, veya el:tlm'tndehu 'ilim, (Allah) katrndadrr',bt seklindedir. el-ceuab
baqlr$rnr, ue- bt'llah [te'alal et-teujik ' ve bagan fyuce] Allah'rn tba$rqd
iledir', ibaresi izlerken; kimi fetvalarda,56 mtil'tunun cevabrnrn sonunda
ue- AIIdh lte'alal a'tem slzcikleri yer alrr.Di{er bazrlannda, her iki ibare.
cevabr oncelersTveya luel'L-Allahu [te'alal a'Iem lbaresi onu hem onceler,
hem de takip eder.s8Bir kac fetvada isesebu tur ibareler hig yer almaz. elceud-bkelimesine degin ve o da dahil (r'eya ona mumasil bir ibare) fetva.
umumiyetle katip taraltndan kaleme ahnrr.60 Mamafih, cevabrn kenclisi.
hemen hemen daima bizzat mtiftu tarahndan yazrhr.Mes'elesinin de qeyh0lislamrn el yazrsrl'la kaleme ahndrSl letvalar istisnaiclir; r,e sultan veva
yuksek rutbeli {orevlinin sualine yanrl olarak verilen 'resmi' fetvalardrroI.
geyhulislamlarrn cevablannrn 'daima
Qok krsa'62olduSu hukmu, qok
yayglndlr! Oysa mul-rafaza edilen ozgtin I'etvalarcla,billrassa sultanr veya
y<lnetimi ilgilendirenG3ama sardecebunlara mfinhasrr kalmayan mevzular_
dao+ nlclukga qok sayrda uzunca kaleme ahnmrE cevap vardrr. geyhulislamlann, tradiren kararlanntn gerekqlesinigosterclikleri fakat fetvalarrnrn
ekseriyetle muhtelif tarzlarda sarth, srnrrh veya krsrth oldugu gerqektir.
54 Ome[in' aynr yerrle, Nllemlukdoneminin Arapea bir fclvasrnclaceyabrn blErn<la AlIah el-h(t"clili's-snufib
ibaresivle krq.{ibranl Univeruitesi Kritiiphanesi, Kucltis. YazmaletrAp. AIt.B 15g. v. llb).
55'llrniye Sdlnarnesi.335, 428 nltt;r, 438 iistle, 4S9. vs.
56 Avnr yerde, 362-3, vs
57 Aynr yerde. 1369-70.
58 Mumcu, vcs: 18:Konyab. 109 (Arapga lctva).
59 oorne$irr, KernalpaEaz:rde'ninkimi lbtv;rlannrla ('itnt.t1cscrlnamc.si.34g-5o).
60 Erken drjnr:m bir cok Osmanh I'etvasrnda el-ceuAb [uel'I- AtIAhu a'lem sozciikleri,
mufttinirn kendisince yazrlmr$trr:bkz.: Topkapr saray-rArqivi, E 12016 (uzungzrrgrl, ilnri.rTe
lersktlat,lnci lerzhat)
ve E 72Q78 {Yusrrf b. I hzr b. CelAlcddin'in l'etr,alarr,drneAin,
Sinan Paga ve 'AlAeddin 'Ali el-'Arabi).
6l OmerEin,Munrcu. ves: 3. 14, 15,20,22. Mes'elesi rfebizzat:.mrilhinun elyazrsrile yazrlmrp bulrrnan bir tagra mr]liirsiintin lelvasr i<;inbkz.: Topkapr sarer.yrAr,sivi , E 4224,
nu: 4.
62 Walsh, IlI, ikinci basr, 'Fhtwa' nr:rd_
613Orne$in, Mumcll, ves: 18:Topk:rpr Sarayr Miizesi, Arsiu kian.tuztt,rr, istanbul, 1g40.
ves:22.
64 6rnegin,?lmiye Sdlnrinrcsi,1170,37g. 3g4, vs. A1,ncaSelle, I7, 80, b0. vs.
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Bununla Lreraber,onyedinci yuzryrldanitibaren, yanrtr gitgide ohrr(lar) veya
olmrn(Iar) gibi tek bir kelimeve inhisar ettirmek gelenek halini almrqtrr.
'
I an tantlanl tcr Son rlar
Ilailrt saylltr sayrdaki fetvada, rntiftunun yanrtrnrn altrnda, ikinci bir
butr'inle'yici mes'ele ve ntuftuntin ona -yanrtrvardrr.6sHatta aynr kafrrlta iki,
rig veya daha fazla tamamlayrcr sorular olabilir.aa Bu mes'eleler, baEka bir
da'vet baEhgrile baqlarnamrstrr;bu mes'eLebeyarunda... ibaresi yerine, bu
siretde veya sriret-t mezbirede kelimeleriyle agrlrrlar.ozGenelde,ilk fetvanrn
neticesine iliskin sorular veya onun belli bir yonunu berraklaEtrrma talepleri
vardrr. Bazr hallerde, ilave bir olgu yahut bir faraziye ile deEiqmiqbir duruma
gondermeclebulunurlar ( 'trfreraksi takdirde.' ? 'Fakat e[er...' ?]. Tamamlayrct mes'ele, aynr zamanda rnuftu-yeikinc'i tercihi olarak, sorun hakkrncla baqka bir gortisi ifade etme firsatrnr verebilir. Mesela. suglu darp cezasrve hapse mtrstehaktrr, fetvasrnr verclikten sonra, tamamlayrcl soruya cevabrnda
mullu. nurayyen ahvalde onun idam edilebileceAinide ilave eclebilir.6s
Tamamlaylcl soru. ilkini vazan katip taralindan yazrhr.oeKimi fetyalar uzerinde. mufttinun birinci soru altrnclaki imzasryla ikinci sorunun
baqlangrcr arasrnda, luzumsuz sekilde geniq bir boq saha brrakrhnrqtrr.zo
Kirnilerinde ise,zlrnuftuniin ilk soruya cevabr, gok clar bir alana srkrqtrllmrgtrr.Boyle fetvalar, tarnamlayrcl sorunun, muftuntin claha ilk soruyu yanrtlamadan ewel yazrldrSrnrkanrt.lar.Tamamlaylcr sorunun, mufttinin ilk
soruya kargrhktaki kararrna dayandr$r gerqesi kargrsrnda bu,
EaqrrLcrdrr.
Bunun tek acrklamasr, mes'eleleri biqimlendiren gorevlinin (asagrya bkz.)
nruftunirn fetvasrnrn iqerifini onceden bilcligidir.Gerq_-ektcn,
ozgiin soruyu
srkhkla ikiye fu'afist diltra goiuna) ayrran da bu gnrevlidir.
Az sayrdaki l-etvada; herhzrngi bir tamamlayrcr soru yoneltilmeclen
muftu. daha ziyade agrkhk saSlamak uzere bir tur erkmavr, gene eksiksiz
imzasiyle, cevaba iliqtirmiglil. zz
65 ornefiirr. Il nci levha; 'ilrnitp sobtornesi.38o, sBl, 439-6, 459-60, 462, 176. s46-2.
576-7' 581' 585 (son anrlan clort belgcde naqirin basrh ilavesi, drgcr, ihmal edilebilir).
6OI-2; Uzuncar5rh. llrniryelr:5/cilalr.xvr ncr levha.
66 orncfiin, 'llrnfue scilnfunr-:sr.419-2o, 640: istanbul 0niversitesi l(iituphanesi.
TiirkCe Y:rzmalar 44O1. r-ru:76.
67 Veya ist.isnaen ue merktnn ... lue ... -r merkrirn), 've leEerl yukanrizr zikredilen...'
(Siileynrarriye
Kil t ii phanesi.
fiehit Ali Paga Yazmalan 2862. v. I lb: Ebussur-rdfelvasr).
ti8'fopkapr Sarayr Ktit.tiphanesi, yazrnalarrIl;rzine l65O. v. 9b-loaL.
69 tsir istisna icin bkz.: sultynraniye Ktittiphanesi.yazmalar Fatih 2419. nu:62.
70 Onrefin, Topkapr Sarz5nArgivi. It I207b, nu:5.
7l ornegin, Istanbul ijnivesitesi Kiitriphanesi, Turl<geyazmalar20gg, v. 4a ve gla.
72 Ornefin, Argiu ktlauuzu, n, ves. 22.
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Imza
Cevaba iliqtirilmie olan muftunun imzasy ketebehu veya harrarahu
'bunu yazdr...'i bazan babasrnrn ve buyukbabasrnrn isimleri, aile adt veya
unvanr ( ornefin Hz.Peygamberin soyundan gelmeyi gosteren 5eyh veya esseAAid" gibi ) eklenmiq kendi ismiyle; ya ismi onceleyen ya da izleyen [e[,oaar4,L-Jokirveya et-hdkir 'yoksul' veya 'hdkir [Allah'rn kulu]' veya ed'qf
'[Allah'rn] kullarrnrn enzay1f,t"vs sfab; ve onun kendi isminden
u,L-ibad.
sonra zikredilen hem muftuye, hem de babasrna (ve buyukbabasrna) atrfta
'ufige'anhuma
,uJige'anhu (veya
{'anbulunan
Q4fire lehu)'Af ola', veya
73
hum), ibarelerinden oluEur.
ilave etmezken.Ta
$eyhulislamlar imzalarrna mertebe ve makamlarrnr
br... '...'de
bi'L-dta'
veya
el-me'mur
muftusu',
el-miiJtibt-...
muftileri
kenar
''.'
medresesinfetva vermeye memur', yahut"..da el-mtiderris bi-medreset ...
ve
makamlannt
$osterirlerdi'
de muderris', vs. qeklindezskendi mertebe
onsekizinci yu4rrlda ve ondokuzuncu yuzry:|lbaqrnda, bir gok qeyhulislam fetvalannt imzalama yerine, muhurlemigtir.z6 Uzungarqr['77 o durumda bile, cevap metninin qeyhulislamtn kendi eliyle yazrlmasr gerektifii'fiziki durumu yazmayr
ni ve yazrldr[rnr vurguluyor.Ts Mamafih, Walsh,zg
imkansrz krlmadrkQa, muhrun (seyhulislam tarafindan) kullanrlmasrnrn
yasaklandr$r' goruqundedir. Bu goruq, cevabrnrn, aynr geyhulislamca imzalarran fetva cevaplannrnkinden farkh bir elyazrsr ile yazrh gorundugu kimi muhurlu fetvalar ile desteklenmektedir.8o
D'Ohssonsl ve onu takip ederek Hammer82 taQra muftulerinin, qeyhulislamlann aksine, verdikleri fetvalara kendi muhurlerini basmalanntn
('ilmtAe
73 Krsa dua, Kema-lpagazacle'ninve Abdr-ilkadir Qelebi'ninkilerde oldufu gibi
Salnamesi, 347-54, 365-6), bilinen en eski ozgrin Osmanh fetvalan olan II.Murad
devrinin geyhulislamr Mehmed l$emseddinl el-FenAri'nin fetvalannrn imzalannda
da ihmal edilmiQtir (istanbul Universitesi Kutuphanesi' Turkqe Yazmalar 2o88. v'
79a-8ob, 8tb; ^tlmtueSdlndmesi' 323-6).
' 'Ali el-'Arabi el-mrifti'' ('ilmiAe
74 Fakat bir ilk d6nem geyhulislamrn imzasrna bkz.:
Salnamesi,34O).
75 Bir miiderris igin miftunrin iElevlerini yurtitmek oldukga yaygndr'
'ilmige Satnamesi,5O4, 54O, 543, 544-5, 549,556-7, 558-9, 562. 564; Top76 Bkz.:
kapr Sara5nAiqivi, E 12076 (muhtemelen lBl2'de verilen Omer Hulusi'nin fetvasr).
7 7 ilmiAe teskilah. 2O4.
Zg Bu tarz bir kaq fetvanrn mukayesesi iqin bkz.: ('ilmtAe Sablamest, 544-5' 54a-9'
556-7), bununla birlikte, boyle olup olmadr$r hakhnda bazr qtipheler uyarlryor'
'FatwA' mad.
79 EI, ikinci basr,
'ilmige Salnamesi, 5O4 (F;rgin, 717 altta): 'ilmige Sdlndrnesi, 543 (Ergin'
8O Mesela,
719 ustte safda) (cevap ve imzayr mes'eleyi yazan kiginin yazdtpr yerde).
Bl Tableau g4n€ral, * 284.
82 StaatsuerJassung, u, 391.
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zorunlu oldufunu iddia ederler. Bununla beraber, bu
bir qok ozgun fetvada, rnuhur yoktur.83

muftulerce verilen

Sonra GelenDogrulama
$eyhulislamrn karan, bir veya daha ziyade ardrh tarafindan daha
sonra verilen aynr fetvayla desteklenebilir.Bu tur hadiseler qok nadir o1muq gozukuyor; bu yazarca incelenen bir kaq bin ozgun fetva arasrnda bu
geqit sadece dort fetva bulunabildi. Birisi, II nci levhada yeniden uretilen
ozgun fetvadrr.8aBurada Ebussuud, kendisine sunulan esas ve tamamlayrcr soruya cevap vermiqtir. Bu cevaplann altrnda, bu fetualar 5er1i gerpfe
muuQftk mrdu cliye soran baska bir sual vardrr. MuuaJtkdtr cevabr, qeyhulislam olarak (1574-7) Ebussuud'un halefi olan Hamid Efendi tarafrndan
yazrhp imzalanmrqtrr.8s DiSer misaller, Hoca Sa'deddin (1598-9) tarafindan
verilen u g ozgun fetvada gorulmektedir. 86 Buray a ko,biltuhu JekabbeLtuhu
'aynr fikirdeyim;
ona hurmetim vardrr (harfi harfine 'kabul ettim ve optum'), diyen bir derkenar duqulmuqtur. Bu, ilk kez l6ol-3'de geyhulislam
olarak hizmet eden oSlu Mehmed Sa'deddin tarafindan imzalanmrEtrr.Sa'cevabrm
bunun gibidir'
Sa do{ru baqka bir kabiltuhu veya ceudbt kezaltk
yahut da ozgun fetvayr destekleyen baska bir kayrt , 1603-4 ve 1606 yrllarrnda qeyhulislamhk yapan [Ebu'l-MeyAmin] Mustafa tarafindan ilave
edilmiPtil.sz
Ebussuud ve Sa'deddin gibi pek ziyade temayuz etmiq qeyhulislamlarrn I'etvalarlnrn haleflerince teyit edilme gerefi ve hatta bu fetvalann birinin geri'ataruygunlu$unun sorgulanmasr oldukga hayret vericidir.Bunun
sebebi, gunun qeyhulislamr tarafindan verilirse, fetvanrn daha buyuk bir
tatbiki krymete sahip olabilece[i ihtimali midir?
Kagnaklar
Osmanh qeyhulislamlarr. sultanln veya bir yuksek gorevlinin sorusuna cevap teqkil eden kamu hukuku hakkrndakibazt fetvalar aynk tutulursa,88 fetvalannda umumiyetle her hangi bir hukuki yetke (otorite) zik83 Orne$in, I nci levhal Konyah, 60, 79, 1O9.
84 Sulelrmaniye Kiitriphanesi,
Sehit Ali Paga Yazmalar-r 2867, v. lla.
'ibni11e
85 Krg.
Salnamesi, 386-92.
86 istanbrrl Universitesi Kutiiphanesi,'ftrrkce
Yevmalar 2OB8 , v.7b. 57a, 7ga.
87 Di$er muftuler tarafindan bir fetvaya nza beyanr iein ayrtca bkz. C.Snouck Hurgronje, Verspreide Ceschri"Jten, II, Bonn ve Layipzig, 1922, 429.
88 Ornefin, Uzungarprh, ilnti7e TeskilaLl, x,v'l ncr levha, solcla; Topkapr Sz'rray Argivi E
12O76 ('6mer HulOsi Efendi Rusya ile sulh yapma hakkrncla). ingilizce metindeki 89
sa5nh dipnotuna karErhktrr. Q.n. l
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retmemi"slerdir.se Fetvalarrnda Kur'an<ian iktibaslar yapmalarr da qok seyrektir.soBazt fefua metinleri telillerinde, ozel huktrk vakalannda da yetkin
fikrh eserlerine yollama yapildr[r veya onlardan ahntrlarda bulunuldu[u,
do$rudur fakat bunlar, muhtemelen o$retici ereklerle ve bilhassa gelecek
muftulerin kullammr iqin daha sonra yaprlmrq ilavelerdir.st
$eyhulislamlarrn aksine, taqra muftuleri, fetvalanna genellikle yetkili
kitap veya yazardan delil getirirlerdi.Hakikaten, resmen boyle yapmaya
emredildikleri, Ill.Murad'rn, kuzey-batr Anadoluda bir kasaba olan Bahkesri (Bahkesir) qer'iat mahkemesi siciline kaydedilen bir fermanrndan
anlaqrlryor.s2 Ferman, lOO2 Zi'l-Ka'desi basrnda (1594 Temmuzu) bu kasabanrn kadrsrna ve orada muftuluk ve muderrislik yapan 'Alime gonderilmiqtir.Bu fermana gore, yerel muftuler, fetvalannda delillerini (nakl gazma.k)e3zikrederlerdi. Boylece halk, fetvalann kabul gormuq fikrh kitaplanyla uygunlu[una itimat eder ve vakalarrnda karar igin baqka bir mercie
baqvurma ihtiyacrnda olmazdr.Mamafih, halihazrrdaki muftu, herhangi bir
hukuki yetkeye yollamada bulunmaksrzrn, yalnrzca 'olur' veya 'olmaz' $eklinde cevaplarla fetvalar veriyor.Sonuq olarak, kadrlar bu muftunun fetvalannr kabul etmede tereddut ederler ve bu, kasaba ve komqu kasaba mus,
lumanlarr arasrnda buynk srkntrya sebebiyet verir. Sultan, muftuye ewelki usule donmesini ve fetvalarrnda delil zikretmesini emrediyor.
Tasra muftrilerinin fetvalanndaki, (Arapca) frleh yaprtlan ve fetva seqmelerinden ahntilar veya onlara yaprlan atrflar, umumiyetle muftunun imzasrnrn altrna kaydedilmigtir,s+ I nci levha, bir muderris tarafindan verilen
ve otorite olarak, Burhaneddin Mahmud tarafindan telif edilen lell-Mtthttltt'LBurhdntl ve Fetdvd-yt KAdthAn'rn zikredildi[i boyle bir fetvayresgosteriyor.
'ilmiye SAlnAmesinde yeniden yayrnlanan iki fetva (s.337-8)
sanki
zikredilen bu kurallara istisnadrlar. Bu iki fetvada, taqra muftuleri, gele89 Ayrrca bkz. tlezirtenn Huseyin, Telhtsti'l-begdn.ft. kaudtrin-i Al-i 'Osman, Ulusal
Kitaphk, Paris, EskiTtrrk elyazmalan 4O, v. 138a. [ingilizce metindeki 88 sayrh clipnotuna karqrhktrr.Q.n.l
90 Ornefin. 'ilmige Sdtndmesi, 34O tistte ( Sfire:xvn, ayet: 8'den iktibasen).
9l KrS. I{orster, 2O. Selle. (18, nu:14; 19 nu:16; 26, nu:16: vs.) bu soy bir qok referansr,
yanhqhkla ayn fetvalar qeklinde mutalda eder.
92 Topkapr Sarayr Argivi, Balkesir Sicilli, c.rt, v.7la. lTopkapr Sarayr'ndaki amlan bu
sicil ve oradaki di$er butrin siciller Milli Kritr.iphaneye (Ankara) nakledilmiglerdir.C.n.l
93 Aynr fermanda kullamlan eg anlamh iladeler, nakl-i $er'i. (veya nakl-i kitabi veya
menkfil' anhi I gazmak'br.
94 Konyah, 60, 79: istanbul Universitesi Kritnphanesi, Turkge Yazrnalar 2112 ve
Dubrovnik Arqivi, Acta Turcarum, C lO {bir gok <irnek).
95 Bu belge, Suleymaniye Kutuphanesi, $ehit Ali Paqa Yazmalarr 2867, v.B4a'da
bulunmuqtur.
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nege uygun olarak fetvalarrnrn karutlarlnr zikreder ama imzalannda konumlannt belirtrnezler.Gerqeklen bunlar, srradan bir muftunun fetvalarr
deEildirler, SAlname'de yanhqhkla belirtildiAi ve geyhulislam Abdulkerim'e
(6'9Ol/1495-6) atfedildigi gibi, geyhulislam fetvalan cla deSildirler (ona ait
gergek Lrir fetva Belediye Kutuphanesi, M.cevdet yazmalarr K br6, nu:s'de
bulunur).Hakikaten, bu I'etvalar, istanbulda ikamet eden ve 951/15a4-S'de
olen pek mubarek mutasa'"'uf, seyh Abdiilkerim el-Kacliri tarafindan verilmiqtir.o6 Kadiri, derin hukuki bilgisi sebebiyle Kanuni sultan suleyman
{MuhteQem) tarafindan, qeyhulislam gibi, insanlara fetva vermek uzere
yetkilendirilmigtir.onun biricik delilse bile, bu istisnai konumu, fetvalanrun da mustesna bicimini izah eder.eT
DiT
Osmanh geyhulislamlanmn fetvalannrn ekseriyeti Turkqe yazilmrgtrr
fakat hatrrr sayrlrr sayrda hem mes'elesi, hem de cevabr Arapqaes kaleme
ahnan fetvalar da vardrr; tabiatiyle osrnanh imparatorlu$unun Arap vilayetlerindeki bir gok muftinun fetvalanndaki clurum gibl.eg Kimi qeyhulislamlar Fars dilinde de fetva vermiglerdir.Bazt belirli fetvalarda ise, mes'ele
nazmedilmiq, qeyhulislam da cevabrnr, sorllcu gibi aynr vezni ve kafiyeyi
kullanarak vermi5tir. too
3. KOMPOZISYON VE FETVA VERME
6yle gorunuyor ki, Kanuni sultan Suleyman'rn saltanatrna kadar,
osmanh geyhulislamlan fetvalannr, geneliikle cuma namazlanndan sonra
camide, taslaklarrnr da kendileri hazrrlayrp verirlercli.lol Onaltlncr asnn ilk
geyre$inin unlu geyhulislamr Ali el-cemali penceresinden agafirya iqine
herkesin sorusunu atabileceEi ktiquk bir sepet sarkrtmrEtr.Muftu el'endinin, sicimi hareket ettirerek sepetgifii gekti$i, aynr kaSrda yanrtrnr yazrp sepeile birlikte aqa$rya indirdi$i soylenir.ona, bu kendine has adeti sebebiyle zenbitli lakabr yslilrnisfi1. I 02
96 Bkz.: Srcill-i'Osmaniur, 35I.
97 Mecdi, Terctnne-i gakdg rk-r lVu'mdniy e, istanbul, | 269, S | 7 .
98 Meseld, 'ilmiye Salnamesi,363 alt, 382. A)rnca Florster, 55, u. l0-15; 59, n. 12-lB;
Selle, 61, nu: 3; 66-7, nu: l; vs.'deki Arapca fetva sruetlerinebl<2.
99 6me[in, Konyah, 109.
loo 6rnegin, 'Ata'i, 187 (Ebussuud'a ait manzum halde Farsga bir t'etva metni); istanbul universitesi Krittiphanesi, TrirkgeYaznralar 44o1, nu: l2s; yeni;;ehirli Abdullah,
Behqetu'l-Fetdud, istanbul, 1266, 155-6.
lOl D'Ohhsson, rr, 266; Hammer, Staatsuelizssung. u 3ZZ.
102 Mecdi, 3O5; D'Ohsson.n.266-2.
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Bu saf ve sevimli usul, onaltrncr asrrda qeyhulislam, imparatorluktaki
tum ulemd toplulufiunun baqt haline geldifinde ve ona sunulan soru adedi
aqrr derecede arttr$rnda deSiqmek zorunda kalmrstr. Onyedinci asrrda yetiqen bir Osmanh tarihqisine Sore,toeEeyhulislam, haftada iki kez 300-4OO
I'etvaverirdi. l0ll/ 1602-3'deloayazdr{r bir mektupta Hoca Sa'deddin'in o$lu
$eyhulislam Mehmed, pek qok gun 2OO'eyakrn fetva verme zorunda olusundan qikayet etmiqti.Hatta bu rakam bile, Ebussuud tarafindan tek
gunde verildifi rivayet edilen rekor fetva sayrsryla mukayese edildi$inde duquk kalmaktadrr.Qunku talebesi Aqrk Qelebi'nin bizatihi qeyhulislamdan
duyduSuna gors,los Ebussuud, bir gun, sabah ve ikindi namazlan arasrnda
l4l2 ve baEka bir gun 1413 fetva yazmrq oldu$unu soylemiqtir.Onun hal
tercumesi yazarr, bu baEanyr ola$anustu bir muvaffaktyet ve ilahi yardrm
olmaksrzrn tahakkuk etmeyecek bir mucize olarak mutalda ediyor.
Daha akli bir izah, krrtasiyeciliSe gondermede bulunur, qunku Kanuni Sultan Suleyman devrinde, qeyhulislam makamr iqinde fetva verme
igin, Jetua emint yonetiminde, sozde Jetua kalemtveya fetudhdne denen geniq ve etkili bir birim teqkil edilmiqti.Ozel baqvurugulzv2lo6 rutin fetva verme yontemi qimdi aqafrdaki hali almrqtl'r07]\i[ss'slsmilstefit tarafindan daha sonra pusla odast diye tanrnan yerdeki taslakgrlardan birine {mtiseuuid
veya mrisueddeci) arzediliyordu.Ios Musveddeci, I'etva emini tarafindan daha sonra incelenip ve efer gerekliyse duzeltilecek olan mes'elenin uygun
bir biqimde (aqa$ryabkz.) kabaca tasla$rnr yapardr. III ncu levhada bu qeqit bir pusula goruluyor.Bu pusula, mes'ele sahibinin adr ve rnemleketi
{Karahisarh Abdullah) gibi mes'ele ve tamamlayrcr mes'elenin kaba bir tasla$rnr da kapsar.Fetva emininitr onayrndan sonra, milbeggiz, qeyhilislama
sunulacak uygun bir nushaloe yapardt.Yine mubel4riz, fetvayt yaz.tp imz.alO3 Hezdrfenn, Paris Yazmalar, v. 137b.
104 Kutahya valisine (Anadolu'da bir vilayet) hitap eden mektubun ash, Suleyrnaniye
Kutuphanesi, $ehit Ali Paqa Yazmalan 2865, sf.93-4'de muhafaza ediliyor.
105 'Ata'i, 185-6; HezArl'enn,Paris, Yazmalar, v. 138a.
106 Resmi fetva talepleri igin aqa[tya bkz.
lO7 Hezdrfenn, Paris,Yazmalar.v. 137b. Biraz hatah olsa da, munasip pasaj, Uzunqar6rlr'nrn ilntiue Teskilatr, 196, dn.2'de yayrnlanmrqtrr. Baqlangrcr (Venedik Az.iz Marko
Kutuphanesi'deki F{ez6rfennyaznaslna gore, Sark Yazmalan 91,v.76a )'.KantLn-iJbtuA
- MiisteJl.tler mesa'il miiseuvidlere gazdtrub mi7be11gizler....diye okunmahdrr.Dahzr sonraki donemler iqin bkz. A. H. Berki. islanr $c'natinde Kaza ...'farihi uc i/la Mriesse.scsi.
Ankara. 1962. B3-4.
108 Fetvahanenin bu birimi igin bkz.: M. Z. Pakahn, OsmanhTarih Degtntlert ue Tertmteri S1zliigtl, istanbul, 1946-56, ry 782.
'takdimin
lO9 Walsh, (EI, ikinci basr, 'Fatwd' mad.) bunun yerine, miimeggiz'in taslaSr
uygurrfu$u bakrmrndan' inceledigini, soyler. Bu, miibeggizyerine:'Mumeizveya mes'elenin suretini qrkaran ya da iyi bir biqimde kaleme alan' diye yazan muhtemelen
Rycault'nun (agafrda, s.S2'deki dn.146'ya bkz.) sebebiyet verdifi bir yanrlgrdrr.
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lardr, bunun uzerine fetva, mukqbelecir\o tarafindan duzenlenerek,lll
onu
iqaret edilmes'ele sahibine da$rtan miluezzi'ye intikal ettirilirdi.Yukanda
di$i uzere, sorucunun adr fetvalarda, genellikle hatta arkasrnda bile, zikredilmediSinden, muvezzi boyle hallerde, ancak, bu sebeple surecin sonuQlanmasrna defin saklanmasr gerehli olan pusula aracrh$ryla onun kimli{ini tespit sflsfolli1di. t tz
Mes'ele iyeleri, aynca fetvahaneye muracaat edip qitahi fetva dal 13
sonuna do[ru, orada, ozel
talep edebilirlerdi.Osmanh imparatorlu[unun
bir gorevli, ceudb-t Siftht me'n'tttr:.tolarak hizmet vermiQti.ll'1
yazrh fetvalanrun hepsi, ayrr ka[rt pargalrnna ya$eyhulislamlann
fetvahane, yazrh yaprlan f'etva taleplerinin (istid'a)
zrlmamrqlardrr.Ayrrca,
yanrna (derkenar) kendi cevabrnr yazardr.tts Bu yuzyrhn baqlangrcrnda bu
tur fetvalann
ancak onemli hallerde bizzat Eeyhulislamlar tarafindan imzalandr$r soylenir. Bu fetvalar umumiyetle fetva emini (ve re'isri'l-mi)seuuidin)nin irnza ve muhrunu ta$rrdl. 116
FetuaEmini
$eyhulislam fetvalarrnr hazrrlamanln esas sorumlulu$u, tedricen fetva eminlerince deruhte edilmiqtir.AltrnbaE'rn bu gorevliler uzerinde yaptr{t
bir incelemeye gore,ll7 ilk fetva emini onaltrncr yir,yl baqrnda qeyhulislam
Ali el-Cemali'nin hizmetinde bulunan Mehmed Muhyeddin idi.Altrnbaq'rn
muhtemelen
tamam olmayan dizelgesi, birinci dunya harbine gelinceye
dek 69 l-etva eminini igeriyor.Siyasetle daha az ilgili olmalan hasebiyle,
fetva eminleri, ortalama olarak, amirleri olan Eeyhulislamlardan
daha
uzun muddetler hizmet etmiqlerdir.Fetva eminleri, meEhur fikrh kitaplannrn yazarlan ve fetva mecmualannln
musannifleri
arasrndan temayuz
eden eSitimli fakihler idiler. 'Ulemd mertebelenmesi igindeki yuksek kogostergeleri olarak, onyedinci asrrda meselA. istanbul kadrlanumlarlnrn
110 Yani kabaca qereevesi gizilmiq uygun bir nusha?
I I I Yirminci yuzyrltn baqrnda, fetva odasr gorevlileri cedvelinde hiq bir mrrkabeleciyer
almamrqhr ('ilmtye Salnamesf, l4O'2)
I I2.$eyhtilislamlalrn verdifi fetvalann kaydr hakkrnda aqa[rya bkz.
l 13 Sultan'tn emri rizerine bizatihi sevhulislamrn sifahi bir fetvasr iein bkz.: Hammer,
GOR. lv, 363.
'ibntge
114
S a l n a m e s [ , l 4 l : P a k a h n , t , 7 8 2 : Berki, 84.
If5 lferki,84.
I 16 A.Ileidborn, Marurcl de droit pttLtlic r:t admtnistraQf'de l'ErnpireOttotrTatl.
r. Viy:rrra
ve Lavipzig, l9OB , 269
ll7 Mehmed Vamrk $ukrti Altrnba$, Fetua Emtnleri, kendi dergisir-rde bu cahqmayr
yayrnlamaya baElayan Diyanet igleri Baqkanh$rnda el yaznrasr halirr<lc. Arr'k"rla. I)jI-J
Dergisi, u, 10. 1963.
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rtl18 olarak tayin edilebihneleri ve daha sonraki zamanlarda Anadolu kadraskerininllo qahsi rutbesini elinde tutmalan iEaret edilebilir. Onsekizinci
asrrda ise, Mehmed 'AtA'ullah, Yeniqehirli Abdullah ve Vassaf Abdullah gibi bazt fetva eminleri nihayetinde qeyhulislam olmuqlardr.
Altrnbag tarafindan zikreclilen bazr ilk fetva eminlerinin elkablarr, qeyhulislarnlar
seghtllislant kagmakamu (veya uekitil- fetva eminlerinin,
istanbul'dan ayrrldrfrnda ya da hastalandrklarmda onlarrn vekilleri olarak
gorev yaptrklarrnr gosteriyor.Mamafih, esas iglevleri, -onsekizinci yijzryil
sonunda ve ondokuzuncu yllzry:Jda2O civannda, 120yirminci yuzyrl baqrnda 3O'u agkrn- tumu medrese icazetnarnesine l2t sahip,sayrlarl gitgide artan mtiseuuid gorevlileriyle qeyhulislamrn Jetua odasrhr (aqa$rya bkz.),
idare etmekti.$eyhulislamlar hukumet iEleriyle gitgide daha fazla meggul
hale geldi$inde, fetva eminlerinin mesuliyeti de bununla mutenasip biqimde artmrqtrr.Onsekizinci yuzyrldaki Avrupah bir gozlerncinin,I22 kencli zamanrnda, mrlftrlnun, yani qeyhrilislamrn, I'etvalannrn hazrrlanmasrnr. tamamiyle, 'meseleyi kendi Larztnda belirtip ve muftu'yti onu nasrl yazrp imzalayac.a{r konusunda yonlendiren'. fetva eminine brraktrfirnr sOylemesi
dofiru gorunuyor.r2s Mamafih, fetva emininin, geyhtilislarnr hangi yolda
'yonlendirdi$i'
aqrkca belirtilmemiqtir.Duzgun bir soru nushasryla birlikte
ona yazrh bir cevap tasla$r da sunmug muydu? Veya cevabr sifahen mi
onermigti?i.H.Konyah'nrn, maalesef kaynak belirtmealeni24 zikrel.ti{i qok
basit bir yontem var. O, fetvahanede biri 'olur', diferi 'ohnaz torbasr' diye
adlandrrrlan iki atlas torba olduSunu soyler. $eyhulislam. huzurunda yeqil
torbaya yerleqtirilmiq olan butun fetvalara olur, krrnttz; torbadaki biitun
felvalara da olmaz yazardt.
Konyah'ntn tespiti, l9OO-14senelerinde Osmanh fetvahanesinde musveddeci ve mumeyyiz olarak gorev yapan Ali Himmet Berki tarafindan bu
satrrlarrn vazarrorrasozlu olarak teyit edilmiqtir.Ona gore, baq-musveddecinin veya mugkul veya ehemmiyetli meselelerde, fetva emininin nezaretinde bir musveddeci tarafindan formullestirilen sorular, bu tur torbalarda
I I8 Na'ima, Tri'rih, Istanbul, ll47, l, 424.
I 19' ilmiAe Srilnames| 140.
l2O D'Ohsson, t,26O; Dtistur, rv, 76, r ( 13 Mul.rirrren 1292/19 gubat lB75 tarihli
Fe tudhane Nizamname s i) .
I2l 'ilmiye Sdlnd.mesi, 140-2. Kadrlar ekseriyetle kendi srnrllanndan atanmrqtardr (i)rnefin CeritCe-t'ilmtge.nu:6. 1332/1914sonu. 427).
122 [Sir James Porterl, Obseruations on the religion ... qf t.he?trrks, Londra . lZTl, 144.
123 Ondcrkuzuncu yiz5,rhn baqt iqin a5mca bkz.: Hammer, Staatsuerliz-ssung,n, 372.
Benzer qekilde, belirli vilayetlerdeki muftriler, bu grirevi emtni'l-JityloJanna havale etmiglerdi (Gibb ve Bowen, r, n nci levha, 137).
124 Konval. lO9.
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geyhulislama cevap ve itnza igin arz edilirdi. E{er o, teklif edilen fetva ile
aynr goruqte defiilse, yeniden duqunulmesi iqin belgeyi fetva odasrna iade
ederdi.Berki, l9lo OcaSrnda qeyhulislam tayin edildikten sonra Huseyin
F{usnu Ef'endi'nin geleneksel uygulamaya devam edilmemesi ve butun sorulann bir torbaya atilmasr buyrufiunu verdi[ini ekliyor. Bununla beraber,
bir kag hafta sonra, qeyhulislam bizatihi olumlu veva olumsuz bir cevap
verip vermemeyi kararlagtrrmayr a$ln olCude yorucu bulmug ve eski dizeni ihya etmiEti.
I3oylece,pek gok olayda qeyhulislamrn yanrtrnr, soruyu bile okumaks:.:zrr,yazrp vermiq oldu$u gortiluyor.r25 Bu durum, yukarrda zikredildi$i
iizere, ilk meseleye bir cevap verilmeden ewel, tamamlayrcr sorulann nasrl
yazrldr$rm ve her gun qok sayrdaki fetvanrn nasrl verildi{ini izah eder.
d'Ohsson'a Sore,lzonadir meseleler hakkrnda fetvanrn verilmesi iqin bazan
iki veya ug gune ihtiyaq duyulurken; olenin terekesinin taksimi gibi, butun adi olaylar hakkrndaki fetvalar, genellikle il'az;r (prets)dr. Berki,tzz
sonralan, butun bir fetva verme surecinin en fazla bir haftayr aldrSrnr belirtiyor.
Ebussuud'unTolimatt
$eyhulislam fetvasrna olan aqrrr taleple baqa qrkabilmek iqin,
mes'eleyi, cevabrnrn mumkun oldufu kadar krsa bir biqimde, tercihen tek
bir kelimede (olur veya olmaz) verilebilecek tarzda formulleEtirme gerekli
olmuqtur. Bu ancak vakayr agrkqa tanrmlanmrq bir hukuk noktasrna teksif
etmekle baganlabilir. O kullanrqh olmazsa, yukarrda munakaqa edildigi gibi, bir veya daha qok tamamlayrcr soru eklenmeliydi.
Boylece, mes'elenin formulleqtirilmesi fetvanrn hazrrlanmasrnda nihai bir safha halini almr$tr. Musveddecilerin ve onlarrn baqr olan fetva emininin fetva verme surecinde artan onemlerinin ba$ka bir sebebi de budur.
Mes'elelerin nasrl vaz edilecefini fetva odasrndaki yazrciara o$retmek uzere $eyhulislam Ebussuud Efendi, bugune kadar yayrnlanmamrE olan, krsa
bir risale kaleme ahnrqtrr. l2e Bu risalede tarih kaydr yoktur; fakat ayn ayrr
125 Oysa, kuramsa-l olarak, bir rnuftunin mes'eleyi bir kae kere dikkatlice okuyacafr
ve kendisine tamamen agikar hale geldikten sonra yanrtlayacafr umulntuqtur (Fefaudg'Alerrgirige, Kahire, 1323, ur, 379).
126 Tableau gbneraL l, 267 .
L27 a.g.e. (yukanda, s.47, dn. lO7), 84.
I2B Birgok varyzrntlanyla beraber bu nushalar, Topkapr Sarap Kutuphanesi, Yazmalar, Hazine ll8l, v.95b-97a, ve Slilelrrraniye Krittiphanesi, Esat Efendi Yazmalan,
lol7, v.95b-96b ve Hacr Beqir Aga Yazmalan 656, v.235a-b (ewelce v.246a-b), -en iyi
ntisha sonuncusudur-, bulunur. Daha muhtasar bir nrisha iqin bkz. istanbul Universitesi Kritriphanesi, Arapga Yazmalar 1496, v. I42tr.
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Istanbul, Bursa ve $am kadrlan olarak $ah Qelebi,tzs $eyhi Qelebirso ve
Ma'lulo$h'nal3l atrfta bulunmasr hasebiyle, bu risale, Ebussuud'un qeyhulislam olarak yirmi beq yrl hizmette bulunduSu dewede, Receb 976 ve Receb 977 yani 1569 arasrnda telif edilmiq olmahdrr.
Ebussuud talimatlannrn ilk bdlumunde Arapga, Farsga ve -o donemde, kayda gayandrr ki - Turkge kokenli gok sayrda kelimenin telaffuzunu duzene sokuyor.Bilhassa, td'-i teuile ve td'-t merbAte (veya son hd.Jmn
kullanrlrqrnr tartrqryor, srk tekrarlanan zdl yerine zeAn yazrm hatalanna
kargr ikazda bulunuyor ve Turkqede kullanrlan Arapqa ve Farsga kelimelerin hangi yaygm bozulmalannrn reddedilecekl32 ve hangilerinin kabul edilebilecek (daha sonraki sozde gatatdt-t meshare)r3s olduEunu bahis konusu ediyor.
Ayrrca, (dofru olan) haud.le(bir gelirin bir gorevliye) 'nakli'veya'aktarrlmasr'r34 yerine sdlgdne, ba'de'I-isbat'hukuki kanrtrn ortaya konulmasrndan sonra'yerine ba'de's-subOf, vs. gibi kimi mua54Fenterimlerin kullanrlmasrnr tasvip etmez.
Bundan sonra, hukuken yanhq, yanhqa goturucu veya fetvada verilecek cevabrn esaslna yardrmcr olmayan belli bazr soru ibarelerine karqr
qrkar. MeselA, talebe kddir olur mt?, ... tateb ediib almala kddir olur mt?
sorusuyla deSiqtirilmelidir, qunku talep hakkr slnlrsrz ve krsrtsrzdr. Kenisege uakf 'kiliseye vakf yerine (ki hukukdrqrdrr), katip, keniseninJukardstna uakJ dlye yazmahdrr. Ehl-r 'orJ dahl etmeQekddir olur mr? yerine geyhulislam, ( sarahaten ve cevabrn agrk beklentisiyle) eht-i.'6rf ifiird. edtib zulmen mdltnt almaQa kddtr olur mt? yazmayr teklif eder. DiSer yandan, eSer
fiil qeri'at tarafindan yasaklanmrq defilse, mes'ele ne lA.ztm olur? qeklinde
de$il fakat agrkga qeyhulislamrn cevabrna olumsuz bir zemin hazrrlayacak
nesne tdztm olur mt? geklinde olmahdrr.
Di$er talimatlar, meselA, verili bir vakada kadtya, hakinte (hukumetin bag makamlanm iqgal e.den yetkili sivil memurlardan biri), veya bir
be/'e ( yonetici) hangi cezanllrrminasip olduSu gibi qeyhulislamr, srkrntrya
sokucu veya mahcup edici sorulardan koruma gayesinde gdrunuyor. Muh129 $ah Mehmed b. Hurrem, Ebussuud'un o$unun damadr idi (bkz. 'Ata'i, f 37).
130 Abdilkadir $eyhi, Ebussuud'un talebesidir ve daha sonra qeyhulislam olmuqtur
(aym yerde, 327).
13l Daha sonra qeyhtilislam olan Ma'InbAde Mehmed, Ebuussuud'un damadr idi (?mtge Sdbtdmesi, 399-4OO).
132 Glrcllal igin harar 'krl torba' gibi.
133 Des@ah iqin dezgah $eni biqimi tezgali 'tezgah' gibi.
134 Iftg. S. J. Shaw, Ottontan Eggpt in the age oJ the FYench Reuolution, Cambridge,
Mass.. 1964. 176.
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temelen Osmanh sekuler hukukunun (kanun) bu cezalan, qeri'atca,l35 ya
uygun gorulmemiQ {para cezast) ya da aqrkga yasaklanmrE (igkence) oldu[undan, o (bir gorevli) para cezasl (cerime) toplamaya kAdir olur mu? veya
iqkence ('orf) yapmaya kddir olur mu? gibi suallerden de kaqtnrlmaltdlr.
Dahasr, Ebussuud, katiplerine, ahlaksrz kimseye, sakalsrz gence,
vergi toplayrcrsrna (ami} veya ehl-i"'6rfe teveccuh ifade eden yani lehlerine
sayrlacak bir qey yazmamalarrnr kuwetle tembihlemiqtir.ts64ynca hepsi de
onun yakrnr veya talebesi olan yukanda adlan geQenistanbul, Bursa ve
$am kadrlannrn hukumlerini iptal edecek (ddndilrebilecek)veya (bu munasebetle) qohretlerini lekeleyebilecek her hangi bir fetva hazrlamaya karQt
da uyarrldrlar. Bu talimatlar, qeyhulislamlann gerQekte,hayali isimleri altrnda saklanmrg (ozel) sorucularrn kim oldu[unu ve suallerinin hangi fiili
vakaya gondermedebulundu$unu bilmediklerini gosteriyor.
Qok muhtemeldir ki, daha sonraki tarihlerde Eeyhulislamlar, ne ozel
bir sorucuyu kabul ettiler, ne de, yazrh qekilde arz edilmiq olsa bile, onun
ozgfln sorusunu okudular.Neticeten, onlar, fetvatfanedeki memurlan tarafrndan formulleqtirildigi gibi, mes'elenin fiili vakaya uygun olup olmadr$rnr
veya ehemmiyetli hakikatleri saklayrp saklamadrSrnr veyahut ortbas edip
etmediSini inceleyecek bir konumda -bunu yapacak vakitleri olsa bile- defiildiler. Vakanrn sunumunun do$rulu$u mes'elesinin, kararlarrnt o,nlo.dqa961sI37vsl6sleri gereken butun miifttilerinl38 kargrlaEtrfr bir sorun olduEu
do[rudur fakat bu sorun, ozellikle gok sayrda fetva veren Osmanh qeyhulislamlarr igin ciddi idi. Ayrncr nitelikte olarak, buyuk islam rslahatqtsr Seyyid
Muhammed 'Abduh, 1889'da, Mrsrr buyuk muftusu oldu$u zarnarl seleflerinin yapmrE oldu$u gibi, bir ceza mahkemesince verilen olum cezasrnr teyit
eden hazrr-kahp fetvalarr imzalamayr reddetmiqti. Er,.velabizatihi vakanrn
gergeklerini ve mahkemenin tutanaklannr incelemede rsrar etmiqti. l3e
Kagtt
Osmanh imparatorlu$unun son doneminde l'etva eminince yonetilen
fetvahane t'nmAt odastve fetua odast (heg'et-i ifia'ige de denir) diye iki ktsf 35 KrE. U. Heyd, 'Kdnun and shan'ain old Ottoman crirninal justice'. Proceedingsql
the Israel Acadernll o-l'Sciences artd Humanities, lr, I, 1967, ll-12. [Turkqesi."Eski Osmanh Hukukunda Kanun ve $eriat", qev: S. Erollu, ,qUipO,c.xxvl. s. 633-652, Q.n.l
136 Son zikredilen bu iki gdrevli srnrfi, Osmanh ulemasrnca srk srk zulm edici ve
hukukdrqr eylemleri dolalnsryla, itham edilmiplerdir (kr5. Selle, 33, nu:5; 34, nu:10).
I37 lftg. Snouck Hurgronje ( yukanda, s. 44, dn. B7'ye bkz.), tt, 428.
138 Heidborn (1'ukanda, s. 47, dn. ll6'ya bkz. ), r, 268, dn.20l.
139 Mtrhammed Reqid Rrza, Td'riht'I-ustdz ... Muhammed'Abdtth, r. Kahire,
r350/1931,646.
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ma ayrrlmrStr.Sa'ban 1332/Temmuz l9l4 Nizdmndmesi'ne gdre, rao fetva
odasr da iki b6lumden oluqmuqtu.Te'lgFi mesa'il gu'besr olan ilki, sistematik ve qumullu fetva numuneleri mecmualanmn telifine memurdu.TatLarrtgi mesd'il gu'besi adrndaki ikinci bolumun memurlan ise, arz edilen
mes'elelere uygulanabilir ornekleri segerek qeyhulislamca verilecek yanrtlan hazrlar ve nihayet verilen fetvalan, dayanmrq oldufu mehazlarryla birlikte ozel defterlere kaydederlerdi.
Fetvalann verilmesine iligkin yukarrda verilen izahaLta, kayrt hakkrnda hic bir qey soylenmemiqtir. Mamafih, onyedinci asrrda Osmanh geyhulislamlan tarafindan verilen fetvalann sicillerinin (deJAild fetvahanede
muhafaza edildi$i bilinmekteflil.lar Ankaradaki Diyanet iqleri Baqkanhsr
kutuphanesinde de son doneme ait iki fetva defteri saklanmrgtrr. Biri [Yazmalar 3627),1917-18'deki,yani butun Osmanh muftiilerinin 1916Eylulunde
boyle bir sicill-i ifraruz tutmasr emredildikten sonra, Ankara muftusunce
verilen fetvalann suretlerini ihtiva ediyor. 6teki ise fYazmalar 855), birinci
dunya savaqrndan sonra $eri'yye ve Evkaf Vekaletince, lg24'den itibaren
de,Turkiye Cumhuriyetinin Diyanet iqleri Reisli$ince lqimdi, Baqkanhk,
Q.n.l verilen fetvalann ozetlerini igerir. $eyhulislamlann makamr olan eski
MepihAt'rn gimdi istanbul Muftulugundeki arqivleri tanzim edilip kullanrma agrhdr$rnda, ewelki donemlerdeki fetva kayrtlarr hakkrnda belki daha
qok qey keqf edilebilecektir.
Osmanh geyhulislamlannrn fetvalarr ile ilgili ehemmiyetli bir yenilik, makamlarrnin ilgasrndan bir kag yrl once getirilmi$ti. Fetvalardan,
sadece soruculann deSil fakat geniE kamu oJrunun da yararlanabilmesi
goruqu ile yeni verilen fetvalar, 1332/1914'de yayrmlanmaya baqlayan
Megihit'rn ayhk resmi sureli yayrnr olan Ceflde-gl'itrnige'de yayrnlanmrqtrr.
Ocretler
Musluman gelene$ine gore, muftulerin fetvalarrnr ucretsiz vermeleri
duqunulmu$tu.l43 Hizmetlerinin kar$rhSr, mes'ele sonundaki defigmez
ibarede de belirtildigi gibi, Allah tarafindan onlara ihsan edilecek idi.Mamafih, ulemanrn bir krsmr, muftulere, hig deSilse fetvalanm yazrh surette
L4O Ceride-i-'ilmige, nu: 4, $ewdl 1332/1914, 155-7.
141 Fetua emtni (daha sonra qeyhtilislam) Esiri Mehmed Efendi'nin $eyhiilislam
Zekenyindde Yahya'mn fetvalanndan olugturdu[u mecmuaya yazdtSr dnsdze bkz.:
(Grignaschi, yukanda, a.g.e., s. 35, dn. 4,284).
142 Cefide-i'ilmige, nu: 26, 1334/1916.656.
143 Krq.: ibn Xayyrm el-Cevziye, i'tamul-muuakki'in, Delhi, 1314, rr, 262: el-Fetdudu'l'alemgvtge, Kahire, 1323. rrr, 38O.
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verdiklerinde, belli bir ucreti kabul etmeye miisaade edildi$i gorugunde
idiler.l44
Yuksek maaq alan Osmanh qeyhulislamlan, kesinlikle boyle bir ucrete muhtag de$ildiler. Gergekten, qeyhulislamlann geniq bir fetva makamr kurmadrklan ilk devirlerde, soruculann aldrklarr fetva igin her hangi
bir ucret odemedikleri anlaqrhyor.r45Bununla birlikte, onyedinci yuzryrlda,
her fetva igin yedi veya sekiz akgahk (takriben 5 ingiliz penisi) bir ucret
alrnmrq ve fetva emini ve/veya musveddeci, mubeyyiz, vs. gibi memurlarr
arasrnda boluqilmugtur. lao Onsekizinci asrrn ortasrna de[in, bu gorevliler,r47 her fetva igin yalnrzcatJ.g para almrqlardr. Periqan durumdaki gelirlerini arttrrmak uzere, llSO veya llSl/1767-8'de, $eyhulislam Veliyuddin,
Bolu kazasrndan fetvahaneye arpahk olarak irat tayin edip beqte birinin
fetva eminine ve geri ka.lanrrun maiyetindekileretas tahsis edilmesini, emretmiqti.
$eyhulislam fetvalarr iqin resmi ucret, Osmanh imparatorlu$unun
sonuna deSin duquk tutulmugtu. Bu, baqvuruculann gok sayrda oluqunu
izah eden bir olgudur. Onsekizinci yuqyrhn sonunda ve ondokuzuncu yizyrhn baqrnda ucret, beq para yani iki peni civannda (veya 6 Fransrz
solsu)l4e veya yedi para idi.l50 Osmanh parasndaki de[ersizlesmenin bir
sonucu olarak, soz konusu ucret, ondokuzuncu asrln ortasrnda 20 paraya
(veya 12 Fransrz santimine ['bir santim, firankrn yuzde biridir'.Q.n.]),r51 veya baqka bir Awupah kayna$a gore,tsz fetva emininin masraflarrnr tesviye
etmeye yardrm eden iki veya uq kuruea yukselmiqtir.Mamalih, soruculann
flcrete ilaveten, munasip bir fetva alma duquncesiyle fetva verene ekseriyetle ruqvet verdi$i soylenmiEtir.t53
144 Bkz. el-Fetauall-BezzdziLJe,el-Fetduau'l:alengtrigekenannda. v, Bulak. 131O, 49.
145 Mecdi. 3O5.
746Hezirfenn, Yazmalar, Paris, v. l37b-138a (mtisveddeciye!ki, mubeyyize be$ akga):
Uzungargrlr, ilmige Tegkilnfi, 197 (yaylnlanmamrq bir kanunnameye gore, I'etva eminine
iki, mtisveddeci, mubeyyiz, mukabeleci, kitib ve rnivez.ziye beg akCa): P. F-ycault, The
history oJ the present state of the Ottoman Empire, dordtincti basr. rr nci kitap. v nci
b<ilrim, I-ondra, 1675, 197 (mrisveddeciye bes, mubeyyize iki (yukarrda s. 47. dn. 109'a
bkz. ) ve geyhtilislamrn muhrunr.in bekqisine bir akga).
147 Qegmizide. ( gelen dipnotuna bkz.) onlardan miiseuutdin diye soz eder fakat vazjfelerini tahrtr, tesuid, lebyizve teuzf geklinde tarif eder.
148 B. Kuti'rkoflu, (yay.), QeSmrzade Ta'rihi. istanbut, 1959, 67-8; gem'driniz6.de.
M urt t7't-teudrilu Beyazrt, Y azuta)ar 5 I 44, v. 456b.
149 D'Ohsson, n,267; T. Thomton, The present stale qf Turkey, I-ondra, 1809, r, 194.
I 5O Hammer, Staatsuefassunq, * 377.
l5I A. Ubicint, Icttres sur la Turquie, r. Paris, 1853, 83 (Osmanh muftulerine genel
olarak atrlta bulunuyor).
152 C. White, 'Iltree ylears in Constamt.inople,Londra, 1846, rr, 166.
153 Porter, ( y'ukanda s. 48, dn. 122'ye bkz.), 144.

- 3 1 0Onsekizinci asrrn sonunda, Osmanh imparatorlu$unda iki yuz on
adetl54 oldu$u soylenen taqra muftuleri, verdikleri fetvalar karqrh$rnda
umumiyetle bir ucret talep etmiqlerdir, fakat bunun istida sahibinin servetine orantrh oldu$u hrikmii,rss dahafazla kamta muhtagtrr. Evliya Qelebi,
onyedinci yiirryilda bir taqra muftusunun tek fetva ucretinin on akgal56 oldu$unu zikreder. Muteakip yuzyrlda Halep muftusunun fetva bagrna bir
ingiliz qilininden biraz daha fazlabir ucret aldrfr sovlenir.lsTOndokuzuncu
asrr Kudusunde muftu, mual6ren bir ucret almaz fakat onun yerine hediye
kabul ederdi.rssAynl asrrn ilk geyre[inde, adaletin idaresinde geleneksel
Osmanh muftulerinden qok daha buyuk bir rol oynayan Kahire'nin baqmriftusu (Hanefi), fetva ucreti olarak, 'nadiren on kurugtan daha az, eo$unlukla y:dLzveyaikiyuz kuruq' talep etmiqtir.rse (O devirde beq kuruq, bir
qiline eqitti.)160O zam'atr,Mrsrr'rn me$hur baqmuftusunun bile verdi[i fetvalar karqrh$rnda asla her hangi bir ucret almadr$r rivayet edilir, fakat o,
'durustln$nn nadir ornefi' olarak mutalaa edilmiqtir. tat
4. MUHTEVIYAT VE HUKUKI TEMEL
ilke olarak, fetva, tuhaf ve mu$lak konularr62 hususunda de$il, sadece gergekten ortaya grkan meseleler hususunda verilmelidir. Bununla
birlikte, Osmanh qeyhulislamlanrun nazari meseleler hakkrnda bazan tereddutle olmalanna ragmen163 fetva verdikleri bilinmektedir. Meqhur masalsr gahsiyet Hrzthn bedensel olarak hayatta olup olmadrSrto+ya da insan
igin gok mu az mr mulkun daha hayrrh oldu$unarcs dair ilahiyatsal ve ahlaki sorular hakkrnda da fetvalar verilmistir.
Qok sayrdaki Osmamh fetvasr, cevaplarr agtk ve herhangi bir qupheden uzak pek basit hukuki sorulara temas ediyor.Yukarrda zikredilen risalesinde Ebussuud, memurlanna 'gun rqr{rndan daha aydrn herhangi bir
154 D'Ohsson, * 284; Hammer, Staatsue,:lassung, lr, 390'da yinelenmiqtir.
f 55 Gibb ve Bowen, r, n nci levha, I37.
156 Segahhtndme, n, 429 (Edirne)l w, 175 (Van).
157 A. Russell, The natural hlstory oJAleppo, l-ondra, 1794, r, 321.
158 J. Finn, Strrring tinres, londra, 1878, r, 176.
159 E. W. Lane, The modern Wgptians, krq.: rv (Herkesin Kitaph$r, Londra ve New
York. 1936.ll7-18).
16O Aynr yerde, 116,dn. 3.
161 Aymt yerde, 12l. A)'nca A. von Kremer, Aepgpten,La1y1pzig,1863,
u, 73bkz.
162 Krg.: el-Fetdudu'l:ctlemgiige, Kahire, 1323, ur, 379 ( ue-Id yecilte'l-i{ta' fi-ma lem
yekal ; TagkoprtihizAde, Meuzft'fLtu'I: ul0nr, istanbul, I 3 I 3, r, 90.
163 Ornefiin. Katib Qelebi, Miz,antt't-hakk.fiihtiydri'I-ehrtkk, istanbu]. 1280, 1l-12. 136-7.
164 Bayezit Kutuphanesi, Veliyuddin Yazmalart 3216, v.73a-b.
165 Diyanet iqleri Ba"EkanhgrKutriphanesi Yazmalar 3553, v.332a.
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qeyi ve [cevabr] gok aqikar olan lherhangi bir] mes'eleyi' yazmarr'a talimatr
vemiqti.$eyhulislamlar tekrar be tekrar, zarr.arr aqrmr kanunu, bir vakrf binaslmn mulk olarak satrqrrun geqerlilifi, insanrn olen babasrnrn kansrnrn
mahrem $ani evlenme igin yasaklanmrq akrabahk derecesinde)olup olmadr$r, kadr tarafindan bakrlan bir davanm yeniden dinlenip dinlenmeyece[i,t66 vs. gibi bu geqit srradan sorular hakkrnda fetvalar vermiqlerdir.
Her halukdrda, bu qagrrtrcr de$ildir. Bir kere, islamda fetva, sadece
karmaqrk davalarda hukuku agrklama ve uygulama aracr olarak hizmet
gormemiqtir; o aym zamanda kendi kendilerine bir hukuk kitabrna bakacak konumda olmayan halk iqin onu basitge izah etmek igin de kullanrlmr$trr.r67 Bundan oturu, bir fetvamn takdimi, gok srradan bir mes'eleye
temas etse bile, bir qok davada adet hukmundeydi. Nihayet, istanbuldaki
Arrmpah bir gozlemci tarafindan fark edildi[i gibi,t0a bir qok kimse, ihtilaflannr mahkeme drqrnda bir muftunun (Qok daha ucuz) fetvasr mucibince
halletmeyi tercih etmiqtir.$eyhulislamlar bile hukukun en basit mes'eleleri
hakkrnda fetva vermeyi yakrqrksrz diye mutalaa etmemiqlerdir.l6e istanbul
muftuleri olarak orada bayaSr bir muftunun iqlevini ifa etmiqlerdir.Yukanda tartrqrlan fetvalarrn taqra muftulerininkilerle bigimsel benzerli$i (bu
muftulerin imzada lakablanm ve mehazlarrnr zikretmesi drqrnda) gosteriyor ki, fetva vermeye kahrsa, geyhulislam sadece bir egitler arastnda birincf dir.
Dini inanqlar ve uygulamalar hakkrnda ve ozel hukukun muhtelif
mevzulan hakkrnda sorulara ilaveten, kamu hukukunun bir gok meseleleri de muftulere arz edilmiqtir.Savaq ve banq, idari tedbirler ve rslahatlar,
vergl, ceza hukukunun belirli gorinumleri, bilhassa asilerin cezasr ve gorevlilerin idamr, Sultamn tahttan indirilmesi vs. ile ilgili fetvalar bunlara
misal olarak zikredilebilil.tTo B'snlarrn ekseriyeti, Eeyhulislamlar tarafindan genellikle onde gelen diper 'ulemd'ya danrqrldrktan sonra verilmiqtir, l7rama taqra muftuleri de vergiler ve ceza adaleti sorunlarr uzerinde
166'ilmiye Salndmesi 45f , 531, 519; istanbul Oniversitesi Krittiphanesi, Turkge Yazmalar. 44O1. nu: 44.
167 Bkz T. W. Juynboll, Handbuch des islamischen Gesetzes, Leyden ve Layipzig,
l9lo. 55.
168 White. rr. 166.
169 Ote yandan, Mrsrnn birqok briynk mriftrisumin <izel gatuslara fetva vermeyi reddetmig oldufu soylenir (Re$id Rrza, Td'ri]tu'l-ustdz, ru, Kahire, 1324,279).
l7O Bkz. Topkapr Sara5n Argivi, E 12079. Bu ge$it isimsiz fetva nushalan, belki de
bizzat sultan igin istinsah edilmig, guzel bir surette yazrlmrq el yazmalarrnda
muhalaza ediliyor (<irneSin, Topkapr Sarayr Ktituphanesi, Hazine YazmaTar 1650 ve
BaEdat lo7).
171 D'Ohsson, t, 266; Hammer, StaatsuerJassung,n, 377.

- 3r2 I'etvalar vermiqlerdir.rT2 Devlet iqleri hakkrndaki fetvalar, umumiyetle sultan, vezir ya da baqka bir yuksek hukfimet veya saray gorevlisi tarafindan
istenmiEt.ir.Bu tur fetvalann sayrsrnrn, merkezi hukumetin, eylemlerinin
hukukileSmesi ihtiyacrnr, gitgide daha ziyade hissetti$i onyedinci ve bilhassa onsekizinci yu4rrlda arttrfir, ileri surulmu$tur.tzs Bununla mutenasip olarak, ulemd cemaatinin ve onun basr olan qeyhulislamrn da Osmanh zevalinin bu ga{r srrasrnda devlet iCindeki ehemmiyetinin arttr$r, ilave
edilebilir.
Mliftu nazan olarak islamrn dini hukukunun yorumlayrcrsr olmasrna
ra$men, Osmanh Eeyhulislamlan ve taqra muftileri, denildiSi gibi,tza s2dece qeriat hukukuna dayanan fetvalar vermiq de$ildiler. Pek qok Osmanh
fetva derlemelerininlTs sonunda ayn bir Iasrl, sekuler devlet hukuku (kAnun) veya padiqah fermanlarrnca duzenlenen zirai ve 'feodal' konulan iqler. Osmanh milftulerinin qer'i-olmayan hukuka uygun olarak fetva verdiSi
oteki konular vergi, belirli cezai iqler ve muhakeme usulu idi. Bu qeqit sayrsz davada, geyhilislam once, sorulan husus hakkurda duzenlemenin ne
oldu$unu, manidar bir surette 'kanun muftusu' diye tesmiye edilen, kanundan mesul $orevliden yani nrpancrdan sorup sonra ona uygun olarak
karar vermi$tir.176 Baqka olaylarda, qeyhulislam sultanrn kendisine de
muracaat edebilir ve karannr talep edebilirdi.Bilhassa, gegmiq hukukgular
arasrndaki anlasmazhkh mes'elelerde (rhtilafu'L-Jukahd)sultandan hangi
goruqun takip edilmesi gerekti$ini emretmesini isterdi. Sultanrn fermanlanna dayanan en unlu fetrra toplarnasr, $eyhulislam Ebussuud'un sozde
Ma'ruzat'dlrl77 ki o, oteki Osmanh muftulerinden claha ziyade ger'i-olmayan meseleler hakkrnda gok sayrda l'etva vermekle tanrnmrgh. 17sOsmanh
zamanlarrnln sonuna do$ru. qeyhulislamlann f'etva odasrnrn te'lif-i mes6.'il
qu'besi, devamlt surette vakrf mulkiyeti ve miri araziyi ilgilendiren fetva or172 Orne[in, O.L.Barkan, Osmanlr lmparatorlulunda Zi,rai Ekonominin Hukuki ue MaLi
Esaslan, tKantrrlar, istanbul, 1943, s. 209, g.14:1'opkapr Sarayr Ar$ivi, E 12079, nu:3.
173 D'Ohsson.u, 261; Uzunqarqrlr,ilmiyc'Tegkilatr,l9B, dn.l.
174 Ome[in Fekete, EirtJtlhrung, s.lxu. sr]t. 2.
175 Orne[in KemAlpagazd:de,FetADa,Belediye Kutriphanesi, M.Cevdet Yazmalan O 44
son; Ali Efendi. FetaueuAya Sofya Ktitriphanesi, Yazmalar 15V2, v.493b-496b:
Yeni$ehirli Abclullah, Behcetil'IJetaua.istanbul, 1266. 640-3. Aynca Krinunname-i Llskribi isimli zirai mevzular haklondaki fetva mecmuasrna bkz.: (Atrf Efendi Kritriphanesi, istanbul. Yazrnalar 1163, v. l2b vd.).
176 MilliT<ztebbu'IarMecmfi'ast.r, 516; Bayezit Kutuphanesi, Bayezit Yazmalan 4789,
v.l8b.2la. vs.
177 Horster, a.g.e. lvukanda s. 35, dn. 3) bu ezrhsmanrnde{erlendirilmesi iein benim
yaSnnlanacakolan Studies inoldOttomancrininallct.to'alyazann bu eseri, aymt adla.
oltinrunden sonra yayrnlandr: 1973, Oxford, Q.n.l bkz.
178 'Ata'i, 185: HezArfenn. Paris Yazmalar. v.l38a.

- 3r3neklerini, sultamn yeni fermanlannalTe gore tadil etme zorundaydr. Kanunar8o vs fermanlara ahflara ek olarak, deJter-t hakanilerrs t ve hatta yabanmuftunun fetvastcr hukrimetlerle olan'ahdndme'ler'kapitulasyonlar'I8z
run temeli olarak Osmanh I'etvalarrndazikredilmiqtil.t8s
Resmi Osmanh muftuleri, imparatorluktaki egemen mezhep olan
Hanefi mezhebinin hakim ya da en sahih gorugune uygun olarak l'etva verirlerdi.tsunun istisnalarr, yukanda bahsedilen Nizamnamede agrkga belir184Anrlan Nizamnamenin 6. fashna gore, genel kabul gormeyen bir Hanefi
gdruqu, hatta oteki ug sinni mezhepten ($afii, Maliki ve Hanbeli) birinin
bir goruqu, zarr.arrfir maslahatr (kamu yaran) iqin en uygun diye mutalaa
edilirse, en yuksek fetva yetkelerinin ve sultamn onayl ile fetvalann temeli
olarak hizmet gorebilirdi.
Hatrr sayrlrr gayri-Hanefi nufuslu Osmanh kasabalannda $ani ozellikle Arap vilayetleri) oteki meztr.eplerin gayri-resmi muftulerine, mahdut
konularda, kendi geleneklerine uygun fetva vermeleri iQinIs5musaade edilmigti.Genel kural, her muftunun fetvalanm, mes'ele sahibi baqka bir mezhebe mensup olsa bile, kendi mezhebinin goruqlerine dayandrrmasr gerektigi idi.186
Kaduln hukmunun aksine, fetva yerine getirilmesi gerekli bir hukum (mulzim bt'I-hukn! de$ildir; o, tatbikatta soru sahibine, her zarr.ar.
takip etmediSi, sadece yetkili bir hukuki tavsiye (muhbtr'ani'I-hukm) temin
eder. Bazan kadrlar da muftunun fetvasrnr kabul etmeyi reddetmiglerdir. 187Olabilece[i uzere, bir davada iki tarafin davalannr ayrl ayrl, aynr
muftuye arz ederek her ikisinin de ondan uygun bir fetva elde etmeleri, $aqrrttcr de$ildir.tss Bundan dolayr Fekete, fetvalara -muvakkaten bile- 'Gesetzeskrqfr) [kanun gucunde, Q.n.] olma nitelifini hamletti$inde qok ileri
Sidiyor.ieo Mamafih, kuramsal olarak, fetvalar, bilhassa qeyhulislamrnki179 Certd.e'i'ilmtge,nu: 4, $ewil 1332/1914, s. 156, $. 4'ki Sa'ban 1332/ Temmuz
l9l4 tarihli nizdr nnante'ye bkz.
18O Mahalli orf gibi, en azrndan kuramsal olarak $en'ata aykrn olmamak qartryla
(Taqk6pruluzade, McDzt AI r, 91),.
l8l Bkz. Pir Mehmed, Zcthirtl'I-kuddt, Suleymaniye Kutuphanesi, Esat Efendi Yazrnalan 852, v.3b.
I 82 Ornefin, Dubrovnik Arqivi, Acta 'I'urcarann,C 10, nu: 19 ve 44.
183 KrS. Heyd,'I(anfnand sharla, [yukanda, s.5O, dn.i35), 8-9, l2-\4.
lB4 Ceflde-i'iLmtge,nu: 4, $ew;il 1332/1914,156.
I85 D'Ohsson, r, 284: I-lammer, Staat.suer;fassung.
l, 391.
186 Bkz. Mehmed Frkh^ el-'Ayrntabi. Risale./i edebi'I-mtifti, Dil ve Tarih CoSrafya
Fakultesi Kutuphanesi, Ankara, ismail Saib Yazmalan 757,v.12a-b.
187 Bkz.meselii, Selle, 63, mr: lO (mes'eledeki yer alan olan kelimeslni olana? diye
okuyunuz).
lB8 Bkz. Ubicini. (yukanda, s. 53. dn. l5l). r. 83.
l89 Eirgfiihrun-q,s. lxnr. srit. 2.

- 3 r 4ler, ihmal edilmemelidir.Bir gok qeyhnlislamrn fetvalanna g6re,tso fetvalara
itibar etmemek bir muslumant ta'zir cezastna maruz brrakrr ve hatta onu
inanmayan (kofrrl konumuna duqurur ve onlara uygun olarak hareket etmeyen kadr da gorevinden uzaklaqtrrrlmaya mustahak olur.
Fetvalann krlgrsal etkilili$i her ne olursa olsun, Walsh'un temayuz
etmiq qeyhulislamlann kararlanmn hukuki emsaller olarak deSer taqrmadr[r de$erlendirmesi, rer onlarrn sadece 'case-Law' meydana getirmedigi
anlamrnda doSrudur. Bununla beraber, en azmdan sonraki devirlerde, Osmanh muftulerinin ve hatta geyhulislamlarrnrn genellikle ulu seleflerinin
kararlanna uyarak fetva verdikleri htikmu gok az qupheyi davet edebilir.ls2 Osmanh fetvasr, boylece son bir kag asrr iginde islam dini hukukunun inkiqafr ve berraklaqmasrnda buyuk bir rol oynamrgtrr.

l9O Nuruosmaniye Kutriphanesi, istanbul, Yazmalar 1967, v. 2lb ve 25a (KemAlpaqazdde'nin fetvalan); istanbul Universitesi Ktittiphanesi, Turkge Yazmalar 2112, v.
b ($eyh Mehmed'in fetvasr). Aynca Selle, 17, nu: 2; 63, nu: 10.
19l EL ildnci basr. 'FatwA' mad.
192 Krq.: D'Ohsson, + 261; Ceride-i.'ilmtge,nu: 4, $ewdl 1332/1914,s.f 55-6, g. 3.
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TURKIYE'DEHUKUKEGiTiMiaQlsnoau
ROMA HUKUKU FIAKKINDA BAZI DU$UNCELER

BiTLentfeninodfU.

Toplumsal yaqamrn sistemli gekilde devam ettirilmesi, kiqiler ve
gruplar arasrndaki uyuEmazirklar ve kural ihlallerinin devlet tarafrndan giderilmesini gerektirir. Hukuk kurallair, yargr organlarr, bu organlann kararlarrnr yurutecek kuruluglara kadar geniq bir orgutlenme mevcuttur.
Hukukun ve hukukgunun temel etkinli$i bu iqlevleri yerine getirmekdir.
QaSdaq bir devlet aJmr zamanda bir hukuk devleti olmak zorundadrr. Bu
aqrlardan, hukukqu, klasik hukukguluk mesle$inin drgrnda, idarede, uluslararasr iliqkilerde, hatta devletin bir gok iizel faaliyetinde soz sahibidir.
insan, cenin durumunda oluqundan, hayatrmn butun faaliyetlerinde,
hatta olumtinde ve sonrasrnda hukukla ilgilidir. Bunlann qo$unda da hukukun dznesi durumundadrr. A5rnca, Turkiye'nin koqullarrndan kaynaklanan gorevler hukukgunun etkinlik alamm geniqletmektedir. Turkiye'nin geleneksel bir toplumdan ga$daqlaEmaya yoneliEi, bagtan beri temel dinamiSini hukukta bulmuqtur. Hukuk ve hukukgu, hAla ga$daqlaqmanrn itici
gucu olmak gorevi ile karqr karqryadrr. Ancak, boyle bir etkinlikte buluna*Prof. Dr. M. U. Hutuk Fakultesi O$retim Uyesi

-324bilecek hukukgunun hukuk bilimi ve hukuk drqrndaki toplumsal bilimlerde
bilgi birikimine erigmig olmasr gerekir. Zira, bilindigi gibi, hukukquluk, hukuk normlannln, bunlann yorumlarrmn ve bunlara iliEkin doktrinlerin ezberlenmesinden ibaret bir e[itim ile yurutulemez. Hukukgunun hukuk biliminde yetkinli[e ulagabilmesi iqin, toplumsal bilimlerde bilgi birikimi, sa$lam bir muhakemesi ve hukuk duquncesi, matematik algrlamasr ve nihayet
felsefe ile sorguladr[r bir dunya goruqu bulunmahdrr. Bu e$itim, hukukun
koksuz bir ust yapr olarak kawanmasrm da onler. Hukuk fakultelerinin
e$itim programl bu noktalar goziinunde tutularak hazrrlanmrqttrl.
Roma hukuku da, hukuk e$itiminde yukarrda sozu edilen amaglann
gergekleqmesi iqin do$rudan ve dolayrsryla yararlanrlan temel ve vazgegilmez dayanaklanndan biridir. Her ulkede, o ulkenin toplumsal hayatrnda
hukukqunun yerine getirmesi beklenen iqlevlere gore, hukuk e$itiminin
saptanmasl amacl farkhhklar gostermektedir. Bazr ulkelerde, hukuk e$itiminin avukat, savcr veya yarglQ gibi hukuk uygulayrcrlarr yetigtirmesine
yoneltilmesi goruqunun savunulmasrna karqrhk, bazr ulkelerde yonetim,
eSitim veya siyaset alamyla ilgili iqlevleri yerine getirebilecek yetenekte hukukqular yetiqtirmenin de, hukuk e$itiminin amacr igine girmesi gerekti$i
goruEu savunulmaktadrr.
Bu goruqlerden birincisi, genellikle Anglo-Amerikan yuksek oSretim
kurumlannda benimsenmekte, ikinci goruq ise Krta Avrupasr ulkelerinde
a$rr basmaktadrr.
Bununla birlikte, gaSrmrzda hukuk efitiminin amacl konusunda,
hig deSilse esaslarda bir goruq birliSine varmak mumkun olmaktadrr. Bir
hukukqunun, kanun ustasr veya kanun teknisyeni defil, bir qeqit hukuk
muhendisi olabilmesi iqin, teknik hukuk bilgisinin yamnda, genel hukuk
kulturune ve difer sosyal bilimlere de vakrf olmasr gerekmektedir.
Bir ingiliz hukuk profesoru, bunlan gozonunde tutarak, hukuk eSitiminin amacrm "hukuk kurallanm o$retmenin yanr srra, bu kurallann geliqimi, bu kurallar altrnda yatan ekonomik ve sosyal sebepleri ve ilkeleri
gostermek, hukuk tarihi ile sosyoloji tarihi arasrndaki ba$antrlarr bulmak
ve mumkunse ilerideki geliqiminin doSru yonlerini gostermek" olarak belirlemektedir2 .
Bir gok ullkede reform gahgmalannda, hukuk eSitiminde, gerek konu, gerek metod balumrndan gok geqitli teklifler getirilmiqtir. Kldsik e$itim
I istanbul Universitesi Hukuk Faktiltesi, tstanbul, s.3.
2 GUTTERIDGE H.G.: Comparative Law Cambridge, 1946, S.9 (KARADENIZ O..
A.U. Hukuk Farkultesi Dergisi , c.
Ronra Hukuku,
Hukuk O$retimi Bakrnunadan
XXVI. 1969. s.36 n.S'den naklen).
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sisteminden aynlmak yolundaki efilim, bazr ulkelerde amacrnr aQmlQve
XX. yuzyrl hukukeusunu, gafmtn sorunlanna yoneltme Qabasl iqincle, bu
Qagln kultur ve uygarh[tntn dayandr{r temelleri onemsemeden' irukukguyu
sadece uygulama alarunda kullanacaSr bilgilerle donatmaya yonelmiqtir.
Bu konuda, ga$tmzm ekonomik ve sosyal gartlartnttr yaratttgt yeni
hukuk dallanna o$retimde yer aqtlmasrnr sa[layabilmek igin' eSitim kapsamrnrn ayrklanmast zorunlulu$unun da payr olmu$tur.
Bu kapsam ayrklamast ve yeniden duzenleme dofirudan doSruya uygulama alanr olmayan, hukuk sosyolojisi, hukuk felsefesi, iktisat, hukuk
tarihi, Roma hukuku gibi bilim dallarrnm aleyhine olmuqtur. Bu arada,
bazr hukukqular, Amerikan hukuk eSitimi sistemleri metodunu tarnamen
benimseyerek, hukuk fakultelerinin lisans efitimindeki bilim dallannrn tamamen bir kenara brrakrlmasr ve efitimin, yururlukteki hukuk sistemlerine ve hukuk dallarrna tahsis edilmesi goruqunu savunacak kadar ileri gitmiqlerdir.
Amerika dahil, bir gok ulkede, bu e[itim sistemine karEr <;tkanlar olmuqtur. Hukuk kurallannrn alt yaprsrna iliqkin geqitli bilim dallartnrn e{itimden kaldrnlmastnrn, o$rencilerin katr, dogmatik hukukgular olarak yetiEmelerine yol aqacafir one surulmuqtur.
Diger taraftan, gergek anlamda hukukqu yetiqtirmek iqin, bir ulkede
geqerli olan hukuk kurallarrnrn ttimunun o$relilmesinin gcrekmediii, bilimsel yonden iyi yetiqmiq bir hukukqunun, fakrilte stralannda ofrenmedi$i, ekonomik ve sosyal qartlann yarattrfi yeni hukuk duzenleri karqtstnda
da bocalamayacafir, bunlarr kolayca kavrayabilece$i aqtklanmtstrr.
Ozetle, klAsik e[itim programlanntn, hiq de$ilse, buyuk bir krsmrnrrt
kaldrnlmamasl gorusu sa..runulrnugtur3.
tsu arada, yeni bir olay olmamakla birlikte, Roma hukuku efitiminin
de tenkicllere u$radr$r gorulmektedir. Gercekten tarihi geliEimi iginde, bu
hukuk sistemi gok qeEitli sebeplerle, qesitli ulkelerde saldtnlara ufrramrE
ve bu dugmanhk Roma Hukuk efiitimini de etkilemiqtir. Uq bin yrla yakrn
gegmiqi ile bugun "Batr kulturu" dedigimiz kulturun bir parqasr olarak Batr Avrupa ulkelerine yerleqen ve gerekli degiqikliklerle, defigen toplumun
hukuk ihtiyaqlanna cevap verdi[i iein kendisini kabul ettiren bu hukuk
sistemi bir gok ulkede, sosyal, siyasal, kulturel. hatta dinsel etkenlerin yarattrfr direnmelerle karErlagmrEtrr.
O devirde de, Avrupa ismindeki bolgede yer alan ulkeleri egemenli$i
altrnda btrlunduran Batr Roma imparatorlu{u M.S.476 yrhnda siyasal bir3 Almarry:r'da Hukuk E{itimi Refbrmu konusundaki
tenkidi icin bliz. KARADENiZ O.. op.cil.s.327. n.7.

Munih

kararlan

ve bu knrarltrrtn

-322lik olarak sona erdikten sonra, bu imparatorlufun topraklannda, kavimler
goQu sonunda qegitli kralhklar kurulmuqtur. Ancak, bu siyasal pargalanma eski Roma kulturunun ve ozellikle hukuk sisteminin izlerini bu topraklardan silememiqtir, Kurulan kralhklardan zaman zamarr gue kazananlar, kendilerini eski Roma imparatorlufunun kultur ve uygarhsrnrn mirasqrsr saymrSlardrr. Kutsal Roma-Cermen imparatoru $arlman rn giydi$i tag
Roma imparatorluk tacrdrr. Bu imparatorluk XIX. yu4rrl baqlarrna kadar
varh$mr surdurmuqtur+
Fransa, kendi krallanna Karolenj'lerin {yani Roma-Cermen krallan,
run) menqeini tanrmrqtrr. Bu sebeple Fransa krallarrnrn giydigi taq, imparatorlu$un kurucusu, $arlman'rn tacr sayrlmrqtrr. Qok sonralan, Napoleon'un giydigi taq da Roma imparatorluk tacrdrs .
Roma kulturunun bir pargasr olan Roma hukuku da imparatorlulun
ortak hukuku olarak benimsenmiqti.
V. yuzyrlda XI. yuryrla kadar Roma hukuk kulturunde duquq olduSunda kugku olmamakla birlikte, Xi. ynzyrl sonlannda durum birden bire
de$iqmiqtir. Baqta italya'da Bolonya Universitesinde baglayan Roma hukuk qahqmalan, hukuk alanrnda bilimsel qahqmalara yon vermiqlerdir. Bu
qahqma ve araqtrrmalar, hukuk e{itiminde Roma hukukuna ozel bir yer
kazandrrmrqtrr.
Di[er taraftan, bolgesel ve ulusal hukuk sistemlerine ra[men, Roma
hukuku, imparatorluk hukuku olarak otoritesini surduruyordu. Bu nedenlerle italyan Universitelerinde hukuk e$itimi ozel onem kazanmrq ve
Batr Avrupa'mn bir qok ulkesinden italya'ya o$renci akrm baglamrqtrr. Bu
universitelerde o$renimlerini tamamlayan hukukqular, derinlemesine o$rendikleri ve benimsedikleri Roma Hukuku kavramlarrnr ve kurallarrnr,
kendi ulkelerindeki hukuk uygulamasmda da kullanmaya baqlamrqlardrr.
Aynca, bu hukukqulann etkisiyle, Roma hukuk eSitimi butun Batr ulkelerine yayrlmrqtrr6.
Roma hukuku, XIL yuzyildan itibaren yu4rrllarca suren gegitli hukuk okullannrn ortaya koyduklan bilimsel faaliyetler, hukuku inceleme ve
araqtrrmalarrndaki farkh amaglara ve metodlara uygun olarak, yeni zamanlarrn, yeni ihtiyaqlanna kolayhkla cevap verebilmesini saSlamrqtrr. Bu
durum, Roma hukukunu, Orta Qa$'rn bolgesel ve ulusal hukuklanna ustun duruma getirmiqtir. Yeni Qa$'r hazrrlayan bir qok sosyal ve ekonomik
4 KARADENIZ O.,op.cit. s. 329.
5 bkz. UMUR Z.,Tlj.rk HukukTarihi Dersleri, Lcilt. ist. 1993. s.74.
6 bkz.KOSCHAKER P.- AYiTER K.., Modern Hususi Hukuka Girig olarak Roma
Hususi Hukukunun Ana Hatlan, Ankara, 1971. KARADENiZ O.,op. cit.s.3S1.
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de$iqikliklerin doSurduSu hukuki sorunlart qozebilme yetene$i, Roma hukukunun uygulama alanrnr daha da geniqlelmiqtir. Bu ceqitli sebeplerle
Roma hukukunun, Batr Avrupa ulkelerinin hukuki hayattna, giderek datra gok nufuz etme olayr, Orta Qa{ sonlarrnda genel bir nitelik kazanmtqtr.
Bu olaya, hukuk tarihinde, "Roma Hukukunun iktibasr. benimsenmesi"
(reception) denilmektedir. Ancak Roma hukukunun kabulu ve uygulanmasl anlamrnda Roma hukukunun benimsenmesi, qeqitli ulkelerde, de[iEik
qekillerde ve derecelerde olmuqtur. Bunda, her ulkenin ozelliklerini yansttan ulusal ve bolgesel hukuklarrn direnme gucu ve Eekli rol oynamtqttr. Bu
direnme, ulkesine gore, milliyetcilik fikrinin yanr srra. siyasal, sosyal, hatta dinsel etkenlere gore daha guqlu veya daha zayf olmuqtur. Bu qekilde,
Roma hukukunun benimsenme derecesi ve sekli, meseli, Fransa'da, ispanya, isviqre ve Almanya'dakinden farkh olmuqtur. Ancak, bugunku Avrupa ulkelerini, butun bolgesel ve milli ozellliklerine ra$men, tarihsel zorunluluklarla birbirlerine ba$ayan, Batr kulturu veya Avrupa kulturu dedi[imiz ortak kiilturun bir unsuru olan Roma hukuku hie bir ulkeden tamamen atrlamamr$Lrr.
Bunun son orneklerinden birine Hitler Almanya'srnda rasthyoruz.
Genel politikasr gere[i, Alman milli httkukunu'"'urgulama gabasrnda olan
nasyonal sosyalist rejim, universitelerden Roma hukuku efitimini tamamen kaldrracak kadar ileri gitmigtir. Ancak, Alman Medeni Kanunu'nun
temeli olan Pandekt hukukunun anlasrlmasr bu hukukun qekirdefii olan
Roma hukukunun bilinmesini zorunlu krhyordu. I3u sebeple, Roma hukukunun baqka bir gerekq:eyleokutulabihnesini saflamak amacryla hukuk
fakultelerinin programlarrna "Roma Hukuku ve Do{u Akdeniz Hukuklan"
adr altrnda yeni bir ders kondu. Bu dersin kapsamrnrn o/o90'tRoma hukuku icli. Bunun en yeni ornefrine Qekoslavakya'da rastlgroruz. 1949 ve 1952
reformlarrnda Roma hukuku efiitimi srnrrlandrnhms, ayrlca bu dersin baraj dersi olmasr bngorilmuq ve ogretimin ve hukukun sosyalist duquncelerden esinlenmiS krsrmlarrna inhisar ettirilmesi ongorulnuEtur. Bundan
sonraki durumu kesinlikle bilmiyoruz. Ancak, devrin siyasal olaylan sonucu, Qekoslavakya Adalet Bakanr Kucera. hukuk efiitimine de degindigi demecinde, "Hukuk fakultelerine yeniden Roma hukuku dersi konmaslnln
iyi ar,rrkat yetiqtirmek igin zorunlu oldufrunu" belirtmiEtirz.
Roma hukuku bir qok ulkenin universitelerinde hukuk eSitimi prograrnlarrnda yer aldr$r gibi. tilkemizde istanbul'da Darulfunun zamanrnd.a
da, Roma hul<uku dfiretirni yaprlmrqtrr. Hatta, bu daha da gerilere gitmek7 ttkz. KAI{ADIII\iZ O.. o l ) . c r i t . s . l l l l 3 v e a t r f ' v e r d i g i V o l t e r r a r [ i . , D i r i t t i d e l l ' O r i e n t e
Mecliterriu-Ieo,Firenzr'".1 9 1 1 7 ,I ) e r S p i e . { e l , N r . 3 0 3 3 T e m r n t r z 1 9 6 8 .
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tedir. Turkiye'de henuz Isvigre Medeni Kanunu kabul edilmeden gok once,
Roma hukuk efitimi hukuk mekteplerine dahil edilmiqti. Turkiye'de ilk defa batrh anlamda ve lise derecesinde 1868 yrhnda kurulan okul olan Galatasaray Lisesinin kuruluqundaki ders programrnda, Roma Hukuku ve Hukuk Baqlangrcr vardrr. I874'de Resmi Gazete'deyayrnlanan iradeyle Galatasaray universitesinin temeli atrlarak uq yuksek okul krsmr eklenmiqtir.
Bu fakulteler, Hukuk, Edebiyat ve Muhendislik mektepleri ismiyle lBTb'de
o$retime baqlamrqtrr. Bu devirde, devletin ileri kademesindeki memurlann
kultur seviyelerini arttrrmak igin Galatasaray'da kurslar duzenlendi ve
memurlarrn bu kurslara devamr mecburi krhndr. Bu kurslarda; idare, muhakeme tarihi, mecelle, hukuk baqlangrcr, Roma hukuku, felsefe, mantrk,
tarih gibi dersler verilmiqtir.
Yu4rrldan fazlabir sure sonra, yeni kurulan Galatasaray Universitesi Hukuk Fakiltesi'nin, Fransrz Universite temsilcileri ile birlikte hazrrlanan ve bu yrl baqlayan ders programrnda Roma Hukuku'nun l. srnrfta zorunlu ders olarak yer aldr$r gorulmektedir.
Ankara'da ise, 1925 yrhnda kurulan Hukuk Mektebinin ilk o$retim
programrnda da Roma Hukuku'nun yer aldrSr gorulur.
l9B0 yrllanndan sonra kurulan Marmara Universitesi Hukuk Fakultesi ve difer tum Hukuk Fakultelerinde'de Roma Hukuku I. srnrfin zorunlu dersidir
Ancak, Turklerin Kara Awupa hukuk sistemini benimsemesi, Roma
hukukunun orta QaS'dan sonraki benimsenmesine benzememektedir. Roma hukukunun
Kara Arrmpasr devletleri, yani Fransa, italya, Almanya,
isvigre, ispanya, Belqika, Hollanda vs. gibi devletler, daha once Roma imparatorluk camiasr iginde yaqamrq olduklan igin, hpp aynl uygarhSrn insanlarr olarak, ortagaS Hukuk Mektepleri aracilrSl ile yavaq yavaQ iktibas
etmigler, kendi orf ve Adetlerinden do$an yerli hukuklannr Roma hukukuna agrlamrElardrr. Halbuki; Turkiye, Kara Awupasr hukukunu sistem geklinde, bambaqka bir hava iginde, yeni rurk devletinin Hukuk inkildbr olarak almrqhrs.
Turkiye'nin bir co$rafya terimi olmayan, ileri bir uygarhk ve teknoloji
veya yaqayrg tipini temsil eden, Kara Awupasr hukuk sistemine girmesi,
dunya iginde yaqayabilmesi igin zorunlu gorulmuq oldu$undandrr.
Qegitli duzenlerde, gegitli ulkelerde uygulanan hukuk e$itimi sistemlerinin kritik bir gozle incelenip, gerekiyorsa yeniden duzenlenmesi yolunda gahqmalar yaprldr$rnr goruyoruz. Bu gahqmalarda hukuk e$itiminin
8 bkz. UMUR 2., Tedrisat Bakrmrndan Umumi Hukuk Tarihi. iHFM. c.)oOel. s. I'den
a5rnbasr, s. 15, n.10.
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kapsam ve metodu tespit edilirken, bu e[itimin amacrndan hareket etmek
zorunda kahnmlqtrr. Gerqekten, neyin, nasrl o[retilmesi gerektipi sorulanmn cevaplandrnlabilmesi, niqin ofrretildigi sorusunun qozumune ba$rdrrs.
Hukuk efitiminde, zarr,arr zarrrarr gundeme gelen reform qaltqmalart
dolayrsryla, Roma hukukqularr iqin, bu hukukun eSitiminin, bir hukukqunun yetiqmesinde saSlayacafr yararlan, yine ortaya koymak zorunlulufru
belirmektedir.
Ankara Universitesi Hukuk Fakultesi'nde uzun yrllar Roma hukuku
okutmuq olan Paul Koschaker'in 1937 yrhnda, altmrq yrla yakrn bir sure
once, Berlin'de Alman Hukuk Akademisinde Roma hukuku konusunda,
verdi$i konferansrn bagrnda soylediklerini habrlamak gerekir: "Bir profesorun kendi bilim dahnl savunmasr anlayrqla karqrlanabilir. Ama, bence,
sozkonusu olan, Roma hukuku alanrnda profesorler yetigmesi ve bu bilim
dahnrn dinleyici bulmasr de{ildir. Roma hukukunu, geemisin gok ilgi qekiqi ve geligmiq bir hukuk sistemi oldu$u iqin defil, uqbin yrla yakrn bir sure
icindeki geliqmesiyle, Awupa kulturunun onemli bir ogesi olmakta devam
etti$i iqin savunuyorum" lo.
Roma hukukunun tum kurumlan sadece bireysel nitelikte deSildir.
Mesela, mutlak mulkiyet kawamr, sonraki geliqmeler sonucu sosyal iElev
kazanmrqtrrll.
Roma hukukunun do$rudan do$ruya veya dolayrsryla etki alanrna
giren ozel hukuk sistemlerinin geqerli oldu[u ulkelerde, Roma hukuku
efitimi, yururlukteki hukuk sisteminin ozelliklerinin anlaqrlmasl amaclnl
gutmekte, ozellikle Medeni Hukuk'a giriq nitelifini taqrmaktadrr.
Bugun, farkh hukuk sistemlerinin geqerli olduSu bir qok ulkede Roma hukukunun Hukuk Fakulteleri ders programlannda yer aldrfir gorulmektedir.
Roma hukuku etki alanr drgrnda kalan ulkelerde ise, bu hukuk sisteminin o$retihnesi, Mukayeseli Hukuk Tarihi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi gibi, hukukun alt yaprsrna iligkin bilim dallanna, genel hukuk kulturune yardrmcr olmasr yanrnda, pratik amaqlara da hizmet etmesi gerekgesine dayanmaktadrr.
Anglo-Amerikan hukuk sisteminin beqi[i olan ve Roma Hukuku'dan
qok az etkilenmig ingiltere'de Roma hukuku, hukuk bilimi olarak ciddiyet9 Fransa. Almanya ve Turkiye'de hukuli e$itimleri reformlarr galqmalarr iqin bkz.
KARADENiZ 6., op. cit. s. 324 vd.
rO bkz. KARADENiZ O., op.cit.s.335.
f f bkz. TAHiROGLU B., Roma Hukukunda Mulkiyet Hakkrnrn Srnrrlan, istanbul.
1984. s.5ovd.
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le okutulmaktaclrrl2. Bu konuda ingiliz hukukgulann bazr goruqlerine yer
verebiliriz: Mackintosh, "...Roma hukukunu incelemenin, bugun bile ingiliz mahkemelerinde uygulama bakrmrndan buyuk de$er taqrdtfr..." sonucuna varmaktadrr. Aynr hukukqu. ingiliz Mahkeme Baqkanrmn, Tindal Acton V.Blundell (1943) davasmdaki dusuncelerinden sozetmektedir. "Roma
hukukunun kurallarr, somut durumlardabizler iqin baSlayrcr de{ildir. Ancak, kitaplanmrzdan do$rudun do{ruya hukum grkaramadr[rmrz durumlarda, bir davaya ait ilke hakkrnda karar verirken, vardr$rmrz sonuq, bilge
kiqilerin aragtrrmalanrun urunu olan bu hukukta destek buluyorsa, bu,
kararrmrzrn sa$amhSrnrn kuqumsenmeyecek bir kanrtr oluri3.
Roma hukuk e[itiminin, Turk hukukqulann yetiqmesine bulunaca[r
katkrlar ozet olarak su sekilde belirtilmektedir:
7, 6zet Hukuk agrcrndcrn.'
Cumhuriyetin ilanrndan sonra, daha once de batr ulkelerinden qeqitli kanunlar ahnmakla birlikte, hukuk sistemindeki ikilik kaldrnlarak ulkemizde Roma Hukukunun etki alamna giren Kara Avrupasr hukuk sistemi
yururlu$e konmuEtur.
Kendi yaprmrza, tarihsel, sosyal ve kulturel gerqeklerimize yabancr
olan bu hukukun gere$i gibi anlaErlabilmesi iqin kanunlann hukumlerinin
sadece turkqe qevirisini okumak, yorumlamak, hatta bunlan yorumlayan
yabancr kaynaklarr incelemek yetersiz kalacaktrr. Bu hukuk sisteminin
anlaqrlabilmesi, ancak do{uqunu, geliqimini, elimizdeki kanunlara kadar
geliqini izlemekle mumkun olabilir.
Bu sebeplerle, ozellikle Medeni Kanun ve Borglar Kanununun gere[ince anlaqilabilmesi, Batr Avrupa hukuk kulturunun temelini tegkil eclen
Roma Hukukunun bilinrnesini gerekli krlmaktadrr.
Bu etkinin baElangrcr sadece ozel hukuk alanrnda degildir. Mesela,
1876 Kanun-i Esasi'si uzerinde Belcika ve Fransa Anavasa'lannrn etkileri
belirtilmektedirr+.
2. Hukuk To;rih,i aqtstndan:
Genel olarak, hukuk eAitimincle, hukuk tarihinin onemi konusunda
l2 Fotokopisi ekte sunulan, Zilrih Hukuk Fakultelerinin ders programrnda yer verilen
Ingiliz Hukuk Fakultelerindeki Roma Hukuku srnav sorulan, bu ciddiyeti gozler
onune sermektedir.
l3 bkz. MACKINTOSH J. Roman I-aw in Modern Cases, s. 1946, s.246 ve Rornan Law
i n M o d e r n P r i r c t i c e ,1 9 3 4 . s . 4 .1 2 . ( K A R A D E N i O
Z . . o p . r : i t . s . 3 3v6c 3 3 7 n . 3 l v e 3 3 ' t e n
naklen.)
r4 bkz.AKIN i.R.. rtirk Devrimi. Tarihi. 4. baskr. istalbul, 1989, s.56.
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buyuk bir tereddutle karqrlaqrlmamaktadrr. Ancak, hukuk tarihi o[retiminin kapsam;rur^, zarnanla ve yerle srntrlandrnlmayan, tarihin akrgr icinde
yeryrizunde geqerli olmuq butun hukuk sistemlerinin do$uq ve geliqimini
kapsayacak sekilde duzenlenmesi. maddeten imkansv ve faydasrzdtr. Bir
hukukgu; kendi toplumunun hukuku iqinde ve o toplumun hukuk yaplsrnr anlayacak, onu canh qekilde ayakta tutabilmek iqin gerektifinde ona
yon verebilecek yetene$e sahip olacak oekilde yetiqmelidir. Bu sebeple; hukuk tarihi e$itimi, hukukquya bu yetiqmesine katkrda bulunacak, o$rencilere formasyonlannr sa$amaya yardrm edecek oranda olmahdrr. Hukuk
tarihinin bu amaca yararh olacak krsrrnlan seqilmelidir. Bu qekilde, Hukuk tarihi, drEardan gelmiq bir takrm da[rnrk bilgilerin,rastgele ve ustustd
yr$rlmasrndan kurtanlacaktrr. Yani, o$retim iqin hukuk tarihinin kapsamr
srrurlandrnlmahdrr. Bu srnrrlamada kesin olqiyu tespit etmek mumkun
olmamakla birlikte, Almanya, Avusturya. isviere. Hollanda, italya. eski yugoslavya gibi Roma-Cermen hukuk sistemine dahil ulkeler yanrnda, polonya, ingiltere, Japonya gibi ulkelerde de, milli tarihleri yanrncla, Roma hu,
kuk tarihinin okutulmasr, Roma hukukunun hukuk tarihi agrsrndan da
onemini ortaya koymasr bakrmrndan dikkati gekmektedir.
Japonya'da, IL Dunya savaqrndan sonra (Alman ozel hukukunun da
etkisiyle) Roma hukuku derslerinin sayrsr arttrnlmrEtrr. Bu ders, butun
hukuk fakultelerinde l.srnrfta okutulur. Ayrrca, 1. smrfta "Batr Hukuk Tarihi" adr altrnda okutulan dersin buynk bir krsmr Roma Hukuk tarihine
aynlmrqtrrl5
ingiltere'de de, Londra Hukuk Fakullesi'nde "Roma Hukuku Tarihi",
ingiliz hukuk tarihinden ayn olarak, Roma hukuk kurumlanyla birlikte
okutulmaktadrr.Ayrrca, Londra'nrn diSer iki hukuk fakultesi, cambridge
ve oxford'da da zorunlu ders olarak okutulmakta, Avrupa'nrn di{er ulkelerindeki oSrencilerden belki de daha fazla bilgi sahibi olunmasr istenmektedir. Yine, Amerika Birlesik Devletlerinin buyuk ve koklu universitelerinde,
Roma hukuku, Avrupa'dakine benzer bir iqerikle o[retilmektedirrG
S.Mukage seli Hukuk o,grsrndc n :
Roma hukukunun qafrdaq ozel hukuklarrn biyuk krsmrna kaynak
tegkil ettiEi bir gergektir.Aynca, yeryuzunde Roma hukukundan etkilenmis
olan hukuklann alanr, Roma hukuk sistemini dofrudan dofiruya alan ull5 TOSI{IO Muto: Il Diritto Ron}ano e Il Diritt.e lri:rppoltese. Acter clel Congrcssio lr-r1crnazionale cli Diritto Ronrano, Bologna, II, 308 (I{ARADtrNiz O . , o p . c i t . s . 3 4 0 , n , 4 l ' c l e n
nalilen)
I o ERDoGvtUS t]., Rornil Iluktrkn,istitnbrrl. I gg2,s.vl.
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kelerin hukuk alanrndan daha genigtir.Bu sebeple, Italya, Ispanya,Avusturya, Macaristan hukuklan gibi, romanist niteli[e sahip hukuk sisternlerinin etkileri altrnda kalmrg veya Lru hukuklan almrq olan ulkelerin hukuklan da romanist hukuk qergevesindedir.BclyleceRoma hukukunun bilinmesi: bu genig hukuk grubuna dahil ulkelerin hukuklarrna nufuz etmeyi kolaylaqtrracaktrr.
Son zamanlarda Roma hukuk efiitiminin yukarrda belirtilen faydalanndan birini veya otekini vurgulayarak, bu hukuku deSiqik ders konularr
iqine dafirtmak fikri ortaya qrkmaktadrr.Bu Eekilde Roma Hukukunu,
1. Hukuk Tarihi
2. Mukayeseli Medeni Hqkuk
3. Hukuk Bilimine Baqlangrq
.4. veya Medeni Hukuk ieinde eritme yonunde goruSler savunulmaktadrr. Ancak, Roma Hukukunun, e$itimde belirtilen faydalan sa$lamasr
belli bir sistem iqinde o$retilmesiyle mumkun olur. Qunku;
I.Hukuk Tarihi gerqevesindeokutulacak Roma Hukukunun ozel hukuk aersrndan sa{layaca$r faydalar qok srmrh olur. Zira, bu kadar geni$
kavram iginde, ozel hukuk kavram, kural ve kurumlannln geliqmelerini
gostermek mumkun olmaz.
2. Mukayeseli Medeni Hukuk iginde verilecek Roma hukuk bilgisl
eksik kalrr ve Mukayeseli Medeni Hukuk'a da gereSince faydah olmaz.
Qunku, Roma hukuku ancak kendi sistemi iqinde kavranabilir ve bu sistem iqinde mukayeseli medeni hukuk gahgmalan da Roma-Cermen hukuk
sisteminin temeli olarak buyiik fayda saflar.
3. Hukuk Bilimine Baqlangrg aersrndan, Roma Hukukundan yararlamlabilirse de, bu yararlanrna, genel kavramlarrn kural ve kurr-rmlann ilk
ve en yakrn bigimlerini gostermekten oteye gegemezrT.
4. Medeni Hukuk iginde eritme gornqu, ozellikle 1954 tarihli Fransrz
hukuk o$retimi reformunda ongorulen ders programlna dayandrrrlmaktadrr. Bu konuda, Roma hukuku bilgisinin, Medeni Hukukun bolumlerine
paralel olarak krsrm krsrm ve Roma Hukuk Tarihinin de genel hukuk tarihi
iginde verilmesi duquncesi atrlmrqtrr.Gerqekten, bu programa gore ozel hukuk bolumunde 2.yrlda 6zel Hukuk Tarihi, Roma ve Eski Fransrz Hukuku, 3. yrlda, Roma ve Eski Fransrz Hukuku (Borglar) (ECyaHukuku), 4.yrlda Roma ve Eski Fransrz Hukuku okutulmaktadrr.
Kamu hukuku bolumunde ise, eski kamu kuruluqlan tarihi ve sosyal tarih iginde Roma Kamu Hukuku yer almaktadrr.
17 bkz. KARADtrNIZ O.,op.cit.s.34O vd.
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Fransa'daki. Kurumlar Tarihi. once okutulan Roma Hukuk Tarihi
dersinin yerini tutmaktadrr. Nasrl, italyanlar bu tarihe Ius Commune'yi
(Ortak Hukuku) ekleyerek, Ortaqafdaki kesintiyi tamamlanrak istemislerile yetinmek istemedikleri
se, Fransrzlar da, dar bir Roma Hukuk'larihi
icin, bu konuyu kendi Ortaqa{'lannda da devam ettirmeyi gerekli gormuQlerdir.Bu hareket, milli duygulann etkisi altrnda, Roma l{ukukuna Fransaya ait ntaziye iligkin bir yapr vermek arzlrsuna ba,{hdrr. Aynca, bu ders
kapsamrna, Yunan Hukuku kurumlannr eklemeleri, Roma Hukuk'farihini,kendilerine komsu olan hukuklarla birlikte incelemek efiiliminin kuvvetlenmis olmasrndandrrls .
Irransa'daki bu defiqiklik, ilk bakrqtaki kadar buyuk de[ildir. Zira,
ders programrnda ve kitap baqhklanndaki isim de[igikliklere ra$men, e{itim kapsamr aynr kalmaktadrr. Kitaplann "igindekiler" krsmrnrn fotokopileri ekte sunulan, Ourliac P. ve De Malafosse J. isimli Fransrz profesdrlerin,
Paris 1961 tarihli "Roma Hukuku ve Eski Hukuk" {Droit Romain et Ancien
Droit) baskrsr ile aynr profesorlerin Paris l97l tarihli "6zel Hukuk Tarihi"
(Histoire du Droit Prive) baskrsrnrn,tamamen aynr olclufu,sadece baqhk
de{iqiklifri oldu$u gorulecektir. Aynca, aynr profesorlerin "Ozel Hukuk Tarihi" (t{istoire du Droit Prive) BorQlar krsmr, sadece Roma hukuk ve eski
Fransrz hukukuna aittir.
1zetle, Medeni Hukuk efitimi srrasrnclaverilecek Roma hukuk bilgisi
ya gok yuzeyde kalrr,bir sistem olarak dofran ve geliqen Roma hukukunun
kawanmasrnr gugleqtirir ve beklenen amacr sa{larnaz veya gok derinlere
inerek ofrencinin yururhikteki hukuk sistemini bir butun olarak kavramaslnr guQlestirir.
Bu gekilde,Roma hukuku, gunumuz hukuk dunyasrna maddi imkanlar bakmtrndan, baeka bir hukuk sistemi ile karErlaEtrnlamayacak qekilde
hizmetlerini sunmaktadt.Zira, bu hukukun uzun hayatrnr takip edebilecek
belgeleri elde bulunmaktadrr ve bu geliqmenin son aqamasr olan fustintanrc
derlemesi bu belgeleri kaybolmadan, modern hukuk hayatrna getirmiqtir.
Bu derleme, insanhk ve uygarhk uzerinde en fazla etkili olmuq bir kag eserden birisidir ve iginde hukuk duquncesini ilgilendirebilecek butun meseleleri bulmak mumkundur.O kadar ki, kapsadrSrhatalar ve eksiklikler bile, o1gun sonuqlara varan buyuk tartr$malan do$urabilecek durumdadrr.
Avrupa ve Awupa drqrndaki Hukuk Fakultelerinde titiz bir Eekilde
okutulan Roma Hukukunun programlannda bulunmasr, sadece buyuk bir
hukuk sistemi hakkrnda bilgi verme ve OSrencinin bilgi da{arcr$rna yeni
IB UMUR,2., ljntumi Hukuk J'arihi, s. 14,n.9.
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bilgiler ekleyerek, her ne qekilde olursa olsun, hukuk kulturunu arttrrmak
de$ildir. Bizim de iqinde bulundu[umuz Kara Avrupasr hukuku sisteminin
temelinde bulunmasaydr bile, Roma hukukunu incelemekte buyuk faydalar olacaktrre . Nitekim, Anglo Amerikan, islAm, hatta iskandinav hukuk
sistemlerine dahil ulkelerdeki, Roma hukuku efitimi, bunu gostermektedir.
Bir gok modern hukukta, Roma hukukunun yaratmrE olduSu pozitif
ilkeler buynk oranda mevcut bulundu$u iqin, Roma hukuku e[itimi bunlarrn do[rudan dofiruya ofrrenilmesini mumkun hale getirmektedir. Ancak;
bu da, Roma hukukunun modern e$itimdeki onemini gosterrneye yeterli
sebep teskil etmemektedir. Esas konu, Roma hukukunun hukuki duqunceye model ve temel teqkil edebilecek bir olgunluk ve geniqlikte olmasr, aynr zamanda tarihteki hukuklarrn en organik ve en geliqmiqi olmasrdrr.
Olaylarr, hukuk duguncesi, hukukcu aqrsrndan gostererek, toplum
hayatmrn karrqrk sorunlan karqrsrnda hukuki gozum bulmaya ahEtrrmak,
yani hukuk anlayrqrnrgeligtirmek iqin Roma hukuku mukemmel bir aragtrr.
On yu4nldan fazla geliqen bu hukukun aqamalarrna iliEkin belgeler,
de$iqen bir toplum iqinde, eskiyi muhafaza etmeye de gayret ederek, hukukun yeni qartlara nasrl intibak etti$ini olrettikten baEka, insan duEuncesinin en iyi hukuki gozum yollannr nasrl yarattrSrnr gostererek, tarih bilimlerinde mumkun olmayan deney metodundan, hukukta yararlanma
imkanrnr vermektedir.Adeta, yaqayan bir varh[rn yaplsrnl tum agrlardan
gdzler onune sererek, hayatrnr ne qekilde takviye ve devam ettirebilmiq oldufiunu gostermektedir.
Aynca bu hukuk, geliqmesini buyuk bir hukukgu zumresine borgludur. Hayat olaylarrnr, hukukqu gdzuyle gormeye ahErk, pratik duqunceli,
de$erli bu hukukqular kurallarr yeni gartlara intibak ettirmeyi baqarmrqlardrr. Roma Klasik hukukunun bir araya topladr$r bu qapta bir hukukqu
grubunu,baqka devirlerde gormek mumkun olamamaktadrr. Bunlar, hukukla ufiraqmak isteyenlerin devamh ustadlandrr ve kurduklarr sistem, insan akhna dayanan, laik nitelikteki hukuklarrn en organik olanrdrr.
insan akhna dayandr[r iqin,belirli bir kahplaqma tehlikesine maruz
olmayan, toplumun yuruyuqunu takip eden, nasrl geliqti[i belgeleriyle sabit olan bir hukuku ofrrenmek, herhangi bir sanatta eski ustadlarr ve eserleri incelemek zorunlulugu gibi bir zorunluluktur2o . Nasrl ki, eski Yunan19 UMUR 2., -ftirkiye'de Ronra I.{ukuku Tedrisatr Uzerine Razr Du$tinceler, Avn Bilsr,
isl,ernbulI 960.s. 269.
20 UMURZ., Turliiye'de Romar F{ukuku 'leclrisattr. s. 269-27I.
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hlar I'elsefedahnr oluqturmuEtur ve bugun onlarrn mekteplerinden bilgi almayr gereksiz bulan hiqbir filozof yoktur. Aynt qekilde romahlar. hukuk sanatrnr meydana getirmiqlerdir2l.Bu alanda, yerlerine baqka bir sistemin
gegebildi$ini gosteren hiqbir belirti yoktur22 .

SONUQ
Roma Hukuku sisteminden o[retimde azami verim saSlamak isteniyorsa, Roma hukuku bir butun olarak ele ahnmah ve ayn bir ders konusu
olmahdrr. Roma hukuku e$itimindeki halen modern kodifikasyonlarda.
ozellikle Turk Medeni Kanunu ve Borelar Kanunu'nda cluzenlenmiE olan
ve kokeni Roma hukukuna dayanan kural, kurum ve kawamlann do[ug
ve geliqme qekillerinin incelennresine afirrhk verilmelidir. Bu bakrmdan, Almanya'daki gibi (1960 tarihli rapora gore) konunun "Roma Hukuk'faril'ri"
ve "Roma Ozel Hukuku" qeklinde aynlmasr ya aradaki ba$lanlrlan kurma
ytikunu ofirenciye yukleyecek ya da oSrenciyi, zorunlu atl]ar dolayrsryla
tekrarlara goturecektir. Bu sebeplerle do[ru defiildirzs.
Ote yandan, Roma hukuku ile bugunku modern ozel hukuklar
arasrnda, somut baflantr kurulabilmesi igin, o[retimde zorunlu olarak
Pandekt Hukuku'ndan sozedilmelidir.Bu qekilde Roma hukuku malzemesi, qa$daE medeni hukukeular igin deSerlendirilmelidir. Roma
hukukunu tarihten aylrmaya imkan yoktur. Ancak, genel tarihten farkr
geQmis olaylan tesbit etmekle kalmayrp, bugunkulerle kargrlaqtrrmak ve
ya$ayan hukukla aradaki bzrSlantrlarrkurup, canh bir q;eklesokmaktrr.
Nitekim, ekte sunulan Zi\rih Hukuk Fakultesi ders programrnda
forulecefi gibi, Roma hukukunun Pandekt Hukuku aracrhfrryla rnodern
hukuklara etkisi, Medeni Hukuk aersrndan ayrr bir ders konusu olmaktadrr.
Bu hukukun siyasal, sosyal ve ekonomik qartlannrn yarattr[r hukuk
kaynaklan incelendikten sonra, sistematifii incelenmelidir. Zira, lnstitutiones sistemi, Pandekt Hukuku aracrhfryla, Fransa. Almanya, isvigre,
Avusturya gibi medeni kanunlann iskeletini teskil etmektedir,
Roma hukukgulan, 6zel hukuk yanrnda kamu hukuku alanrnda da,
iqlenebilecek de{erli malzeme verebilecek durumdadrr. Roma hukuku,
esas olarak Medeni Hukuk igin gereken temeli hazrrlayan nretod iginde
21 Roma Hukuku metinlerinde, hukukun,sadece
bilim defil, :rynr zanranda. aclilin ve
iyinin sanah oldu$u belirtilmektedir.
22\ilLLFx M.. Roma Hukuku, Gunceligi, cev. feHifiOGI-U tl., istarnhul I985, s. 142.
23 KAttADENiZ 6.. on.cit.. s. 346. n.54.
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kurulmahdrr. Kapah ve yabancr bir sistem olarak incelenmemeli, kapsamr
medeni hukukgulara aqrlmahdrr.
Difier ulkelerin drqrnda, Medeni Kanun ve Borqlar Kanun'umuzun
mehazr olan isviqre'de, ders programlannrn ekte sunuldufu Cenevre,
Zurlh, Friburg gibi hukuk fakultelerinde Roma hukuku l.srnrflarda zorvnlu ders olarak ve ozellikle modern Medeni Hukuk'la aradaki baSlantr kurularak okutulmaktadrr.
Yukarrda agrklamaya gahqtrSrmrz sebeplerle, Fakultemizde de her
bilim dahnda o[retim uyesi stkrntrsr qekmekle birlikte, ulkemizde yeni
agrlan hukuk fakultelerinin de ders programlarrnda da zorunlu ders
olarak yer aldr[r gibi, l.srnrflarda zorunlu ve 2 teorik + I pratik gahgma
qeklinde, haftada 3 saat olarak okutulmaya devam edilmesi uygun olacaktrr.
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Ko oPEnarir" GtrNEL KIJRTJLTopLuvrILARI I\DA
AZINT,TGIX
GUIVDEMENATINAHALPSI
MeLtmet SO1I4ER.

t.crRr$
Anonim qirketlerin genel kurul toplantrlarlna egemen olan gundeme
bashhk ilkesi (TTK.md.B69/II) r, kooperatiflerin genel kurul toplantrlan
bakrmrndan da geqerlidir. Nitekim Koop.K'nd.46/r'de, toplantr qasrrsrna
ve il6na gundemin yaziaca{r; md.4bllV'de gundemin, toplantrdan
en az
15 gun once ilgili bakanh$a ve mulki idare amirliSine yazrlr olarak bildirileceSi hukme baglanmakta ve nihayet md.46llll'un ilk cumlesinde, ".gun_
demde olmayan hususlar goruqulemez" denilmek suretiyle, gundeme
bagIilrk ilkesine agrkga yer verilmektedir.
Anonim sirketlerde oldusu gibi, kooperatiflerde de, genel kurulu toplantrya ga$rrma yetkisi, asren yonetim kururuna aittir. (Koop.K.mci.43).
*Yard. Doq. Dr, M. U. Huttrk
Fakultesi osretinr uyesi
I Bu htiknre $ore, "guntlemde gosterilm"y"r hususl ar miizakere
olunrnzrz.
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Dolayrsryla, toplantr gundemini belirleme yetkisinin de aslen yonetim kuruluna ait olmasr do$aldrr (Koop.K.mcl.55/I,md'59/l).
Ancak, Koop.K.da, TTK.nun anonim girketlere iligkin hukumlerinden
farkir olarak, azrnhsa, yonetim kurulunun gundemi belirleme yetkisine, iki
halde (iki aQamah) mudahale imkam tarunmaktadrr:
Birinci mudahale, gundemin belirlenmesi aQamasrnda (genel kurul
toplantrsrndan once ) sozkonusu olabilecektir (Koop.K.md.46lII).
ikinci mudahale ise, genel kurul toplantrsr esnasrnda gundeme gelebilecektir (Koop.K. md .46 / lll) .
Bu incelememizde, kooperatifler bakrmrndan, azrnlt$rn gindeme bu
iki mudahalesi ele ahnacak ve anonim qirketlerle de karqrlaqtrmah olarak
incelenecektir.
II. AZINI-IGIN GENtrL KURUL
TOPLANTISINDAN ONCE GUNDEME MI.JDAHALESI
Kooperatiflerde azrnltsa, genel kurul toplantrsrndan once, gundeme
mudahale etme imkanrnr veren duzenleme, 3476 sayrlt Kanun ile Koop.K.md.46'ya II. fikra hukmu olarak ilave edilmi$tir.
Sozkonusu hukum aynen qoyledir:
"D6rtten az otmnmak tuere, ortakktnn en az 1/ lo'u taraJtndan geneL
kurtt| topLantrsrndan en az 2O gitrt 6nce gazth olarak bil"diriLecekhususlann
g iindeme konulmnst zorunludttr. "
'IITK.
sisteminde de, anonim qirketlerde, aztnhSa gundeme midahale
edebilme hakkr tanrnmtqbr (TTK.md.366 ve 367). Bu bakrmdan Koop.K. ile
T'IK. paralellik arzetmektedir.
TTK. md.36 6' da, azrnh$a, genel kurulun toplantrya qa{rrrlmasrnt sa$lama hakkr ile birlikte (qayet genel kurul zaten toplanacaksa) gundeme
madde ekletme hakkr da tamnmrqtrr. 6zetle, aztnhk, brr yondeki talebiniltaleplerini yonetim kuruluna yoneltecek (TTK.md.366) ve qayet yonetim
kurulundan olumlu bir netice elde edemezse, aSml taleple/taleplerle, denetgilere muracaat edecektir (TTK.md.367) Bu muracaattan da olumlu sonug alamayan azrnh$amahkemeye muracaat ederek sonuca ulaqma imkanr tanrnmrqtrr {TTK.md.367).
Her iki duzenleme, felsefeleri baktmmdan ayniyet arzetmektedir. ikisinde de, genel kurul toplantrsrndan once aztnh{a tantnan gundeme mudahale yetkisi, teknik anlamda bir "azrnhk hakkr" olarak nazara ahnmaktadrr.
Bu felsefik ayniyet ve TfK.md.366 ve 367'de zatet varolan duzenlemenin Koop.K.md.98'in atfryla uygulanabilecek olmasr dolaytstyle Ko-
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op.K.md.46lll hukmunun fazla bir onem arzetmedi{i dugunulebilir2. Ancak, unutulmamahdrr ki, Koop.K.md.98'in atfi, ancak Koop.K.sistemiyle
uyumlu TTK.hukumlerinin uygulanmasrna olanak verebilir. Oysa, Koop.K.md.46 /lI ile'ITK.md.366 ve 367'nin iqinde yer aldrklarr sistem farkhhklar arzelmektedir. Her geyden ewel, haktan yararlanacak azrnir$rn tesbitinde Koop.K., kooperatifl erin bunyesinden kaynaklanan bir zorunlu lukla, farkh bir olguyu dikkate almrEtrr. Ote yandan. Koop.K.md.46lll'deki,
azrnhk baEvurusunun yaprlaca[r organ ve makam ile baEvurunun srrasl ve
suresi bakrmrndan Koop.K.,1TK.md.366 ve 367'den farkhhklar arzetmektedir.
Bu bakrmrndan, sozkonusu azrnhk hakkrnrn, Koop.K.md.46/II muvacehesinde ve TTK.md.366 ve 367 ile birlikte ele ahmp incelenmesinde
fayda vardrr.
7 . Hakto,n Yo;r orlonaco,k Aztnltk
Koop.K.md.46/ll'de tanrnan hakkr kullanabilecek olan azrnhk,4 kiqiden az olmamak izere, kooperatife kayrth ortaklann l/lO'unu tegkil
eden ortaklardrr.3
Kanaatirnizce, TTK.md.366'nrn aqrk hukmu ornekseme yolu ile kabul edilerek; Koop.K.md.46lll'deki azrnhk oranrnrn hafifletilebilece[ii kabul edilebilir.q
2. Hakktn

Kullo;nllmqst

A.Stire kogulu
Azrnhk, Koop.K.md.46lll'deki hakkrnr kullamrken , genel kurul toplantrsrndan en az 20 gun once baqvuruda bulunacaktrr.
Boylelikle, genel kurul toplantrsrmn tarihi, yeri ve giundeminin, toplantrdan en az l5 gun once, ilgili BakanhSa ve mulki idare amirli$ine bildirileceSine iliqkin Koop.K.md.45/lV ile de uyum saSlanmrq olmakta ve ;zwrnh[rn talebi ile gundeme ithal edilecek hususlardan toplantrya davet edilecek di$er ortaklann da haberli krhnmasr amaqlanmaktadrr.
2 Nitekim ERiS/ULUSOY, grindeme nradde koydurtma ilkesinin TTK.nun 366 ncr
maddesinde yer aldr$rnt ve l163 saylh Kanunun 98 inci maddesindeki yollamayla
kooperatifl erde uygulanageldifini: yaprlan degiqikligin duruma acrkhk kazandrrmaktan ibaret olduEunu ileri surmektedir. (ERIg,Conen/ULUSOy,yrlmaz,Kooperatifler
Kanunu ve Vergilendirme, Ankara lg89 basktsr, sh.4l7).
3 Azrnltgrn oluqturacak ortak sayrsr ile ilgili geniq bilgi ve sistemin eleqtirisi igirr bkz.
soMER, Metrmet, Kooperatiflerde AzrnhErn Genel Kurulun Toplannasrnr Saplama
Hz:rl<kr,
HukukArastrrmalan, C:8, S:l-3, tbg+, sh l4Z vd.
4 Ilu hususta geniq agrklamalar iein bkz. SOMER, sh. lbO vc lbt.
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Ancak, Koop.K.md.45/Il gere$ince,kooperatiflerde, genel kurul Qagnsrmn qekil ve sureti haklonda, oncelikle anasozleqme hukumleri uygulama
alanr bulur. Dolayrsryla, e$er bir kooperatifin anasozleqmesinde, genel kurul ga[nsrmn, ome$in 3 hafta er,'velinden yaprlaca$r yazrh ise azrnhp:rn2O
gun 6nce yapacaSr gundeme madde ekletme baqvurusu sonuqsuz kalabilecektirs . Zira, gundemin tespit edilerek, anasozleqmedebelirlenen ga$n suresine uygun olarak ortaklara bildirilmesinden sonra, azrnhk talebiyle gundem de$iqtirilmesi ve ortaklara yeniden bildirilmesi durumunda, bu kez,
anasdzlegme ile ongorulen surelere uyulmamrg olacaktrr ki, bu durumda,
genel kurulda anrlacak kararlann iptali gundeme gelebilir. Bu bakrmdan,
gundeme madde ekletmek isteyen azrnhSrn, kooperatif anasozleqmesindeki
qa$rrya iliqkin sureleri incelemesi ve talebini ona gore yapmasr gereklidir.
B. BaEuurulacak org an / kigi
Azrnh$rn bagvurmasr gereken organ, oncelikle, Koop.K.md.43 ve 55 gere$i genel kurulu toplantrya ga$rrma yetkisini haiz olan yonetim kuruludur.
Ancak Koop.K.md.43'de belirtildifri uzere toplantr ga$rrrsr, "anasoz,leqme ile yetkili krhnmrq diSer bir organ", "denetqiler", "ust birlik" veya
"tasfiye memuru" tarafindan yaprlyorsa, azrnhk talebinin de bu yetkiliyelyetkililere yoneltilmesi gerekecektir.
Koop.K.Md.46/II, azrnhk tarafindan talep edilecek hususlamn gundeme konulmasrnrn "zorunlu" oldu[unu belirtmektedir. Hukmun laf'zrndan hareket edecek olursak, gundeme madde eklenmesi yolunda
kendisine talepde bulunan organ ya da makamrn, bu talebi deSerlendirme yetki'sinin
olmadr$rnr sonucuna varmamrz gerekecektir. Ancak, kanaatimizce,
kendisine talepde bulunulan makama (orne$in yonetim kuruluna), gunde:
me eklenmesi istenen hususlan de$erlendirme yetkisi tamnmahdrra. Boylece bir gozum azrnhk bakrmrndan da herhangi bir sakrnca yaratmayacaktr. Zira, Koop.K.md.98'in atfryla uygulanabilecek olan TTK.md.367 gere[ince, yonetim kurulu tarafindan talebi reddedilen azrnhSrn denetgilere ve
son agamada da mahkemeye ba$vurma hakkr mevcutturT.
5 Anonim girketler bakrmrndan agrklamalar igin bkz. TEOMAN Omer, Yagayan Ticaret
Hukuku, C:I, Kitap:2, Istanbul 1993. sh. l9l, 192
6 Aym gorriqte QEVIK Orhan Nuri, Kooperatifler Hukuku, S.Baskr, Ankara 1990, sh.455.
7 Htikme iligkin Hiikumet Tasansr'mn Madde Gerekgeleri'nde, "azrnhfrn, genel kuruldan 6nce baqvurmasr halinde gundeme madde ilave ettirebilmesi imkam getirilmek
suretiyle konunun mueyyideye ba{lanmasr mumktin krhnmrqtrr" denilmektedir.'
(TBMM Tutanak Dergisi, S.Sayrsr:67, sh.S) Ancak bu mrieyyidenin ne oldu[u belirtilmemiqtir. Burada mueyy.ide olarak, talebi dikkate almayan yonetim kurulu uyelerinin
( K o o p .K . m d . 9 8 ' i n a t f r y l a ) T T K , m d . 3 3 6 u y a r r n c a s o r u m l u t u t u l a b i l e c e k l e r i
duguniilebilir.
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C. Giindeme ekLenmesiLsfenen hlrcustrn beltrttlmesi
Gundeme eklenmesi istenen hususun/hususlarrn, yaprlacak baqvurularda agrkqa gosterilmesi gereklidir. Zira, ancak bu qekilde, kendisine
bagvurulan organ ve makamlann (yonetim kurulu, denetgiler ve mahkeme), azrrrhk baqvurusunu deSerlendirmeleri mtrmkun olabilir.
Nitekim, Yargrtayrn hakh olarah belirl.ti$i gibi, gundenre eklenrnesi
istenen hususun "gerqeklegrnesiolanakstz" bir husus olmamasrs ve "TTK.
ve anasozleqme gereSince, ilavesi mumkun ve do$ru olmasr" gereklidir.
Bunlarrn tesbiti ise, ancak gundeme eklenmesi istenen hususun agrkqa
gosterilmesi halinde mumkundur.
I I I . A Z I N L I G I N G E N t r L K T J R U LI ' O P L A N T I S I
ESNASINDA GLINDEME MT]DAHALE YETKISi
Koop. K.da azrnhSa tantnan gundenre mtidahale edebilme imkanrnrn
ikinci agamasr Koop.K.md.46/III'de drizenlenmiq bulunmaktadrr.e
Koop.K.md .46 / lil hukinu aynen qoyledir:
"Gtindemde. olmagan hususlar gbrtigilLemez. Ancak, kooperatde kagtth
ortaklann en ttz 1/ 1A 'untn giindem maddelertnin gtSritSillmesinegegtbneden
iirrce gazdt tekldte buhtnmo:lqn halinde, hesap tetkik komisgortunun seciilrnesi, bilrrngo incetemesinin ue ibrantn geri bvakttmnst, gtkan ueAa erkanlctrt ortaklcir hctkktrtda karar alrnma^sr,genet kurulun geni bir toplanttga qcr1nln:lr;.st
ue kanun, anas1zlegne ue igtniget esc.slcrn tle genel kurul karcrrlanna an1krl
oldugu ileri. siir{llen yonettm kuntlu kararlannvt iptali. gbnetim kurubt tigeleri
ile denetgilerin azli ue gerlerine genilerinilt seqilmesr ile ilgili hususlar, genel
kurula kattlanlann yandan bir Jazlasntn kabulii ile gtindeme ahntr."
Hemen belirtmek gerekir ki, yukanda incelenen irk durumdan farkh
olarak, burada teknik anlamqrla bir azrnhk hakkrndan sozetmek rnumkun
de$ildir. zira, ileride geniq olarak uzerinde durulaca$r ijzere, Koop.K.md.
46/ril hukmu ile azrnhla tanrnan gundeme mudahale yelkisinin sonuq verebilmesi goEunlu$un kabulune ba$h tutulmugtur. Azrnhk talebinin qo$unluSun kabulune ba$h tutulduSu bir durumda ise azmhk hakkrnclan
deSil, olsa olsa azrnhk talebinden bahsedilebilir.
8 Y.Il.HD.2o. ll.1989 8.8582 K.64o6 (karar iqin bkz. Enig. G<inen.Anonirn girl<etler
Hukuku. Ankara 1995, sh.39l, karar no:8).
9 TEKiNALP, her ne kadar, Koop.K.mti.46/Ir ve III'de azhSrn genel kurulu toplantrya
qaSrrmasrnrn drizenle<iilini belirtiyorsa da; Koop.K.md.46/rr ve III'de duzenlenen
kurulu toplant5ra qafrrma deEit gundeme madde ekletme ile ilgilidir,
ly:j-",13l:g:3.el
TEKINALP fPoroy/Qamoflu). Ortaldrklar ve Kooperalif Hukuku, Giincellestirihiris 5.
Basr, istanbul 1993, sh"8l3.
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7. Talepde Bulunabilecek
Aztnlrk
Koop.K.md.46/Ill hukmu ile, toplantr srrasrnda gundeme madde ekletme talebinde bulunabilecek olan azrnhk, "kooperatife kayrth ortaklarrn
en az | / lo'u" olarak belirlenmektedir.
Koop.K.md.46/II hukmunun, f988 defrigikli$inden oriceki metni ise
qoyledir:
"Yiinetim kurulu iigelertgle denetgilertn azli, hesap komisgonunun secilmesi, bilongo ingelenmesinin gertge b::"o,ktlmast, qtkan uega gtkanlan ortaklar
hakktnda karar alarmast, genel kurttlun geni bir toplanttga qaiinlmast teklifi
mrlstesna olmak ilzere giindemde gazth olmagan hususlar gcirilAilLemez."
Bu maddede belirtilen husulann gundeme ahnmasr talebinin kim ya
da kimlerden gelmesi gerekti$ine iliqkin bir duzenlemenin maddede yer almamasr eleqtirilere sebep olmuqturlo. Bunun uzerine, maddede s476 sayrlr Kanun ile yaprlan de[iqiklik sonucunda, talep hakkr sadece azrnll.pa tanrnmr$turr.
Sozkonusu hukumde, azmhSm belirlenmesi bakrmrndan, bir husus
dikkat gekicidir. $oyle ki, azrnh$rn genel kurulun toplantrya ga$lnlmaslnr
saSlama hakkrnr dizenleyen Koop.K.md.44'de, azrnbk, "dort ortaktan az
olmamak kaydryla ortak sayrsrnrn en az onda biri" olarak duzenlenmiqtir.
Azrnh$rn genel kurul toplantrsrndan once gundeme madde ekletme hakkrnr duzenleyen Koop.K.md.46/ll'de de, haktan yararlanacak azrnhk, aynr
olgu ile belirlenmiqtir. Buna karqrhk, azrnhprntoplantr esnasrnda gundeme
madde ekletme talebini hukme ba$layan Koop.md.46llll'de ise, sadece,
"kooperatife kryrth ortaklann en az | / lO'u" azrnhk olarak kabul edilmektedir. DiSer bir deyiqle, toplantr esnasrnda gundeme madde ekletme talebinde bulunacak azrnh$rn en az "4 ortaktan oluqmasr" sartr burada aranmamrqtrr. Koop.K.md.44 ve md.46/Il'de aranan en az 4 ortak qartrnrn burada
aranmamasrrun sebebi ne olabilir?
Kanaatimizce, bu ayrrk duzenlemenin sebebi (eper bir unutkanhk
sdzkonusu deSilse !), kanun koyucunun, bu maddedeki azrnhk talebini tipik bir azrnhk hakkr olarak gormemesi ve go[unlu[un kabulune ba$h tutmasrdrr. Oysa, aqaprda genigge de$inilece$i izere, madde kapsamrnda qok
onemli hususlar da ver almaktadr.

10 Bkz. ERI$, Gonen/ULUSOY, Yrlmaz, Kooperatifler Kanunu ve Vergilendirme, Ankara 1989 baskrsr, sh.418
I I Sanayi ve Ticaret Komisyonu Raporu'nda, bu hakkrn az-rnh[a tanrnmrq olmasrmn
gerekgesi, 'genel kurullann belirli bir disiplin ve esasa gore toplanrp gahgmasr ilkesi"
olarak aqrklanmaktadrr. (TBMM Tutanak Dergisi, S.Sayrsr:67,sh. I O)
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2. Talepde Bulunulaco'k Makam
Burada, genel kurul toplantrsr srrasrnda gundeme madde ekletme
sozk<rnusuoldu$u igin, baqvurunun genel kurulu divan baqkanh$rnar2 yaprlmursrgereklidir.
Toplantr divan baqkanh$rna yoneltilecek bu teklifin, gundem maddelerininin goruqulmesine gegilmeden once yaprlmasr ve yazh olmasr da hukumde aranan qartlardrr.
3. Giind.eme Ekletilebile cek ^tlususlar
Koop.K.md.46/lIl hukmu incelendifinde, azrnhfa tanrnan, toplantr
srrasrnda gundeme madde ekletme talebinde bulunma hakkrnrn da, srnrrlr
ve qarta bafih oldufu gorulmektedir.
Yukanda deSinildiSi uzere, azmhk, Koop.K.md.46lll'den yararlanarak, genel kurul toplantrsrndan 6nce ve herhangi bir srnrrlamaya tabi olmaksrzrn, gundeme madde ekletebilir. Ancak, bu hak kullanrlmamrssa ve
gundem de belirlenmemiqse, artrk sadece gundemde yer alan hususlar goruqulebilir (=gundeme baghhk ilkesi). Fakat, aznhk, bu kez sadece Koop.K.md.46 /lll'de srmrh olarak sayrlan hususlara iliqkin olmak kaydryla,
gundeme madde eklenmesi talebinde bulunabilir.
Toplantr srrasrnda azmhk tarafindan gundeme eklenmesi talep edebilecek olan hususlar qunlardrr :
* hesap tetkik komisyonunun seqilmesi,
* bilango incelenmesinin ve ibrarun geriye brrakrlmasr,
* grkan veya grkartlan ortaklar hakkrnda karar ahnmasr,
* genel kurulun yeni bir toplantrya gaSnlmasr,
* kanun, anasdzleEme ve iyiniyet esaslan ile genel kurul kararlarrna
aykrr oldu$u ileri surulen yonetim kurulu kararlannrn iptalits
* yonetim kurulu uyeleri ile denetgilerin azli ve yerlerine yenilerinin
secilmesila
12 Koop.K.md.46/Y'e gore, genel kurulun sevk ve idaresi. ortaklar veya ust kuruluE
temsilcileri arasrnda segilen baEkan ve uyeler tarafindatr saSlantr.
13 Hukiirnet rasansr'mn Madde Gerekgeleri'nde, uygulamada yonetim kurullanmn,
anasozleEmeye ve genel kurul kararlarrna aykrn kararlar aldrklan ve uyguladrklart
halde, bu kararlann iptal edilmesine imkan bulunmadrfir; bu nedenle, yonetim kurulu
kararlanmn iptal edilmesine iliqkin taleplerin gdrriqtilmesini teminen maddeye ilave
yaprldr$ belirtilmektedir (TBMM Tutanak Dergisi, S:Sayrsr: 62, sh.S)
14 Hukumet rasansr'nrn Madde cerekgeleri'nde, yonetim ve denetim kumllanmn azlinin tabii sonucunun, bunlann yerine yenjlerinin segilmesi oldufu; halbuki, bu
konuya kanunda yer verilmemesinin, maddenin bu bol{rmunun yanhq ve farkl
yorumlanmasrna neden oldufu belirtilerek, sozkonusu eksikli{in, bu suretle, gideritdiSi ifade edilmektedir.(TBMMM Tutanak Dergisi, S.Salrsr:67,sh.5).
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Kanun hangi konulann gundem drgr goriiqulebilecefini srnrrh (=tahdidi) bir qekilde saymrqtrr. Bu sayrmrn benzetme yolu ile geniqletiimesi
mumkun de$ildlr.ts
Sayrlan lrususlar arasrnda "bilanr;o incelemelerinin ve ibramn geriye
brrakrlmasr", TllK.md.377'de bir azrnhk hakkr olarak duzenlenen "bilango
goruqmelerinin ertelenmesi" ile benzerlik arzetmekte ve bunun otesinde,
Koop.K.md.98'in TTK.na yaptr$r atrf sebebiyle, TTK.md .46 / Ill' e ra$men,
hala TTK.md.377'nin kooperatifler hakkrnda da uygulanrp uygulanamayaca[r tartrEmasrnr gundeme getirmektedir. Bu bakrmdan, aynca incelenecektir.
Ote yandan, yine sayrlan hususlar arasnda yer alan, "yonetim kurulu
uyelerinin az,li ve yerlerine yenilerinin atanmasr" da, anonim qirketler bakrmrndan, oteden beri doktrin ve uygulamada tartrgrlan "yonetim kurulu uyelerinin azlinin ve yerlerine yenilerinin atanntasrnrn gundeme ba$rhk ilkesinin istisnasr olrrp olmadrff'yolundaki tartr$malara da rqrk tutacak niteliktedir. Bu bakrmdan, sozkonusu istisna da aynca ele almarak incelenecektir.
A.Bilartqo incelemelerinin g ertg e btr aktLmast
Yukanda da belirtildi$i uzere, Koop.K.md.46/lIl hukmunun, bilanqo
incelemelerinin ertelenmesini gundeme ba$hhfrn istisnalarr arasrnda sayan duzenlemesi karqrsrnda, Koop.K.mcl.98'in atfiyla, TTK.md.377' de azrnhSa tanrnan "bilanqo goru$meierinin erteletilmesi hakkrnrn" kooperatiflerde uygulanmaslnln mumkun olup olmadr$r gundeme gelmektedir.
Bilango ve ibra muzakereleri, bir tuzel kiqili$in en onemli konularrndan biridir. Bilanco ile bir yandan tuzel kiqinin ve dolayrsryla uyelerin mali
durumu duzenlenir ve di$er yandan bilango qirket yonetiminin baqarrsr
hakkrnda bir 6lgri vererek ibraya ya da ibra etmemeye yol aear. Bu onemine binaen, bilanqo gorugmelerinin ertelenmesi, anonim bakrmrndan,
TTK.md.377'de munferid bir azrnhk hakkr olarak tanrnmrq ve azrnhfrn talebi uzerine, genel kurulca, herhangi bir deSerlendirme ve oylarna yaprlmaksrzrn, sozkonusu goruqmelerin ertelenmesi karan verilmesi zorunlulu$u getirilmigtir.
Koop.K.md.46/Ill ile getirilen duzenlemede ise. azrnlr$a bilango goruqmelerini erteletme hakkr tanrnmarnr"strr. Maddeye gore, azrnhk, erteletme talebini sadece gundeme aldrrabilecektir; bu da ancak genel kurula katrlanlarrn yandan bir fazlasrnrn kabul oyu ile mumkun olabilecektir. O
halde, yandan bir fazla go$unluk bu talebin gundeme ahnmasrnr kabul et15 ) QFIWI(, sh.458
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medigi takdirde, azrnhk igin yapacak baqka bir Eeykalmamaktadrr.
ERi$/Ut USOY, TTK.md.3TZ'de duzenlenen azrnhk hakkmrn kooperatiflerde de kullanrlabileceSini ve azrnhk tarafindan bu yolda bir talepde
bulunulduEu takdirde, genel kurul bagkanmrn, konuyla ilgili muzakere
agmaksrzrn ve genel kurul karan almaksrzrn toplantryr bir ay sonraya ertelemesi gerekti[ini savunmaktadrrlar. l6
Yazarlarrn bu goruqune katrlmak mumkun de$ildir. Koop.K.md.46llII, agrkqa, azrnhEm bilanqo muzakerelerinin ertelenmesi talebinin ancak qo$unluEun oyu ile genel kurul gundemine ahnaca$rnr ifade
etmektedir. Yani, Koop.K.md.46 sisteminde, bilanqo goruEulurken, azrnhk
erteleme talebinde bulunamaz. Oncelikle erteleme talebinin gundeme ahnmasr gereklidir. Bu da go$unluEun, azrnhsrn bu talebini kabul etmesiyle
mimktindur. $imdi, bu drizenleme karqrsrnda, nasrr olur da, genel kurul
baqkanr, azrnhk talebi uzerine derhal toplantryr erteleyebilir ? Tam tersine
genel kurtrl baqkanrnrn, derhal, azrnhk talebini oya sunmasr gereklidir.
Ancak goEunluk tarafindan gundeme ahnma talebi kabul edilirse, ondan
sonra TTK.md.377 uygulama alanr bulabilir.tz
Aynr gekilde, TEKINALP'in goruqunun aksiners, Koop.K.md.9g'in atfryla TTK.hukumlerinin ve bu arada TTK.md.377'nin kryasen uygulanmasl
da mumkun deEildir. Zira Koop.K.md.g8, Koop.K.da aksine aqrklama olmayan hususlarda TTK.nun anonim qirketlere ait hukumlerinin uygulanacaSrnr belirtmektedir. oysa, yukarrda belirtildi[i gibi, Koop.K.md.46lIII ite,
bilango muzakarelerinin ertelenmesi hususunda TTK.md.3T7 nin aksine
bir duzenleme getirilmektedir. Gundeme baghhsrn istisnasrnr teqkil eden
hususlar, Koop.K.md.46/rr|de srnrrlayrcr (tahdidi) bir qekilde sayrlmrq
olup; bu sayrmrn Koop.K.md.98'in TTK.nun anomim qirketler hukumlere
yapttSr atrf sebebiyle geninigletilmesi mumkun deSildir. ts
Yaprlmasr gereken, bu kadar onemli bir konuyu, gundeme ba$hhk ilkesinin istisnalarr arasrnda sokuqturmaktansa, TTK. md. 37 z gibi, baSrmsrz
ve munferid bir azrnhk hakkr olarak duzenlemektir.
B. Ydnetim kuntlu ttg elerinin azlt ue g erlerine g enilerinin segilmes i
oteden beri, doktrin ve uygulamada, anonim Eirketlerde, yonetim
ur.,rt1 ut"t.rtrtffin
ve yerlerine yenilerinin seeiminin gundeme baEhro Bni$/ul-usoy, sh.419
l7 ERiS/ULUSOY'un gortiqlerine dayanak yaprtrklan Yargrtay kararlan, 3476 sayrl
yasa ile yapllan defriqiklikten onceki tarihi taqrmaktadrr. Bu bal<rmdan, yeni durumu
yansrttrklan soylenemez(kararlar igin bkz. ERi$/ULUSOy, sh.4l0, dipnot:4 ve 5).
la Bk?..TEKINALP (poroy/en6sglu), sh.8t3.
19 Bkz.aynr yonde giMgEK. Edip, KooperatifOrtakhklar, Ankara l9gf, sh.155
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hk ill<esinin istisnasrnr olusturup oluqturmadrpr tartrqrlmaktadrr. iUnBGUN, yonetim kurulu uyelerinin azlinin, gundeme ba$hhgrn istisnasrrun
teqkil ettiSini ileri surerken2o, go$unluk, bunu, bir istisna olarak gormemektedirzt. Yargrtay da qo$unluk goruqune katrlmaktadrrzz.
Koop.K.md.46/III hukmu ile getirilen duzenleme karqrsrnda, kooperatifler bakrmmdan boyle bir tartrqma sozkonusu olmayacaktrr. Zira, maddede. yonetim kurulu uyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin segimi, aqrkqa,
gundeme ba$lilrk ilkesinin istisnalarr arasrnda sayrlmrgtrr. Ancak, buna
ra$men, duzenlemenin, gundeme ba$lilrk ilkesinin mutlak ve gerqek bir istisnasrm teqkil ettifini de soylemek mumkun defildir. Sozkonusu istisna,
aztnhk talebine ve qo$unlu$un da bu talebi kabulune ba$h tutulmuqtur.
Bu duzenleme, anonim qirketler hukukundaki tartrqmalara bir nebze de olsa rgrk tutacak niteliktedir. TEKiL'tn de belirtti[i gibi, Koop.K.md
98 ile TTK.nun anonim qirketler hukumlerine genel bir yollamada bulunurken, yonetim kurulu uyelerinin segimi ve azli konusuda, Koop
K.md.46/III ile istisna ongorulmesi, anonim qirketlerde durumun boyle o1madr$rnr gostermektedir. 23
4. Qojuntujun
Ka'bulii
Koop.K.md.46/IIl hukmune gore, azrnhk tarafindan, toplantr esnasrnda, yukarrda sayrlan hususlarla srnrrh olmak izere, gundeme madde
ekletiimesi yolundaki talebin yerine getirilebilmesi igin, bu talebin, genel
kurul toplanttsrna katrlanlarrn yandan bir fazlasr tarafindan kabul edilmesi gerekmektedir.
Bunun iqin, toplanh divan baqkanhfrr tarafindan, azrnh[rn gundeme
madde eklenmesi yolundaki talebinin, genel kurulun oyuna sunulmasrna
zorunludur.
20 Bkz. iMREGUN, O[uz, Anonim Ortakirklar, istanbul 1989, sh. I19.
2f BkZ.TURK, Hikmet Sami, Anonim Ortakhk Genel Kurulu Toplantrlannda Gundeme
Baglhk ilkesi ve Yonetim Kurulu Uyelerinin Azil veya Seqimi, Ticaret Hukuku ve yargltay Kararlan Sempozyumu, I, Ankara 1984, sh. 179 vd.; TEOMAN, Omer, Anonim Ortakhkta Yonetim Kurulu Uyelerinin Seqirn ve Azillerinin Gtindeme Baghhk ilkesi ile iliqkisi ve Yargrtay ll.Hukuk Dairesinin Bir Karan Nedeniyle, iktisat ve Maliye Dergisi,
Nisan 1981, sh. 20 vd.: aynryazat, YaqayanTicaret Hukuku, Cilt:I, Kitap:2, sh.1g3;
TEKiL, Fahiman, Anonim Sirketler Hukuku. istanbul 1993, sh.2o4 vd.: DOMANiC, Havri, Anonim girkeller Hukuku ve Uygulamasr.TTK.$erhi, istanbul tOSe, sh.A+3: eni'g,
sh.2l5; QAMOGLU, yrinetim kurulunun azlinin gundeme balhhk ilkesinin kapsamr
igerisinde oldufunu belirtmekte ve fakat gundemdeki maddeleri bu bakrmdan geniq
yorumlamak gerektiEini de ilave etmektedir, bkz. QAMOGLU (Poroy/Tekinalp), sh.2b9.
22 Y.ll.HD.l0.9. l99l, E.9322 K.4472 (karar igin bkz.ERi$, Grinen, Turk Ticaret
Kanunu, C:I, ikinci Basr, Ankara 1992, sh.lO74).
23 Bkz.TEI{IL, sh.208, dipnot:l6l
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Azrnh$rn talebi oya sunulmakszrn gundeme ahnmaz ve buna karqrhk talebin ilgili oldu$u gundem maddelerinde karar ahnrrsa, bu karar iptal
edilebilir bir karar niteli$i kazan:r.6rnesin, azrnhk bilango goruqmelerinin
ertelenmesinin gundeme ahnmasr talebinde bulunur ve bu talep hiq dikkate ahnmaksrzrn bilango tasdik edilirse, bilanqonun tasdiki ve bu tasdik
ile ilgili diSer hususlarda (orne€in yonetim kurulu uyelerinin ve denetqilerin ibrasr hususlannda) ahnan kararlara karqr, Koop.K.md.bs muvacehesinde, iptal davasr agrlabilir.

rv. soNUQ
Anonim qirketlerde oldu$u gibi, kooperatiflerde de azrnh$a gundeme
mudahale imkanr tanmmrqtrr.
Ancak anonim qirketlerde bu imkan, TTK.md.366 ve 367'de mutlak
bir azrnhk hakkr olarak ve sistemli bir qekilde duzenlenmiq olmasrna ra[men; aynr qeyi kooperatifler bakrmrndan soylemek mumkun deSildir. Sozkonusu imkan, Koop.K.md.46'da azrnhk haklarr sistemine aykrn, dafrnrk
ve yetersiz qekilde diizenlenmektedir. Bu yetersizlik, Koop.K.md.9g'in atfiyla, TTK.hukumleri uygulanarak bertaraf edilmeye gahqrlmakta ise de,
kooperatiflerin farkh yaplsr nedeniyle, bu her zamart mumkun olamamaktadr.
Koop.K.md.46/r|de azrnhsa, genel kurul toplantrsrndan once gundeme madde ekletme hakkr tanrnmaktadrr. Bu hrikum, 3476 sayrh Kanunla
46.maddeye eklenmigtir. sozkonusu hukumde, azrnhsrn bagvuracaEr organ veya makanrn belirtilmemesi bir eksikliktir. Kanaatimizce bu eksiklik.
Koop.K.md 43 ile tamamlanmah ve bu madde uyannca, genel kurulu kim
toplantrya gafrnyorsa, azrnhk talebi bu organ ya da makama yoneltilmelidir. Talebin bu organ ya da makam tarafindan dikkate ahnmamasr durumunda, azrnh$rn, TTK.md.367'ye kryasen, mahkemeye bagvurabileceSinin
kabulu gerekir. Gundeme madde ekletilmesi yolundaki azrnhk talebinin
yonetim kurulu veya denetgiler tarafindan dikkate ahnmamasr, ayrrca, bu
organlann sorumlulu$unun dofumuna yol aqabilir.
Koop.K.md.46/rr|de ise, azrnhsa, genel kurul toplantrsr srrasrnda
gundeme madde eklenmesini talep edebilme imkanr yer almaktadrr. Ancak, azrnhSa tanrnan bu talep yetkisini, teknik anlamryla bir azrn|k hakkr
olarak mutalaa etmek mumkun desildir. Her qeyden ewel, sozkonusu
maddenin kenar baqh[rndan ve hukmun yazrhqr qeklinden, amacrnrn, bir
azrnhk hakkrnr duzenlemek de[il, grindeme ba$hhk ilkesinin istisnalarrnr
srralamak oldu$u anlaqrlmaktadrr.
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Soz konusu hukumde, "gundemde olmayan hususlann goruqulmeyece$i (gundeme ba$hhk) ilkesi" getirildikten sonra sayrlan hususlarla srnrrlr olarak, annl:.$a gundeme madde ekletme hakkr tanrnmrqtr. Ancak,
bu haklun sonucunun elde edilebilmesi, genel kurula katrlanlann yandan
bir fazlasrnrn $ani qo$unlu$un) kabul oyuna bafh tutulmugtur. Azlnhk
talebinin, toplantrya katrlanlann yandan bir fazlasr tarafindan reddedilmesi durumunda, azrnh[a tanrnan bu hak da sonuqsuz kalmaya mahkum
olacaktrr. Bu sebeple, Koop.K.md.46/l[ hukmu ile, mutlak anlamda bir
azrnhk hakkrmn duzenlendi$ini soylemek mumkun de[ildir.Nitekim, gundeme madde eklenmesi yonunde talepde bulunma yetkisi, 3476 sayrh Koop.K.md.46lll'nin yeniden duzenlenmesi srrasrnda ve III. frkra hukmu
olarak azrnh$a tamnmrq ise de, kanun koyucu, burada Koop.K.md.44 ve
46/II'de oldu$u gibi, azrnhfrrr en az dort ortaktan oluqmasr gerekti$i qartrnr da aramamrqtr. Zira, amaq azrnhk hakkr duzenlemek de$il, gundeme
ba$rhSrn istisnalanm ve bu istisnalann uygulamaya konmasrm duzenlemektir.

DAMNUM INIURTADATUM DOL.AYISM-A
AqILAN DAVA,'ACTIo LEGis AguILIAE"NiN ozBt t ixr.Bni
VE USUL HUKUKU AQISINDANDAVAYAKISA ein eAKIs
Perutn SOMER.

I. GIRI$
XII Levha Kanununda baqkasrnrn mahna verilen zararlara iliqkin
munferit hukumler mevcuttur.Di$er bir ifade ile mala verilen zararlar XII
Levha Kanununda tek tek sayrlarak belirtilmiqtir.t
XII Levha Kanununda yer alan kurallar,para deSerindeki duqmeler,para deEerinin ayarlanmasr sebebiyle kanunda yeralan tazminatrn yetersiz kalmasrndan dolayr etkisini yitirince,baqkasma ait malvarlrptna zarar verme sugu (damnum tniuria datum) bir ptebiscittrm ile M.6. 2g6-2g7
yrllarrnda negredilen Lex Aquilin'run birinci ve uguncu bolumunde duzenlenmiqtir.r,ex Aquttia, eqyaya verilen zararlar, igin genel kavramlar ortaya
koyarak hukuki duqunugun geliqimini gostermektedir.
ikinci bolumcle alacakhnrn zararnra hileli qekilde borqluyu ibra eden
adstipulator'dan bahsedilmektedir.Farkh konularr duzenlemis olmasrndan
* Yard. Doe. Dr. M. u. uukuk Fakult.esio$rctim
uyesi
| tskz.XII L.K. B.ti: 8.7: B. I l.

-348--

dolayr, LexAquitia, lex satura olarak nitelendirilir.z
Lex Aquilia'nrn yururlu$e girmesiyle birlikte hukuka aykrn zarar vermeyi duzenleyen di$er kanunlar ortadan kalkmrqtrr.
D.9.2.1 pr. (np.Libro XVilI ad Ed); Lex Aquilta omnibus legibts, quae
ante se de damno iniuria locutae sunt, derogauit, siue duodecim tabulis, siue aLta quneJuit; quas leges nunc reJerre non est necasse.
"Lex Aquilia kendisinden once grkanlmrq olan hukuka aykrrr zarar
vermeden bahseden gerek XII Levha Kanunu gerekse diSer kanunlarrn butun ilgili bolumlerini ilga etti.Artrk bu kanunlarrn zikredilmesine gerek
yoktur".
Kanunun birinci bolumu baqkasrna ait bir koleyi veya baqkasrna ait
dort ayakh bir suru hayvarunr (quadrupes, quae pecudum numert est) hukuka aykrn (iniurir.) olarak olduren (occtdere) kiginin malike,kolenin veya
hayvanrn son bir yrlda eriqtiSi en yuksek de$eri odemekle yukumlu oldu$unu hukme ba$lamrqtrr.
D.9.2.2 pr. (Gai' libro WI ad Ed): Lege Aquitia captte primo cauetur: LJt
qui seruum serDamue alienum alienamue quadrupedem uel pecudem tniurtcocciderit, quantt tri in eo anno plurtmtJutt, tantum aes dare domino damnas
esto.
"Lex Aqutlianrn birinci bolumunde (qu) duzenlenir: Bir kimse baqkasrna ait erkek ya da kadrn koleyi veya dort ayakh surti hayvanrnr hukuka
aykrrr olarak oldururse,mahn o yrl igindeki en yuksek deferini malike vermeye mahkum olsun".
Uguncu bolum ise diSer hukuka aykrrr zarar vermelerle ilgilidir.Bu
bolume gore bir baqkasrmn mahna yakarak (urere), krrarak (ntmpere) ve
bozarak (frangere) zarar veren kigi malike, o mahn son otuz guns ieindeki
2 MAYER-MALY, T.Romisches Privatrecht, Wien 1991. sh.I38
3 Metindeki "proximus" 'en yakrn" ifadesi oldukga tartrgrlmrgbr.Bir gdrtiqe gore bu sure zarar verici fiilden itibaren geriye yunir, WAENTIG, H.Haftung frir fremde unerlaubte Handlungen,tripzig 1875, sh. 1O vd.; KASER. M. euanti ea res est, Mrinchen
1935, sh. 168 vd.; v. VANGEROW, K.A. trhrbuch der Pandecten, Bd. III, Marburg
1856, sh. 6O0. Di[er goruS taraflan ise,z,arann kesin tesbitine imkan vermek rizere bu
sr.ireyi yara-lanmadan itibaren (ileri dofru) baglatrrlar, DAUBE, D. On t]re Third Chapter of lex Aquilia, LgR 52 (1936), sh. 256 vd.: WITTMANN, R. Die Kdrperverletzung an
Freien im klasssischen romischen Recht, 1972, sh. 4l; v. LUBTOW, U. Untersuchungen zur lex Aquilia de damno iniuria dato, Berlin 1971, sh. 121 dn. lZO. KASER, burada belki legis actio usulunde talep ile hakimin karan arasrndaki otuz g0nluk surenin driqtinulmtiq olacaErndan bahseder, ancak kesin bir gdruq bildirmez, KASER, M.
Das romische Privatrecht I. Munchen 1971, sh. 16l.
Bize gdre, ?arar gdren e$yamn deEeri, ancak ona z.arar verilmemiq oldu{u z.aman dilimi iginde belirlenebilir.Bu sebeple biz zarardan onceki (en yalan-son) otuzglin igindeki
deSerin esas ahnmasr gerektiSini dtiqrimiyoruz.Geni$ bilgi igin bkz. SOMER, p. Roma
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de$erini+ odemekle yuktimlu olacaktrr.
D.9.2.27.5 (np.Libro xYilt ad Ed): Tertio autem capite o'it ead"em lex
Aquilta: "ceterarum rerum" praeter hominem et pecudem occtsos, si quis alteri damnumJaxtt, rluod usserit, fregerit,ruperit inturia, quanti. ea res erit in
diebus trigintaproximis, tc.ntum".es domino d"are dqmnas esto".
"I'ex Aquiltanrn uguncu bolumunde: suru hayvanrnrn veya kolenin
oldurulmesinin drsrnda di$er zararlarla ilgili olarak,e$er bir kiqi baqkasrna
hukuka aykrrr qekilde yakmak,krrmak veya bozma suretiyle bir zarar verirse, esyanrn en yakm otuz gtn igindeki deSerini malike vermeye mahkum
olsun denilmektedir".s
Yukarrda krsaca deSindiEimiz kanunun birinci ve uguncu bolumunde yer alan zararlann tazminine yarayan d,ava actto legis Aqui\iae'dif-Z
Hukukunda Mala Verilen Zarar {Damnus iniuria Datum), istanbul lgg4, yayrnlanmams Doktora tezi, sh. lO8 vd.
4 Her ne kadar burada "phrimt' 'en yiiksek" ifadesi yer almryorsa da gerek metinlerde
(Gai. I. 3.218; I.4.3.14; I.4.3.15 ve Ulp. D.9.2.29.8)gereksemeflnlerle'ilgili
qahgmalar
yapan hukukgulann go$unluSu bu bdlumde de zarann en yriksek defer'dikkate
alnarak- tazmin ettirilmesi gdrr-iqundedirler. DAUBE, D. Roman l,aw. Lingiristic, social
and
Philosophical Aspect, Edinburg 1969, sh. 66 vd.; LIEBS, D. R6misches Recht,
Cottin_
gen 1987' sh. 196 vd.; DAUtsE, LeR, sh. 262 vd., bu gdrugiin eleEtirisi iqin
bkz. I(ELy,
3. M. Further Reflectionon the lexAquilia, studi in onore di E. vorierra, I,
lzt, srr. zgg.
Geniq bilgi igin bkz. SOMER, sh. 105 vd.
5 Karq. Cat:.L3.217;L4.3.f9.
6 Actio legis Aquiltae directa qeklinde kullanrmrna da rasllanmaktadrr.Bkz. MACELDEY, F. Lehrbuch des heutigen Rdmisches Rechts, Main 1842, sh; 3O3:WAENTiG,
sh:16; MOREY, W. Outlines of Roman Law, Newyork 189O. sh: 381; KAUFMANN,H.
Rezeption und usus modernus der actio legis Aquiliae, Kbln-Graz 195g,
sh:s;
LEE,R.W. The Elements of Roman l,a- (with a translition of the Institutes of Justini_
an) London lg86' sh: 397. Ancak kaynaklarda actio directaterimi actio contraria'nrn
karqrsrnda J<ullamldrEr igin -kanunda yer aldrSrndan dola5n kullanmak zorunda
kal_
dr[rmrz bir kag yer drgrnda- actio directaterimiii kullanmairaya ozen gosterdik.
Actia legis Aquiliae, Gaius Inslitutiones'inde (cai. L3.210; q.1ZD ve bigesta,da (6rn.
GaL D.9.2.32 pr.; Ulp. D.9.2.27 pr.;9.2.29.4;9.2.42 pr.:19.5.14.3; 47. 15.15.46; paul.
D.4.9.6.4i Iav.D.l9.2.SZ) actio iniuriae olarak zikredilmiEtir. Nadiren actto
d.c/mtTiini_
rrna olarak kullamhqrna da rastlanmaktadrr (Ulp. D.9.2.29.L: paur. D.4.9.6.1;
cic. pro
Rosc' com Il'32; 18.54). Bu son qekil actio damni iniuria dcti'den neget
etmektedir.Zamanla datum kullanrlmamaya baglanmrg ve actto damni iniurta yerlegmiqtir.Genig bilgi iqin bkz. v. LUBTOW, sh. 84 vd.
7 Ririnci ve rigrincri btihim dikkate_ ahndrErnda,ikrar eden veya inkar eden itibariyIe,davanrn drirt tipinden bahsedilebilir:
-Ikrardan do$an dava (actio ex co4fessione/actio
coryfessoria),
-Inkardan doSan dava (actio ex tnfitiatione
/ acfio tnJiiiatorta),
-Ktilenin verdifi zararda,efendinin izni/bilgisi
s6zkonusu ise noxa imkanr olmaksrzrn
efendinin.sorumlu oldu[u dava (actio a&irsus dominum sirte raxae ded.itione,si
serutts sciente domino occiderit),
-elbndinin izni olmakstzrn kdlenin
verdi$i zarar igin aqrlan dava (actio noxalis, si seruus in sciente domino occiderit). v. LUBTow, sh: 33; LENEL, o. Das Edictum perpetuum, l*ipzig 1907, sh. 194.
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DAVALAR VE ACTIO LEGIS ASUILIAE
Gai.I.4.6-9'da ifade edildiii gibi bir dava, ya verilen bir zaran tazmin
ettirmek amacryla aqrlrr (ut rem consequamur: bir qeyi elde etmemiz iqin) ya
da dava ile faili cezalandrrmak amaglanr (ut poenamtantum: bir cezayr elde etmek iqin); velzahut da dava her ikisini temin etmek gayesiyle,yani
hem davalryr cezalandrrmak hem de ona tazminat ddetmek igin (ut rem et
poenam: hem gegthemcezagl agrlrr.
Bu sebeple davalan:
-actto quibtts rem persequtmun tazminat davalan,
- actio quibus p oe no;mp ers e quimun ceza dav alar \
-actio quibtts rem et poenampersequimun karma davalar,
olarak uglu bir ayrrrma tabi tutmak mumkundur.s
Actio legis Aquiline'nin bu a5nnm igindeki yerine gelince,klasik hukuk
dorreminde zar arrr' hesaplanmasrndaki ydntem dikkate ahndrSrnda,ceza
davalarrnrn kurallanna srkr srkrya baSh bir ceza davasrdrr.g Ulp.
D.9.2.23.8'de actio legis Aquiliaehin bir ceza davasr olduSu ifade edilmiqtir.
Itrtinranus donemindekibaz; davalar ile hem haksrz fiil failinin cezalandrnlmasr hem de zarar gorenin mamelekindeki azalmanrn telafi edilmesi amaqlanmrgtrr.Bu davalar postklasik devrin kaynaklannda karma
dava (actio mirto;) olarak adlandrnlmrqtrrro ve actio LegisAquitiae de ^lusfinr
anus doneminde hem tazminat hem ceza davasr karakterini bunyesinde
barrndrrmasrndan dolayr bu karma davalann iqinde yeralmaktadrr.
1.4.6.16: Sequens itla diuisio est, quod quaedam acttones rei.persequendae gratia comparatae sunt, quaedam poenae persequendae,quaedam
mixtae suntl 1
"Bundan sonra gelen tasnifi muteakip,bazr davalar bir mal talebine,bazilarr bir ceza talebine muteallik olan,bazrlan da karma vasrfta davalar,tasnifi vardrr".
8 Di MARZO, S. Roma Hukuku (gev.Z.UMUR) istanbul 1959 sh:I04 ve 469 vd.; KELLER,F.L. Der rdmische Zivilprozess, 1966, sh: 473 vd.; LEVI, E. Privatstrafe und
Schadenersatz im klassischen rdmischen Recht, Berlin lgl5, sh: 139 vd.: TAHiROGLU, B./ERDOGMUS, B. Roma usul Hukuku,istanbul lgg4,sh:32; HONSELL,H.Rdmisches Recht, Zuriclt 1992, sh:78.
g XaneoBwiz-qeleniCax,6.
Roma Hukuku,Ankara 1989, sh:278; KOSCHAKER, p.
Roma Ozel Hukuku (gev.K. AYiTER,) Ankara 1977, Sh:268.
Actia legis Aquiliae'nin ceza davasr oldu$unu kabul eden mrielliflere g6re, Gai. Institutiones'de yer alan ifade, Insfftutbnes'in dzeilni yapari bir yazar tarafindan yanhg
yorumlanmrgtrr. Dolayrsryla actio legis Aguiliae, saf bir ceza davasrdrr. v. LUBTOW, sh.
135 vd.; KASER, Quanti,sh:165 vd.
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1.4.6.19: ... sed et legis Aquiliae actio de damno mixta est, non solum
si aduersus i4fittantem in duplum agatur, sed interdum et si in simplum qui,sgue agit. Veluti si quis hominem claudum qut luscum occidertt, qui in eo
anno integer et magni. pretii.fuertt: Tanti enim damnatur, quanti is homo in
eo rrnno plurtmi Juertt, s e cundum iam traditam diuistonem- ..
"... Fakat actio legis Aquilia sadece hasrm inkar etti$inden iki misli
dava dermeyan edildiSinde de$il, aynr zamanda bazr defalar oldu[u gibi bir
misli talep edildifi vakit de bazen karma davadrr. Mesela, bir kimse, o sene iginde sa$lam ve azarni deSerinde bulunmuq olan bir gozu kor veya topal bir k6leyi oldururse, bu kimse daha ewel soylemiq oldu$umuza gore, o
sene iginde kolenin en yuksek deSeri ne olmuS ise, o kadanna mahkum
olur.."
Actio legis Aqutliadnin karma dava oldufunu ileri siren muelliflere
gorer2,actiq legis Aquiliae, zararlrt tazmini ve cezayr bunyesinde bulunduran bir karma davadrr; kanunun zararfir tazminine yonelik hesaplama
qekli de ashnda bu karma niteli$in bir gorunumudur.
Actio legis Aquiliad nin ozelliklerini incelemeye geqmeden once, krsaca
ceza davalan (actio poena.lis) ile tazminat davalannrn (actio reipersecutoria)
bir kargrlaqtrrmasrnr yapmakta yarar vardrr:
-Ceza davalarrnda amaQ failin cezalandrnlmasrdrr.Bu nedenle fail oldikten sonra mirasgrlanna karqr dava agrlamaz.Oysa tazminat davalarr
mirasqrlara karqr aqilabileceSinden dava aqma hakkr istisnai haller drgrnda
zarar gdrenin mirasgrlarrna geQer.
-Birden fazla kiEinin birlikte haksrz fiil iqlemeleri halinde ceza davasr
bunlann her birine ayn ayn agrlrr; faillerin birinin cezayr odemesi di$er failleri sorumluluktan kurtarmayaca$rndan cezailn tamamr her birinden
ayn ayn istenir.Oysa tazminat davalannda tazminat bir kez istenir ve faillerden biri bunu odemiqse diferleri borgtan kurtulur.
tO RADO, T. Roma Hukuku Dersleri, Borqlar Hukuku,istanbul 1992, sh: 185;
SCHULZ, F. Prinzipien des rdmischen Rechts, Mrinchen-Leipzig l954,sh: 52.
I I Iustfnianus Institutiones'in Qevirileri UMUR, Z. Iustinianus, Instituinones, Istanbul
1955'den ahnmrgtrr.
12 HONSELL, sh:153; LEE, sh:461; WANZIYL,D.H. History and Principles of Roman
Private l,aw, 1983, sh:340; KASER, Das Rdmische Privatrecht II, Mtinchen 1975,
sh:438, dn.14; HONSELL,MAYER-MALY/SELB, R<imisches Recht, Berlin HeidelbergNew York 1986 sh:225; KOSCHAKER, sh:268; SOHM, R. Institutionen des romischen
Recht, l,eipzig 1896, sh:318: KELLER, Pandekten. l-eipzig 1861, sh:677; WiffUaNn,
sh:41; RICCOBONO,S. Die Vererblichkeit der Stralklagen und die Fiktion der Litiskontestation nach klassischem und Iustinianischem Recht, SZ 47 (1527) sh:75 vd.
SOHM ise, actio legis AquiLiae'nin bir taz,minat davasr oldu$unun, zarann tazmininin
ozel tarzr dolayrsryla ceza 6[esi de igerdifini belirtir, sh:3 18.
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-Aile evladr ve kole haksrz fiil ika ettiSinde bundan doSan ceza davalan paterJamilias'a uega dominus'a karqr actio noxalis qeklinde agrlabilir.
-Ceza davasrnrn agrlmasr,suga konu olan eqyanrn istenmesi veya
malvarh{rnda meydana gelen zararur tazmini iqin bir tazminat davasrnrn
agrlmasrna engel deSildir.
-hts ciuitdde yer alan haksrz fiillerden doSan ceza davalan suresiz
agrlabilirler. Yani daimi bir karakter taqrrlarl3.
III. ACTIO LEGIS AgUILIAE'NIN

OZELLIKLERI

7. Daruo Pa.siJ Oto;rok intiko;t Etmez
Gai.I.4.l12'de haksrz fiilden doSan ceza davalannda,davanrn pasif
olarak intikal etmeyecefi kurah, "actio damni iniuriad' de ornek verilerek
belirtilmiqtir. t+
D.9.2.23.8 Mp. libro XWI ad Ed.): Hanc actionem et heredi ceterisque successorDus dari constst: sed in heredem uel ceteros ttaec actio non
dabitur, cum sit poenalis, nrsr.,;florte
ex damno locupletior heres Jactus sit.
"Bu davamn mirasgrya ve di$er haleflere de verildifi kesindrr; buna
karqrhk, ceza davasr oldu$u igin mirasqrlara ve diSer haleflere karqr verilmemiqtir. Qunku,boyle olsaydr, mirasgr zarardan dolayr zenginleqtirilmiq
olurdu".
Ancak, efer ma$dur ile zamamnda lifis contestaio yaprlmrqsals veya
zarar veici fiilden dolayr tereke zenginlesmiqse, mirasgrlar sorumludur. 16
Yani ceza davalarrlT,davanln tesbitinden sonra olmuq olmamak kay,
dryla,failin mirasgrlanna intikal etmezlerl8;faile karqr actio iniurtarum gibi
tg RADO, RFI. sh:186 vd.; Di MARZO, sh'.47O vd.; HONSELL,/MAYER-MALY/SELB,
sh:225: HONSELL. sh: 149.
14 LEVY, sh:89 vd.; HONSELL, sh:153; v. LUBTOW, sh:40 vd.; KASER, RPR, I.
sh:6 12: WANZYL. sh:340.
15 Olenin igledi$i haksrz {iilden dola5n mirasgrlanm praetor onune qa{rrrhp litrs contestatio yapmaya zorlamak rnumkun defildir.
16 Litis contestatiotDavanm tesbiti.Bilhassa hususi mahkemeler nizanm brdo iudiciorum priuatorum) usulu srrasrnda, davanrn aSrrhk merkezi olan ve ihtilaflr tarallar
arasrnda yaprlan anla$ma. Legis actidlar zamalrnda taraJlann,kararrna uyacaklarrm
kabul ettikleri bir hakimi, magistranrn kontrohi altrnda segmeleri idi. Formula
usuhinde,yine magistranm kontrohi albnda, hakimin segilmesi. Nizam harici usulde
(cognitio extra ordinemt) onemini kaybetmis, tek salhada cereyan eden davamn bir anr
olmugtu.UMUR, Z. Roma Hukuku Lrigatr. istanbul 1983, sh:128; BERGER,A. Encylopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia 1953, sh:5o6; LEE, sh:398; KAUFMANN, sh: 10; NCCOBONO, sh:75 vd.
17 WiTTMANN,sh:41'de, Iitis contestationun acfio tegis AquiLiae'nin ceza davasr olarak
kabul edilmesinde yeterli olmayaca$rm ileri surer.
I I KARADENiZ-qOlOeiCnW, sh :345; LiEBS, sh :2O4; LEE,sh: 398.
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intikam hissinin tahrik ettifi davalar (uindtctam spirantes) ve para temin
etmekten gok oc alma hissinden agrlan davalar (magis uindtctae quatn pecurtae persecttionem) hariq, difierleri zarar gorenin mirasgrlanna intikal
ederl9-20.

Ancak zarar. murisin olumu ile mirasm iktisabr arasrnda da vuku
bulabilirzt. Bu takdirde, mirasqrlann talep hakkrnrn kaybolmamast
igin,bunlan,henuz paylaqrlmayan mirasa malik olarak kabul etmek gerekir.Nitekim D.9.2.L3.2; D.9.2.13.3 ve D.9.2.14'de gerek Ulpianus gerekse
Pauhts bu konudaki goruglerini qu qekilde ortaya koymuqlardrr:
D.9.2.13.2. (Ulp.tibroXVIII ad Ed.): Si seruus heredttarus occid_atur,quaeritur quts Aquilta agaL cum domtnus nullus sit huius serui.. Et ait Cel"sus
Iegem domtno damna salua. esse uoluusse: domurus ergo hereditas habebitur.Quare qdita hereditate heres poterit expertri.
"Mirasa dahil bir kole olduruhirse,kimse bu kolenin efendisi olmadrSr igin, kimin actio Legis Aquiliae aqaca$r sorunu ortaya erkar. Celsus, kanunun malikin zararvl,n odenmesini amaqladr[rnr soyler.tsu durumda mirasgr malik olarak kabul edilir.Dolayrsryla,mirasrn agrlmasmdan sonra mirasgr bu davayr agabilir".
D.9.2.13.3. (Ulp.ltbro XVilI ad Ed.): Sr seruus legatus post aditam hereditatent sif occrsus,comperete tegis Aquiliae actionem legatario,si non post
mortem serui anlgonouit Legatunc Quod si.repudiauit, consequens esse ait Iulranus dtcere, heredi competere.
"Ama, eSer vasiyet brrakrlan kole mirasrn agrhqrndan sonra oldurulurse, muayyen mal vasiyetini kolenin oldurulmesinden sonra kabul etmemek qartryla,actio legis Aquiliae,mirasr alan kiqiye aittir. ESer reddettiyse,Iulianus'a gore,dava daha sonraki mirasqtya aittir".
19 Gai. 1.4.112: Non omnes actiones,quae tt aliquern 0,ut ipso iwe conpetunt aut a praetore dantur,etiam in lrcredem aeqlre conpetunt aut dari solent. Esl enim certisstma iuris
regttla, ex maleficiis poenales actiones in heredem nec conpetere nec dari solere,ueluti
.furtt"ui bonorum raptorum, tniuriarum,dannni tiuriae. Sed heredibus htttusmodi actiones
conpetunt nec deneganil.ur,except.ainiuriarum actione et si qua clia similis inueniatur actio. 'lpso iure var olan veya praetor tarafindan bir kimseye karqr verilnri$ btitun
davalar, aynr qekilde mirasgrlara kargr da agrlamaz, Haksrz fiilden do$an ceza
davalanntn mirasqrlara kargr ileri stirrllemeyecefi ve bdyle bir davanln verilemeyece$i.
tirneSin actiones ,furti, ui. bonorttrn raptorum, tniurtarurn ue damni itTiuriaei tartrEma
goturmeyen bir hukuk ktrraltdrr. Buna karqrhk davacrnrn mirasqrlannrn,actlo inirrnarum ve benzeri davalar istisna olmak kaydryla,bu tur dava haklan vardrr ve onlara
bn davalan verrnekten imtina olunamaz". Karq. 1.4.12.1.
20 Di MAI{ZO, sh:47O.
2l FIAUSMANINGER.I{. Das Schadenersatzrecht der Lex Aquilia, Wien 1980, sh:331
REIN, W. Das Privatrecht und der Zivilprozess der Romer (von der aeltesten Zeit bis
auf Justinian) Aalen 1964,sh:747.
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D.9.2.14 (Paul,LibroXXII ad Ed.): Sed si rpse heres eum occiderit,dictum est dandamin eumlegatario actionent.
"Ama,e$er koleyi mirasgr oldurduyse, mua14/en mal vasiyet olunan
kiqinin ona karqr dava hakkrna sahip oldufuna karar verilmelidir22".
Actio LegisAquiliae failin 6lumu ile ortadan kalktr$r halde capttis deminutio durumunda devam eder23.
2. Daua Bird.en Fazla Faile.I(argr Aqdabilir
Actio legis Aquiliae'nin bir baqka onemli sonucu, bu davada muteselsil sorumlulu[un de$il, kumulativ (yrSrlmasr) sorumlulu$unun varh$rdrr.Yani zarar goren,zararrn tamamrnr faillerin her birinden ayn ayn isteYebilirdiz+. Bu durum aynca,zaran kimin verdi$inin belirlenemedi$i haller
iqin de uygulanrrdr2s.
Baqkasrna ait eqyaya zarar verer' kiqiler birden fazla ise,zarar verici
sonuca etkilerine gore sorumlu olurlar.Kanun bu konuda ikili ayrrrm yapmrgtrr26;
-ESer birden gok kigi, aynr anda bir koleyi veya hayvanr yaralamrqlar
veya olumune sebep olmuqlarsa,hangisinin fiilinden dolayr olumun meydana geldi[i anlaqrlamryorsa LexAqutlianrn 1. bolumune gore (D.9.2 .11.2),
her biri olumden aJrrl ayn sorumludur.
Bu durum Upiaruts tarafindan agrkga ifade edilmiqtir:
D.9.2.11.2 (Up.libro XYII ad Ed.):... ef si cumurro agatur,ceteri.nonliberantur:Nam ex lege Aquilta quod c.litts praestttit, atium non releuat, cum
sit poena.
"... e$er onlardan birisine dava agrldrysa,bu sebeple di$erleri sorumluluktan kurtulamayacaktrr.Qunku, failin lex Aquttin mucibince odedi$i bir
ceza sozkonusu olduSu igin,diSerlerini sorumluluktan kurtarmaz".
-Birden fazla y ar alama ayn zamanlarda meydana gelmiqse,oldurucu
son darbeyi vuran, olume sebebiyet veren kiqi olarak 1. bolume gore,di$erleri 3.bolume gore yaralamadan sorumlu olacaktrr (U1p.D.9.2.f 1.3).
22 Kar1. Ulp. D.9.2.15 pr ve Pomp. D.9.2.43.
23 RADO, T. Actio legis Aquiliae noxalis'in Bazr Flususiyetleri, Dr. Tahir Taner'e Armafan,Istanbul 1956, sh:697.
Capitis deminutio ile bu dava bertaraf edilemezdi. Zira, birlikte sorumlu olan birden
fazla kiqi mevcuttu. BUCKI"AND, W.W. Manual of Roman Private Law, Aalen lgBI,
sh:324.
24 HONSELL, sh: I54; KAUFMANN, sh:IO;KASER, RPR, I, sh:612; DERNBURG, H.
System des romischen Rechts, Pandekten II (Obligationenrecht), Berlin lBSg sh:349;
MACKELDEY, sh:3o3; LEVY, E. Die Konkurrenz der Aktionen und Personen, I-II
Aalen 1964, I, sh:484; HONSELL/MAYER-MALY/SELB, sh:365.
25 HONSELL, sh: I 12.
26 v.VANGEROW. sh:607 vd.
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D.9.2.11.3. (Up.ltbro XVIII ad Ed.): Celsus scribtt, sr alius mortifero
uutnere percusserit,alius postea exanimauertt, priorem quidem non teneri
quasi occidertt, sed quasi uulnerauerit, quia ex aLio uulnere perttt, postertorem teneri, quta occtdit.Quod et Marcello uidetur et est probabilius.
"Celsus, biri (bir koleyi) olum derecesinde yaralarsa,sonradan digeri
de onu oldururse, birincisinin oldurmuq olmaktan deSil yaralamaktan sorumlu olaca$mr; gunku, ikincisinin yaralamasrndan dolayr olduSunu;ikincisinin de oldurduSu iqin sorumlu olaca$rnr yazar. MarceLltts da aynr fikirdedir ve makul olan fikir de budur".
Bu konuyla ilgili olarak kanunda yer alan di[er metinlere gelince:
D.9.2.11.1. (np.Libro X\ilII ad Ed.): Sr alius tenut[ alius interemrt, is
qui tenuit, quast causam mortis praebuit, lnJactum actione tenetur.
"Bir kimse koleyi tutup,diSeri onu oldurduyse; birincisi actio in factum'dan sorumludur, gunku o Olume sebebiyet vermiqtir".
D.9.2.11.4 (Up.ltbro XYUI ad Ed.): Si plures trabem deiecertnt et hominem oppressertnt, aeque ueterlbus placet offtnes LegeAqutlia teneri.
"Birden fazla kiqi aqafirya kalas atarak bir koleyi oldururlerse, eski
hukukqulara gore, h epsi lex Aqutlia'dan sorumludurlar" .
Dolayrsryla,birden fazla fail ne lifis contestqto ne de ila dolayrsryla
kargrhkh muafiyet, kurtulug imkanr olmaksrzrn yani birinin yaptrSr ifa di[erlerini odemeden kurtarmakszln sorumludurlar2T.
Benzeri agrklamalan lutianus'a ait D.9.2.51.1.'deki metinde gormek
mumkundur. Hatta Iuti.o.rus birden fazla kiqinin darbesi sonunda kolenin
olmesi halinde,hepsinin birden sorumlu olacaSrnr belirtirken, kendisinin
eski hukukqulann goruslerine katrldr$rnr belirtmektedir.
D.9.2.51.1 (IuI. D.libro LXK{VI): Idqtrc est consequensauctoritati ueterum. qut, cum a pluribus idem seruus ita uulnerafus esset, ut non appareret,
cutus tctu perisset, omnes LegeAqutlia teneri. iudicauentnt.
"Bu da kole birkag kiqi tarafrndan o qekilde (olecek qekilde) yaralanrr
ve hangisinin darbesinden oldu$u belli olmazsa hepsinin Lex Aqutlia'ya gore sorumlu sayrlacaklarr kanaatinde olan eski hukukqulann goruqune uygundur".
S.Do;arrbir siirege bajlr defrildir.
Tazrnin edilecek esyanln de$eri ile ilgili esas ahnacak sure,kanunun
l. ve 3. bolumrinde ayrr ayn belirtilmiqse de, acfio legis Aqutliae'nin aqrlabileceSi sureyle ilgili herhangi bir hukum mevcut de$ildir.Bu davarun actro
27 KELLBR, Pandekten, sh:677:RADO, RH. sh: 186; RADO, Annafan,

sh:GgZ.
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perpetufle oldu$uzs ve aqllmasrnrn bir sureye ba$r olmadr$r soylenebilirzs.
Dolayrsryla hem yukarrda yaptr$rrnrz ceza davalarr-tazrninat davalan
karErlaqtrrmasrndan hem de lex Aquitiadan yer yer ifade edilen ve ug baglrk altrnda topladrfrmrz actio legis Aquiliaenin ozelliklerinden hareket ile,
actio Legis Aquiltadnin baElangrgta esas itibariyle bir ceza davasr oldu$unu
soylemek mumkundur. Ancak Iustrnranus hukukunda karma dava olarak
nitelendirilmigtir. Bunun sebebi de mala verilen zararrr' s6zkonusu oldu$u
hallerde actio Legis Aquiltae'den baqka bir tazminat davasmrn (condictio)
sozkonusu olmamasrdrr3o.
4. Danta, itiraf Edene.I(argr "In Simplum" (bir); Ho,kslz Yere inkorr Edene l(crgr "In Duplum" (iki misli) moihku'nrtigeti Gerektiripl
Gai. D.9.2.2.pr. da "... quanti id in eo anno plurimiJuit, tantum aes dare
domino do"mnasesto". "... mahn o yrl iqindeki en yuksek de$erini malike vermeye mahkum olsun" denilerek birini bolumun mueyyidesi gosterilmiqtirsz.
Ancak burada bir ozellik sozkonusudur. $oyle ki, davah, davanrn
doSruluSunu ve davacrnrn talep etti$i miktarr inkar etmeyecektir33.Bu
prensibe gerekqe olarak, "kim inkar dolayrsryla davacryr haksrz fiili isbata
zorlarsa, bu kararrn ifasmr bilincli engelleyip engellemedi$ine bakrlmaksrzn, ayr'r muameleye tabi tutulur" denilmektedir3a.
28 Actiones Perpetuae'.Genellikle suresi olmayan davalar.Postklasik donemde,dfiqrirricu zamanaslmr sriresi otuz sene olarak tesbit edilmiq davalara verilen isim.
UMUR, Lugat, sh:15; BERGER, sh:347.
29 RADO. RH. sh:195
30 RADO. RH. sh:195.
Sf Ls l4litranda crescit in duplttm'. inkar ile lrukuki uyuqmazhk iki katrna yukselir. Bir
stmplum tazminat, bir stmplum ceza olmak uzere in duplum mahkum edilmiq bir kimse,karann infazr igin hakimin onrine gafnldrfirnda,bu karan infaza mecbur olduSunu
inkar ederek kendini mudafaa etrnesi halinde sozkonusu olurdu. LENEL, sh:203 vd.;
DI MARZO, sh:4lg; KOSCFIAKER,sh:268; HONIG, R. Roma Hukuku (Qev.$.TALiP).
istanbul 1938, sh:287; v. LUBTOW, sh:26; REIN, sh'.746: DERNBURG, sh: 347; LEE,
sh:398.
32 Aynr ifadeye Ulp. D.9.2.27.5'de de rastlamaktayrz. burada da"... lantum aes domtrw
dare damnas esto" denilmek suretiyle ucuncu bdliimrin mueyyidesi belirtilmek istenmisUr.
33 Efer davamn hakirni (iudex) bu durumu iki kat cezaya mahkum edilmeyi sa$layan
condernrtatio'ya uygun bulursa. bu durum litis contestatto ile tespit edilir. KELLER,
Pandekten. s}l:677.
Sugunu inkar eden davahnrn e$yanrn en yriksek de[erini ddemesine sebep olan
davay "actio legis Aquiltae co4/bssona" olarak nitelendiren yazarlar mevcuttur. HAUSMANINGER/SELB, Romisches Privatrecht, Wien-Krjln Weimar 1991, sh:349; v. LUBTOW, sh:33.
34 SOHM. sh:318.
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D.9.2.2.1 (Gai-.LtbroWI ad Ed. prouinctale): Et tryfra detnde cauetur,ut
aduersus infitia:ntem tn duplum actto esset.
"Aqafrdaki durumlarda,inkar edene karqr dava iki misline taalluk
eder3s".
D.9.2.23.10 (np.Ltbro XYIII ad Ed.): Haec actio aduersus co1fitentem
competit in simplum, aduer sus negantem in duplum.
"Bu dava ikrar edene karqr sadece eSyarun de[eri, inkar edene karqr
iki misli mahkumiyeti gerektirirso.
Goruldugu gibi,iki bolume gore de fiili in iure inkar eden iki misline
mahkum olacaktrr: "si infitabttur, duplum dare damnas esto = eger inkar
edilmigse iki mislini vermeye mahkum olsun37".
Gaius'un ifadesinden hareketle Kaser3s ancak coryfessus3saleyhine
rrrnus iniecttdo vasrtasryla icraya geqilebileceSini, zira inkar edene karqr
sozkonusu davanrn agrlaca$rnr belirtmektediral. Dolayrsryla,e$er fail magistra onunde ikrar ederse, arbitrium lrfis aestimanda*2den sonra fail
aleyhine dava aqrlmaksrzrn derhal Legis actto per ff:rlnus tniecttonem'e geQilirdi. Fail inkar edecek olursa legis actio sacramento tn personam ile hakimin karanna uyulaca$r kabul edilirdias.
Burada akla gelen soru, "damnas esto"nun icraya gegmek igin yeterli
olup olmadrSrdr.Kabul edilen, burada "damnas esfo" $artr ile "manus fnr35 Karg. Gai. I.3.126 ve Gai. 1.4.9;4.171.
36 Bkz. 1.4.6.21: Omnes aLLlem actiones actiones uel tn simplum conceptae sunt uel in
dupLum uel in Lriplum uel in quadruplum ulterl:.rsautenr nulla actio exterTd{tLLr.
"Btitun davalar ya bir misli, ya iki, ya uq, ya dort rnisli olmak tizere konuhnugtur. Bundan fazlasr yoktur".
1.4.6.23: ln duplum agimus ueluti -furti nec noni,festi,damni iniuriae ex lege
AquiLia,depositi ex quibusdam casibus;....
"Sug ristti olmayan hrrsrzhktan lex Aquilia mucibi mala verilen zararlardan,bazr hallere mitteallik vedia'dan dolayr iki misli iQin dava ederiz".
37 LENEL, sh.203 vd.; v. LUBTOW, sh.26.
38 KASER, M. Das Altr6mische Ius, Gottingen 1949, sh. 133; KASER, M. Das romische Zivilprozessrecht, Munchen 1966, sh. 95.
39 Co4pssus; M{rgistra veya hakim rininde davacrnrn iddia ve taleplerinin yerinde oldu$unu agrkga kabul ve ikrar eden davah. UMUR, Lirgat, sh. 45.
40 Manus iniectia: El Koyma. Gaius'un zikrettigi bep legfs actio'dan icra usuhine iligkin olanlardan birincisi. Borcunu odemek istemeyen borelu izerine alacaklrmn, belli
usul ve gekillere uymak sureUyle el ko5rmasrdrr. UMUR, Lugat, sh. 134.
4f IAWSON ise burada, biri legis crctia per manus itriect.ionenTcontra illitiantemve
di$eri legis crctioper iudici.s arbitriue postulationem contra conlitientem olmak rizere iki
legis actto per mo,nus iniect.ian.efitin oldr"rEunu dusunmektedir, LAWSON, F.H. Negligence in the civil l,aw, Oxfort 1962, sh. 12.
42 Arbitrium litis aestimandae: Legis acliolar zamanrndzr davacrnrn iddiasrnrn do$nr
oldu$u sabit olduktan sonra ihtilaf konusunun bir hakem tarafindan takdir edilmesi.
UMUR, Lrigat, sh. 26
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ectto"'nun birbiriyle irtibath oldu$uduraa. Nitekim Ga1.1.4.21'dene qekilde
mc:rtus iniectio'ya b aqvu rul du$u bir ornekle gosterilmiqtir:
Gai. 1.4.21: "... Quod tu mihi tudicatus siue damnafis es sestertium X
milirr, quandoc non soluisti, ob eam rem ego tibt sesterttumX mtltum tudicatt
mrrnum inicio...45".
"... bana tO.O00 sesters odemeye mahkum edildin, henuz bunu odemedin, 10.000 sesters mahkumiyetinden dolayr sana zorla el koyuyorum..."
Bu formulden hareketle, tex Aquilia esaslanna gore borqluya elkoyma esnasrnda alacakh faile karqr qu ifadeyi kullanmaktadrr:
"Qrcdtumihilege Aquiladamnatus es tantumaes dare, qtnnti is seruus in eo anno plurimtfuent, quandoc non soluisfi, ob eam rem ego tibt asstum XXV damnati mo"num tnicio"aG.
Gerek birinci bolumune gerekse ucuncu bolumune iliqkin olarak lex
Aqutltdda yer alan "damnas esto'nun icra gucu vardrr ve bu ifade "fail para
cezasrnr, ona karqr bir dava aqrlmadan ve bir mahkumiyet kararr verilmeden
rnanus iniectio yoluyla zorlanacak qekilde borqlanrr" anlamrna gelir. Lex Aquitia' da derhal mcinus iniectio'ya izin verilmesiyle davahnrn savunma yapmasr engellenmek istenmemiq, davahnm herhangi bir mueyyide ile karqrlaqmadan sebepsiz yere davayr uzatmasrna engel olunmak istenmiqtir. Buna ilaveten alacakhya da mumkun oldufu kadar qabuk yardrm etme amaqlanmretrr. Aksi takdirde damnatio'nun faili suratle cezalandrrma amacr da sonugsuz kalacaktrr ve damnas esfo'nun icra gucu ile sa$anan avantaj tamamen ortadan kalkacakLrra7.Bu sebeple e$er inkann hakh bir sebebe dayanmadr$r ortaya grkacak olursa davalrya iki misline iliqkin dava aqrlacaktrr.
Dar, katr formununas yanr srra manus ini.ectio'rrun bir de daha yumuqak bir formuas vardrr. Alacakh bir davaya gerek kalmaksrzrn borglu
43 WENGER, L. Institutionen des romischen Zivilprozessrechts, 1925, sh. 216; v.
LUBTOW, sh. 27, KUNKELe gore eger davah fiili inkar etmemi$se, legis actio per tudicis arbitriue postulationemzararln yuksekli$ini takdire yoneliktir; inkar edilmiqse legis
actto sacramento in personam baqlar, KUNKEL, W., Romisches Privatrecht, BerlinGotingen-Heidelberg 1949, sh. 25'7.
44 v. LUBTOW, sh.27-28.
45 RUDORFF burada "quod tu mihi iudicatus es" ile mahkum olana karqr,"quod. tu
miht damnatus es" ile de geri kalan damnatus'a karEr manus iniectio'nun sozkonusu
oldu$unu belirtmektedir. Naklen, v. LUBTOW, sh. 28.
46 v. LUBTOW.sh.3O.
47 v.LUVIOW, sh. 31.
4a Bkz. Gat. 1.4.21:.4.22.
49 Bkz. Gai. 1.4.23; 4.24. Vindetin savunmasrnrn zorunlu oldu$u dar, katr manus
tniectio'dan daha yumuqak manus tntectio -fonntnta pro tudicati dare rlamnas esto ya da
pro iudicato manus tniectto ifadelerindeki ilk iki kelime atrlarak ulaqrlmrqtrr. v. LUBTOW. sh.29.
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uzerinde baskrya baqvurdu{unda, borglunun kendisini savunmak igin
utndele ihtiyacr yoktur, mctnum sibi d"epellere et pro se lege agereye izin
verilmiqtirso. Dolayrsryla lex Aquilia, pro iud,icato eki olmaksrzrn damnas
esto qartr igerdi$inden, eSer davah inkar etmek istiyorsa, onu, kenclisini
bizzat savunmaya ehil gorur.
zamanla conJessio zararr tazmin usulunun ozel bir qekli oldu. Manus
iniectto formulu iginde soylenilen miktarr belirlemek iqin davalnrn tazmin
mukellefiyeti tespit edilmek zorunda oldufundan, coryfessio'dansonra esyanm deSeri ise arbitriumlitis aestimatio ile belirlenirdi5r .
ikrarrn ne qekilde yaprlaca[rna gelince, corytessusikrarrnda doSru_
dan do$ruya davacr tarafindan talep edilen miktan odemeye hazrr oldu$unu aqrkca belirtmelidir. Bu "quod tu miht corylessus es" qeklinde formilles_
tirilmiqtirsz.
Davahnrn hukuka aykrrr zarar verdi$ini kabul etmekle birlikte, davacrnrn iddia etti$i zarann yuksekliSini de inkar etmesi de mumkundur.Ancak bu durumda eEer zararrn yuksekli$ini sebepsizyere inkar ettifi ortaya
qrkacak olursa,davah poena dupliile kargr karqrya kalmaktan kurtulurs3.
Eser davada "iryfitiatione lis crescrt in duplurn'varsa, yine davah sebepsiz inkar haline iki mislini odeyecektirs+.
Formula usulundeki duruma krsaca gozatacak olursak: XII Levha
Hukukunda oldu$u gibi Formula usulunde de certae pecuniae coryfess,s,
iudicatus gibi deEerlendirilmiqtir. Davah, davacr tarafindan ileri surulen
talebi kabul edip tazmini istenen zararrrr yuksekli$ine itiraz edecek olursa
actio conJessona, elde edilmek istenilen netice iein, qctio ex confessione
in
ture'den daha kullanrqhdrr. Bu dava eski hukuktaki qrbttnum lrtis aestimandae' nin yerin e gegmiqtir.
Hakim onunde yaprlan ikrar, hakim igin ordu$u gibi taraflar iqin
de baSlayrcrdrrss.Bu durumda artrk iudex sadece
yuksekli{ini
"orurrr
takdir edecektir (ulp. D. 9.2.2s.2). zirafail, ikrar etti[inde
davatrmn ta_
lep etti$i miktan de$il takdir edilen deEeri tazrnin edecektir. Dolayrsryla
bt..d"
hr i"::1
l$kim tarafindan belirlenen) tazmin sozkonusuclur,
5O Oysa manus iniectio pro iudicato'da failin kenclini savunma imkanr elinden alnmlEtrr. Onun adrna uinclexsa,v,unmayapabilir. v. LUBTOW, sh. 2g.
51 KASER' Ius' sh' 133, 203; fant-OWa, O. Der romische Civilprozess ztr Zeit der
Irgisactionen, 7a72, sh. 144 vd.
52 KASER,Ius, sh. t2Z vd.:133 dn.68.
53 WENGER' L. zur rrhre von der actio iudicati, r9ol, sh. 42; wENGER, L. Institutionen des romischen Zivilprozessrechts, 1925, sh, l23.
54 Gai. I.4.9: 4.171e gore actric legis Aqutliae drsrnda actio iudicati, actio d.epensi,
legatum per damnationentden dofan davalar (actio ex testemanto), actto modo
agri'bu
Eekildedir.
55 v. LUBTOW. sh.23.
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denilebilirsc. EEer fail zararrn yirksekli$ini de kabul ederse doSrudan
do$ruya icraya gegmek igin coryflessiocerta.e pecuniae yeterli olacaSrndan
bu durumda iudicium litis aestimandae gereksiz olurdu.
Actio coryfessonaex primo captte'de formula qu qekildedir:
"Quod Numerium Negidium iltum Auli Agerii seruum iniura occidisse
;fassus est, quantam pecuniam ob eam rem Numerium Negidium AuIo Agerio
dare oportet ex lege Aquilta, tantam pecuniam iudex Numerium Negidium
Auto Agerio condemnatid' .
Adu er sus infitianttem sebebiyle aerlan davan tn formulast i se:
"Si paret Numerium Negidium illum Attli Agerii seruum iniuria occidisse, quem lVumerr^tsNegiditts in iure negautt se tnittria occidisse, quantam pecuniam ob eam rem Numerium Negidtunt AuIo Agerto dare oportet ex Lege
Aguilta, trrnto,nt pecuniam duplam iudex Numerium Negidium AuLo Agerio
condemnatio, st non paret absolui165z"geklindedir.

56 v. LUBTOW, sh. 32.
57 Bu formula uquncri bolum'len clogalr dava icin de gegerlidir. v. [,UBTOW, s h . 3 4 .
geniEibilgi iqin bkz. LENEI-, sh. 194 vcl.

IKI KISILIK LIMITBD ORTAKLIKTA
FIAKLI SEBEPLE ORTAKLIKTAN QIKMA VE YARGITAY'IN
CoNUSU FIAKKINDA BAZT NUSUXCELER

Mehmet HtrLVACI.

I- GENEL OLARAK
Limited ortakhkta ortakhktan hakh sebeple qrkma ve Qtkarrlma Ticaret Kanunu (TK ) 551'de dizenlenmiqtir. Maddenin ikinci fikrasr hakh
(muhik) sebeple qrkma hakkrnrn kullanrlabilece[ini belirlerkenr, uQuncu
frkra da hakh sebeple grkarmamn kogullannr duzenlemektedir. Qahqmarnrzda konunun baqhsrna uygun olarak hakh sebeple Qrkma uzerinde duracak ve yeri geldikqe hakh sebeple grkarma hakkrndan da bahsedeceSiz.Bu anlamda ozellikleTK 551 /2'nin:
*

Yard. Dog. Dr. i. U. gukuk Fakuttesi Ogreum Uyesi
I Burada hemen belirtilmesi gereken difer bir husus da, TK 551 / t'in :
" girket rnttkauelesigle, ortakktra girket.ten etkma hakkt uerebtleceli gibi bu hakktrt
kullantLmo.stmuaLMen $artlara da tabi tutulabilir .."
diyen htikmri gere{i olarak :hakh sebeple erkma ile ilgili dilzenlemenin ana sozleqmede getirilebilece$idir. Ancak bu tur bir durumda teknik anlamda bir hakh sebeple qrkmanrn mevcut olmadr$ da agrktrr. Kammca limited ortakhklzLrda hakh sebeple erkma ancak mahkeme karan ile olastdrr ( Konuya hakh sebeple qrkarma dolayrsr ile temas eden , fakat iki kiqilik ortakhktan bahsetmeyen bir gorus hakh sebeple
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"Her ortak, muhik sebeplere daganmak gartigle girketten qrkmasrna
miisaade edilmesini uega girketin Jeshini mahkemeden talep edebitir . .."
diyen sozleri dikkate ahnmahdrr. Bu hukmun ikiden fazla ortakh Iimited ortakhklar bakrmrndan sorun qrkarmadan uygulanacafr agrktrr. Ancak problem iki ortakh limited ortakhkta hukmun uygulanma kabiliyetinin, bir baqka deyiqle iki ortaktan birinin grkanlmasr ile oluqacak
tek kiqilik limited ortakhsrn olasr olup olmadr$rdrr2. O$retide bu konu ile
ilgili olarak sunulan goruSler, hukmun uygulanmasrnrn mumkun oldu$u
ortaklar kurulu karan ile grkarmamn mumkun oldufunu ileri surmektedir. Bu konu
igin balanrz (bkz. ) POROYReha / renirualp Unal / QAMOdLU Ersin : Orrakhklarve
Kooperatif Hukuku,Grincelleqtirilmig 5. Basr, istanbul 1993, sahife ( sh. ) 733-734
,Numara ( Nu ) 1678 b ). Ana sozleqmede yeralan hukme gore Qrkma ise hakh sebeple
grkma olmadrSrndan ortaldar kurulu karan ile ahnabilir. Bu durumda grkma hakkrnr kullanan ortak drqrnda kalan ortaldann, qrkma haklonr kullanan ortafrn, bu
hakkrnr kullanmasrna izin vermemesi olasrhfmda , qrkma hakkrn kullanmak isteyen ortaErn agaca$r dava TK 55L / 2 gere$i olarak aqrlabilecek hakh sebeple grkma hakkr olmayrp, di$er ortaklann ana sozlegme hukumlerine uymadrklanmn tespitinden ibarettir. Bu durumun
pratik
sonucu
ise mahkeme karan ile verilen
haldr sebeple erkma karan ,mahkeme karanntn kesin htikum deSeri kazanma tadhi olan tarihten itibaren hrikum dofuracakken, tespit davasrnda verilecek hukim
ortaSrn grkma hakkrnr kullandr[r yenilik dofuran beyamm ortakh$a ulaqtrrdr[r andal itibaren , bir difer deyiEle gerqek grkma tarihinden itibaren ig iligkide hukum doSuracaktrr. Bu tarih ,ortafin aynlma pa,'rnln hesabrnda gegerli olacafindan,
aynlma paJn o zamanki ortakftk malvarh$rna gore hesap edilmek zomndadrr. Bu
arada malvarhgnda eksilmelerin meydana gelmesi elbette grkma talebinde bulunan
ortaga tazminat hakkr verecektir. Tabiki drq iliqki balcmrndan esas olan, durumun
ticaret siciline tescilidir ( BA$TUG irfan : Limited girkette OrtaSrn Qrkma ve Qrkanlmasr, izmir 1966, sh. 70-71. Aksi fikir iqin. bkz ,ARSI-ANLI Halil / DOMANiQ Hayri :
Limited $irketler Hukuku ve Uygularnasr, Hisseli Komandit $irketler, TTK $erhi
III, istanbul 1989 , sh. 767-769: PATRYRobert : Pr6cis de Droit Suisse des Societes,Bern 1977, Volume (V) II, sh. 312-3f3.
2 Hemen belirtilmelidir ki , uygulamada karqrlaqrlma olasrh$r dtiqrik olsa bile , birden fazla orta$rn aym anda grkma talebi de limited ortakh$rn tek kiqilik lirnited ortakhk haline donriEmesi sonucunu dofiurabilir. Oyle ise aqa$rda tespit edece[imiz kurallar bizce, sadece iki kiqilik limited ortaklklarda
defil , tek kigi kahnmasr ile
sonuglanan btitrin qrkma halleri igin geqerli kabul edilmelidir. Eklemek gerekir ki limited ortddrftn tek ortaklt kalma hali sadece grkma veya grkarma haline mrinhasrr olmayrp,tek bir ortak haricindeki trim ortaklann 6himu, butun paylann bir ortaSa devri (TK 52O) ve limited ortakh$rn bir ortak hariq difer trim ortaklanna ait sermaye payIannr iktisap etmesi (TK 526) de tek kiqilik limited ortakhk sorununu do{uran hallerdir ( Bu haller igin bkz. ARSIANLI / DOMANiQ : Adr gegen eser ( age.) ., sh. 78
ve devamr ( vd. ) ; A5rnca limited ortakh$n kendi trim paylannr edinmesi sonucu
ortaya grkan ortaksrz limited ortakhk sorunu iqin , bkz. TEOMAN 6mer : Limited OrtakhSrn Kendine Ait Trim Paylan Edinmesi ( Ortaksrz Limited Ortakhk Sorunu ) , iktisat Maliye Dergisi ( ikt. Mal. ), Cilt (C. ) )O(, Sayr (S. ) a, sh. 147-r5I (Bu makaleye bundan sonra yaprlacak atrflar Adr gegen makale ( agm. ) qeklinde olacaktrr ). ; TEOMAN Omer : Limited Ortakhsrn Sermaye Borcu Tumu ile Yerine Getiritmemig Kendi Paylannr Edinmesi, ikt. Ual.,C. )O(, S.5, sh. l9Z-2O2.; TEOMAN
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qeklinde olmakla beraber , Yargrtay 'rn son kararlannda, bu olasrhsr kabul
etmedi$i gorulmektedir3. Konuya daha fazla aqrkhk getirebilmek igin, o$retide ve yargrtay kararlanndaki bu konu ile ilgili olan goruslerin incelenmesinde fayda vardrr.
II- OGRETi VE YARGITAY KARARLARINDAKI GORUSLER

7) Ojretideki
Giirigler
itd kiqitik limited ortakhkta hakh sebeple qrkma kavramr, aqa$rda da
incelenece[i uzere TK 5O4/2 'de arulan tek kiqilik limited ortakhk meselesi
ile de yakmdan ilgilidir. Bu nedenle o$retideki tek kiqilik limited ortakh[rn
olabilirli$ini savunan goruslere de bu kapsamda yer verilmigtir. Ancak bu
goruqlere yer verirken yine de, do$rudan doEruya qrkma ve qrkarma sebebiyle bu goruqe yer veren yazarlar ile, tek kiqilik limited ortakhsrn olasr olduEunu savunan yazarlar arasrnda ayrrrm yaprlmrgtrr. Hemen belirtilmelidir ki ofretide hemen hemen butun yazarlar meseleye genel olarak qrkma
ve qrkarma perspektifinden bakmrqlar ve hakh sebeple grkmayr ayrrca anmamrslardrr.
Omer : Limited Ortaklt$n Sermaye Borcu Ttimri ile Yerine Getirilmiq Kendi Paylanm
Edinmesi , c- >oil, s. 6, sh. 245-250 [ Bu makaleye bundan sonra yaprlacak atrflar
Sermaye Borcu Tumu ile Yerine Getirilmiq, olarak krsaltrlarak yaprlacaktrr ). ; TEoMAN 6mer : Limited ortakhsrn Edindifi Kendi Paylanndan Do$an Hak ve Borglar
ve Edinmenin DiSer Bazr Sonuglan , C. )O(I, S. 7, sh. 229-286 ).
3 Yargrtay onceleri, dfreti ile gakrqan ve iki kiqilik limited ortakhkta grkma ve hatta
grkarmanrn mtimktin oldu€u y<intinde karar vermekteyken (yargrtay ll. Hukuk Dairesi ( HD.) . 8.11.1982 E. 3904, K. 4490 igin bkz., ERig GOnen: TurkTicaretKanunu , Ticari iqletme ve girketler , 2. Basr , lgg2, sh. 1607 ) :
" Kogullar oktStttgu tctkdtrde iki ktsiltk limited ortakltkta, bir ortak dilerinin ihractnL
mahke mede n is tegeb ilir. "
daha sonraki Yargltay I I . HD. 25.9. 1985 E. 352I / K. 7846 tarih ve sayrh ( Banka ve
TicaretHukr-rkuDergisi (tsatider),Aralrk 1984, C. )il, S. 4, sh.l58-l6O) :
" ".iki ortakh bir limited ortakhkta ortaklardan biri ortakhktan grkanlrrsa , di$er ortak yonunden TTK.' nun 504. maddesinin uygulanma olana$r yoktur...',;
Yargtay ll. HD. 23.l2.tgaa E. 9t8r/ K. Za46 tarih ve sayrh IERig : Adr gegen
eser (Age) , sh. 16lo) :
"...iki ortakh limited ortakhkta ortaklardan birinin grkma veya qrkarrlmasr istemi ortakl{tn daArlmasrsonucunu doEurur...";
Yargrtay ll. HD. 29.l t.l99l E. t99f/ 3056 / K . f99l/ 6358 tarih ve saph ( yargrtay Kararlan Dergisi (YKD ). C. 18, S. 2, gubat 1992, sh. 224'2261:
" ... iki kiSilik bir limited orlakhkta ortaklardan birinin grkanlmasrna mahkenrcce izin
uerilmesi miLmkttn degildir ..."
kararlannda tamamen tersi y6nde kararlar vermigtir (Bu son karar igin bkz. agafrda
sh.6-7).
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A) Qtkma ue QtkannaYiiniinden Meselege YaklaSan G6rltpler
O[retide meseleye qrkma ve erkarma ydnunden yaklagan yazarlar
BA$TUG, poRoy/ TEKINALP/ QAMoGLU ve ERig'tir.
Bwyazarlardan BA$TUG, qrkma ya da grkarma yolu ile, ortaklann bir kiqi kahncaya kadar ortakhktan ayrrlabilecefiini yazmaktadrr. Bu
fikre gerekge olarak, limited ortakhSrn bir kurum ( institution ) olarak ortaklann kiqili[inden ayn bir varh$a sahip olmasrnr ve TK 504/2'nin ortak
sayrsrnrn bire inmesine geqici muddetle de olsa izin vermesini gdstermekte,
ayrlca ,bu durumun infisah sebebi olmayrp fesih sebebi olarak duzenlenmesinin de aym sonucu kuwetlendirdi$ini ifade etmektedir a .
POROY / TEKINALP / QAMOGT-Uise, hakh sebeplerin varhgrnda
grkma ve qrkarmanrn mumkun oldu$unu belirtir ve iki kiqilik limited ortakhklar bakrmrndan hakh sebeple qrkarma olasrhSrnrn olup olmadrSr hakkrnda goru$ belirtmemekle beraber Yargrtay'rn ll. HD.'nin 20.6.I98O E.
f 98O/ 3208 , K. 3285 tarih ve sayrhs
" haklt sebeple ortakltktan gtkma dotuo.stntn kabulti ile ortaklrgtn infisah edecejr " yolundaki karannr, kararda soz konusu olan hukuki muessesenin infisah olmayrp fesih oldufu ve ortak sayrsrnrn bire duqmesinin
infisah de$il fesih sebebi olmasr yonlerinden eleqtirerek , iki kiqilik limited
ortakhkta hakh sebeple grkarmamn olasr olduSunu savunur gorunmektedir 6.
eRi$ ise, iki kiqilik limited ortakhkta grkma hakkrna olumlu bakrlgerekti$ini,
masr
belirtmekte ve Yargrtay 'rn qeliqkili kararlarrmn varh$rna
dikkat cekmektedirT.
B) Tek.Kbilik Ltmited Ortakltk Ydn{inden Meselege Yakla4an G6rU.pler
Tek kiqilik limited ortakh$rn olasr oldu$unu savunan goruqler ise
ARST.ANLI / DOMANIQ , QAMOGLU ve TEOMAN 'drr.
Bunlardan ARSI-ANLI / DOMANiQ, her ne nedenle olursa olsun ortak sayrsmm bire inmesinin sadece fesih sebebi do$urmasrna dayanarak,
4 BASTUC : age., sh. 71-74 i Belirtmek gerekir ki, BA$TUe ,yukanda yaptr$rmrz srmflama qercevesinde pekala di$er grupta yer alabilecek bir yontemle
konuya
" Btr ortak kayaklagrnaktadrr, Ancak kitabrnda
meseleyi sergilerken konuyu
Lncaga kadar qtkma ue Ekartlma "
baqhSr altrnda tartrqtrgr igin bu a5rnmda yer almaktadrr.
5 Bu karar iqin bkz. DOCANAY ismail : Tiirk Ticaret Kanunu gerhi , 2. Basr , Ankara
l9BI, C. II. sh. 1178. dipnot (dp) 771.
6 POROY,/ TEKiNALP/ QAM6eLU : age., sh. 734 . Nu 1678 b.
7 ERi$: age.,sh. 1605.
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tuzel kiqide bir deEiEiklik olugturmayacafrnr ve isviq;rehukukunda
varolan hakimin
fesih talebini
reddedebilecegi goru$unden yola grkarak, Turk hukukunda da aynr sonucun gegerli olabilecesini vurgulamaktadrr 8.
QAMOGLU ise, tek kiqi ile, ortahk teriminin birlikte anrlmasrnrn bile esasen tezat teqkil etti[ini, tek kiEilik ortakhk kavramrnrn bazr hukuk
gewelerince kabul gormesine raSmene Turk Hukukunda boyle bir ortakhStn, kuruluQunun imkansrz oldufu ve fakat ortakhErn sonradan tek kigi
ortaklr$rna donuqmesinin TK 5O4/ 2 hukmu ile mumkin bulunduSu , ancak alacakhnrn talebi uzerine verilen munasip mehilde ortak sayrsrnrn ikiye grkanlamamasr durumunda hakimin ortakhEr fesih etmesinin zorunlu
oldu$u ve bu konuda herhangi bir tercih imkanmrn bulunmadr$rnr belirtmektedir to.
Nihayet TEOMAN konu ile dolayh ilgisi bulunan , ashnda limited
ortakhfrn kendine ait tflm paylarr edinmesinin olasr olup olmadr[rnr tarttqtt$t makalesinde, limited ortakhkta ortak sayrslnrn iki kisinin altrna
8 ARSI-ANLI / DOMANiQ : age., sh. 78-8O ; Ancak hemen belirtilmelidir ki , .TK SO4
'nin : " ()1"rrklann
sagsr sonradan bire iner ueAa $irketin zaruri organt"Larrndantbi/2
ri meucut olmazsa m&nasip bir giMdet iginde bu eksikllkler tannarnlanrrurlgt l.akdirde ortc'klrrrdan birinin uega girket alacaklrsurrn talebi ilz,ertne tnah-kerne girkettn.li:sItirLe karar uertr. Mahkerne, tarnflarrlan btrintt talebi ilzerine gereklt ihtiplaLi tedbirleri
aktbiltr. " diyen emredici lafzr.karErsrnda bu sonucu paylaqmak imkansrzdrr ( Bu gortis iein bkz. CAMOGLU Ersin : Limited Ortafrn Smrrh Sorumlulu$u Karqrsrnda girket Alacakhlannrn Aktif Korunmasr, istanbul 1969, Yayrnlanmamr$ Dogentlik Tezi,
sh.98.). Ancak kanrmca fesih talebini yapan kiQinin kotti niyetle vebizzat diper
tarafa zarar vermek kastr ile TK 504 / 2 'den kalmaklanan hakkr kullanchlrnrn
ispatr durumunda
Medeni Kanun ( MK ) 2 /2'. " Bir h.o.kktn sv-fga.tlri izrar cclen stListimalini kanun himayle etnez." gercevesinde ortakh$a suresiz olmayzrn ve fakat zaran
ortadan kaldrracak bir sure devam etmesi imkanr verilmelidir.
9 Hemen belirtilmelidir Id, Kara Avrupasr Sistemindeki hukuk duzenleri tek kisilik
ortakhk kurulmasrna izin vermemektedi.r. Ancak uygulananrn ortaya qrkardr$r bir
olgu olarak kabul edilen, ortakh$rn sonrarclan tek kigilik ortakh[a d6nuEmesi
mumkundur. Bu konuda bkz. QAMOGLU : age., sh. 95 , dp 3 ve 4. Amerikan Hukukunda ,baz.rdevletlerin (eyaletlerin) tek kiqilik ortakhfrn kurulugunu kabul ettiklerir-re
dair bilgi igin bkz. TUNC Andr€: Le Droit Am€ricain des soci€tes Anonymes, paris
1 9 8 5 .s h . 3 O 6 , N u . I 5 3 .
lO QAMOGLU : age., sh. 94 - l0O. Belirtilmelidir ki, QAMOGLU eserinin 99. sahifesinde TK 556 'mn yollamasr tle ,anonim ortaklklara iliqkin TK 224 / 2' nir-t
" $irketin makscrt ue mevzLLunaayktrt ueya annme kc.nurtlart gerelbtce girketrn-li:shini
icabettiren ha.l ue muameleLert tahakkuk eden girket aleghine , ilgili uekalet taraJutd.ctrt
.fesih dauasr aqtlabitir." diyen lafzrndan yola grkarak anrne kanunlan terimini geni\s yorumlzrmak yoluyla, amme menl'aafini ilgilendiren butiin kurallant-r amme kanunlalndan sa5nldr[Inr, dolayrsr ile TK 5O4 . maddenin asgari ortak sayrsrnr duzenleyen hukmunun de amme kanunlanndan kabul edilerek, ortakh[rn feshini Sanayi ve'fic;Lret
BakanhErnrn da talep edebileceEini savunmaktadrr ( Aksi fikir iqin bkz. ARSLANLIIDOMANIQ: age., sh. 79 ).
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dugmesine izin veren TK 504 /2' yi, iqaret ederek, Turk Hukukunda geqici bir sure iqin tek kiqilik ortakhk tipinin yaqamasrna olanak yaratrldr$rnr
kabul etmektedir 11
2) Yargttog \n Giirii.gii
Yargrtay 11. Hukuk Dairesi yukanda verdifimiz orneklerde de goruleceSi izere 12, son zamanlarda o$reti ile qeliEen kararlar vermektedir. Bu
kararlardan sonuncusu olan Yargrtay 11. HD. 29.1f .1991 E. f 99I/ 3056
/ K. f99f 6358 tarih ve sayrh kararr3,tum di$er kararlar bakrmrndan da
iyi bir ornek teqkil etmekte ve doSrudan do$ruya iki kiqilik limited ortakhkta hakh sebeple grkma hakkr bakrmrndan Yargrtay 'rn fikrini yansrtmaktadrr.Bu nedenle, Yargrtay'rn bu karanmn metnini buraya almayr uygun
buluyorum.Yargrtay karannda varolan goruqleri belirlemeye yaracak bu
yontem sonucunda iki kigilik limited ortakhkta hakh sebeple grkma hakkrndaki goriiqlerimizi, Yargltay karanmn katrlmadr$rmrz yonlerini de belirterek agrklayabilece$iz.
"...Yukandakt agtklamaLardan da antaptlacajt tizere uguSmazltk iki
ortakh Limited girkette, ortakLardan btrtntn girketten gtkantmastna izin uerttmesini mahkemeden isteg ebiltp, isteg emegeceQtnoktastnda toplanmaktadtr.
TTK. nun 512/ 1. maddesi. uAarLnca tilzet kisitife haiz limited gtrkette
ortak sagtsl aAnL Aasanln 5O4/ 1. maddestndeki emredici" nitetikteki h{lkmtine gi>re ikiden az De etliden gok otamaz. Bu aqtk htlk{imter kargtsmda timited girketin kurultqunda en az iki ortaQtn meucudigeti zorunlu bir kogut
olarak getirilmis bulunmsktadv. Her ne kadar TTK. nun 5O4/ 2. msddesi ortak sagtstntn bire tnmesi lmlinde uAgun s[ire iginde bu eksikligtn tamamlanmast olana$r tanrmrgsa dq bu tttlktim ilkJtkradakt emredici niteLikteki genel
htlkmti ortadqn kaldtran bir htiktim olarak gorumktnamaz. Bu Jtkra anca"k
ortaklardan birtnin 6tiimti, medeni tnklan kullanma ehligettnt kagbetmesi
gibt halterde dtjer bir degisle o ortaQtn iradesi. dtEnda olugan sebeptere
hasredilerek gontmlanmnst gerektr ( Birinci
GitrQ ).
Kqnun kogucu taraJtrtdan aksi istenilsegdi agnt kottektif girketter de
oldttgu gibi. (TTK. md". 199) , limited girketlerde de tizel bir dilzenleme getirlll TEOMAN:agn., sh. l5O - l5l .Aynca limited ortakhkta ortak sayrsrmn tek kigiye
inmesinin organ yoklu[u sonucunu da ortaya grkaraca$ , bu durumda ortaklar
kurulunun
bulunmayacalr hakh grirugnmi
de belirtmektedir. Tek kiqilik ortakhklara
izin veren duzenlemelere sahip ulkelerde de , zorunlu organlann faaliyetine dair hukrimlerin bir oyun veya parodiden ibaret bulundufu ,bu sebeple bu tur
dtizenlemelere sahip tilkelerde, genel olarak seQilen yolun, bu ortakhklar iqin <izel
ana sozleqmelerinzorunlu olduSu gdrli$ri igin, bkz. TUNC : age., sh. 306. ,Nu. 153.
12 bkz. dp., 3.
l3 bkz. dp..3.
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lerek bu neui gtrketin de tek orta"kh bir girket tntinde d"euamtntn miimkitn
oldugunu agtk bir gekitde hiTkme ballanmast gerekirdt. Kanun kogucu 6zel
bir htlktlmle bu imkant tantmadEt gibi, TTK. nun so4/2. maddestnde uggun
stire tgeristnde bu eksikligin tqmamlanmasrnr gart kogmakla \tmtted. girketin tek ortaklt bir gtrket geklinde deuam etmegeceQini de agtkca beltrtmis
bulunmaktadtr. itgiti Bakanhga bu gibi durumlard"a ltmtted
strketinJesih ue
tasJigestnt isteme hakkt tantnmamts olmasr bu sonucu delgtirecek btr dtizenleme olarak kabut edtlemez ( fuinci C<tniE l.
Bu gekilde llontm tarzt menJaatler dengesine uggun oldugu gtbi_genet
sontmluluk ilkelerine de ugum sajlar. $trketter hukukund.a krginin gahsi
sontmluluiunu on plana alan koltektif, gtrketterd-e, srnlrstz sorumluluk ilkesi
gerelince tek kalan ortak biittin mnluarhQt tle girket borqlannd,an sontmlu
oldugu gibi, agnlan ortak dahil agnt ac.sc.nrn2oE. mad-d.esi.uyartnca kendi,
srnin girketten agnlmastndan once ba-gtanmrg rplerden kagnaklanan borglardan yine gahsi maluarlrjt ile sontmlu tututmak suretiyle menJaatler d.engest srrilanmt9 bulunmaktadr. Sermaye ile stntrh sorumluluk esastna d"saanan limited girkette ise , bir tek ortakla bu girketin d.euamtnq, imkoLntqnrnmasr haltnde, kcrlan tek ortaim iqr bogalmrg girketin ttizet ki;iltk ntteliQinden gararlanara"k senraAe ile stntrh btr sontmluluk ilkestne daganabtlecektir kt, kanun kogucunun o:tnactntn bu olmadrst da agtkca ortadadtr
ftIqiincii
GiirriA )
TTK. nun 551. maddestnde gtkma ile birlikte dtizenlenen qtkarma balsmtndctn da agnt sonuca uartlmast mimkttn bulunmalctadv. zira, ctntlc,n
maddenin iqilncti Jrkrastna gore, esas sermagenin yanstndanJazlasna
sahip bulunan ortaklann mutlak ekserigeti taraJtnd"an kararlagtt;1lmak suretigle bir orta7tn girketten gtkanlmastnl
ao.sa kogucu gart kogmu g bulunmakla, gtkarma da bu rplemin ikiden Jazla ortakh ltmited. girkeler tgin d{1zenlendi! tnin kabul{i g erektr ( Diirdiincii
citnie ).. ..,,
Yargrtay, 5rukanda tam metnini verdi$imiz bu karar ile , dort nedenle iki kiqilik iimited ortakhkta hakh sebeple grkmamn mumkun olmadr$rm sanrunmaktadrr. ozetle soylemek gerekirse bu d6rt nedenden birincisi, TK 5o4 / 2'nin iradi durumlarda soz konusu olmalap, ortaSrn iradesi drqrnda meydana gelen sebeplerden dolayr uygulanabileceSi, ikincisi
TK 199 hukmune benzer bir hukmun kanunda yer almadr[r, uguncusu
tek ortakh limited ortakh$rn ashnda tek kiqinin srnrrl sorumlu olmasr
sonucu doSuracaSr ve nihayet dorduncu olarak TK bsl 'de duzenlenen
hrikmun ancak iki kiqiden fazla ortakh limited ortakhklara uygulanabilece$idir.
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r r r - y A R G I T A YK A R A R I N I NE l E s r i n i s i v e c O n u E u w I u z
'rn iki kiqilik limited ortakOncelikle hemen belirtmeliyiz ki, Yargrtay
hkta hakh sebeple qrkma hakkrnrn bulunmadtgr, bu tur ortakhklann ancak feshinin talep edilmesinin gerekti$i yolundaki goruqe kablmak mum'rn karartnda tespit ettiSi gokun olmadr$r gibi isabetli de deSildir. Yargrtay
ruElerden de yola grkarak karartn eleqtirisi yaprlabilir.
7) Yargfiag Karananut EleEtirisi
Yukanda da tespit etti$imiz izere Yargrtay bu karannda dort. temel
dayanak ile, iki kigilik limited ortakhkta hakh sebeple qrkmayr reddetmektedir.Bunlart ayrl ayrt inceleyelim.
A) Birtnci G6niS
Birinci SoruC olarak ele alacaSrmrz ,husus Yargrtay'rn TK 5O4/2'nin
sadece olum, ehliyetin kaybr gibi irade drqr hallere uygulanabilir oldu$u id'rn bu iddiasrnr destekleyen herhangi bir dayanak bulundiasrdrr. Yargrtay
'i gosmamakla beraber, Yargrtay bu iddiasrna dayanak olarak TK 5O4/ I
termekte ve kanunun bu emredici hukmu gere$i olarak limited ortakh$tn
ortak sayrsrnrn en az iki en qok elli kiqi olabilece$ini belirtmektedirla. Bu
gere$i olarak 5O4/2'nin sadece irade drqr olarak ortak sayrsrnrn
hikmun
ikinin altrna duqtnfu hallere munhastr oldu$unu ileri surmektedir. Oysa
en az iki kiqi ile kurulabilen limited ortakh[rn ortak sayrsrnt irade drgr olmayan hallerle bire inmesi sa$ayan grkarma ve gtkma hukumleri kanun
da mevcuttur. Bunlara ornek olarak TK 523 / 2 ve 3' te duzenlenen orta{rn iflasr ve payrnrn haczi ile TK 551 / I gerepi olan ana sozleqmedeyer verilmek suretiyle duzenlenen grkma ve gtkarma halleri gosterilebilir ki , bu
orneklerin hiCbirinde ortakhk iki kiqiden oluqtu$u takdirde grkma ve Qrkarmanrn mflmkun olmadrfrm gosteren bir dayanak mevcut de$ildir. Kaldr ki hakh sebeple erkma amacryla dava aqan ortaSrn , qrkma iste$inin iradesinden kaynaklandrfr duqunulse bile hakh sebep teqkil eden durumun
'rn qrkmaya
iradeden doSdufiu soylenemez. Bu anlamda, ashnda Yargrtay
l4 Yargltay'tn dayandrfr hukum kuruluga iligkin olmakla beraber, madde metninde
bu durum anilmamaktadrr. Ancak yukanda tam metninde de goruldt[n uzere' Yargttay .savundu{u fikrin aksine .
" ...Limited sirketin kurultr$und.a en az ikt ortagLn mevcudigett zorunlu kosul oLarak getinlmis bulunmaktadrr..." demek suretiyle ,sonradan ortak sayrsrnrn bire inmesinin
mtimkun olduSunu ve en az iki ortak zorunluluSunun kuruluE bakrn'rrndan getirildiTdrk Hukuku bakrmrndan bu husus tartrqmafini kabul etmiq bulunmaktadrr ki,'nun
gdrtiqti iqin yrrkanda.. sh' 4, dp 9.
srzdrr. Bu konuda bkz . QAMOGLU
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engel olmak amacrylergetirmeye gahqt.r{rkrstas, bence hakh sebebin irade
drqr do{umu necleniyle,Yargrtay 'rn aleyhine bir kanrt teskil etmekte ve
uygulanabilirlik kazan maktaclrr'.
B) ikiltci Gdrils
'a
Yargrtay 'rn , bu konudaki ikinci goruqu ise TK 199
benzer bir
hukmiin limited ortakhklar iQin getirilmemiE olmasr karsrsrnda iki kiqilik
limited ortakhkta hakh sebeple qrkma imkanrnm bulunmadrfrdrr. Gergekten de iki kisilik linrited ortakhk bakrmrndan, kollektif ortakhktakine benzer bir hukmrin getirilmedi{i gerqektir. Ancak TX 199 'a benzer bir hukum
getirilmemie olmasr lek ortakh limited ortakhfia cevaz verilmedifii seklinde
anlaqrlamaz. TK 199 iyi incelenclifi takdirde bu hiikurn ile getirilen olanagrn, tek kiqilik kollektif ortakh{a hanunca izin verilmemip olmasr necleniyle
tanrnmrq oldufu ve hig olmazsa hakh sebeple grkarma durumunda ,kollektif ortakh$a yaqama qansr verildi$i gorulecektirts. Kanrmca ,limited orl.zrkhkbakrmrndan getirilen olanak TK 199'a gore, daha geniq olup16, her
durumda, hangi sebeple olursa olsun tek ortakh hale gelen linrited ortakhSrn geqicibir sure devamrnrn olasr olduSudurrT.Bu nedenle,'I'K 5O4/2'den
daha dar bir imkan tamyan TK 199'a bertzer bir duzenlemenin bulunrnamasl, kanun koyucunun iki ortakh limited ortakhkter hakh sebeple qrkmaya olanak tanrmadrSr sonucuna varmamlzl sa$lamazls. Yargrtay'rn gortiqu
iqinde cle esasen gegici olarak limited ortakh$rn tek ortakh olarak devam
edece$i belirtilmistir. Ancak Yargrtay, bu son durumu da., kendi goruqtine
dayanak olara"l<gostermekte ve yukanda birinci goruEte belirtilen anlamcla
bir l<ezdaha geliqkiye duqmektedir.
C) Uqiincti Grjrris
Yargrtay'rn iki kiSilik limited ortahhkta hakh sebeple erkma hakkrnrr-r
bulunmadrSrnr gosteren uqtincii kanrtr ise limited ortakhk bunyesindeki
f 5 QAMOGLTJ Ersin : iki Xloilik Kollektif Orterkhhtan Bir Orta{n.r }l:rl<h Sebeple Qrl<zr,
nlntasr H:rkkrnda Bazr Duqunceler-. istanbul Universitesi Hukuk Flkultesi
Dergisi.
'e
1977. C. XXII, S. l-4 ( Ernst E. HIRSCT{
Annafzu.r), sh. 299 3O8, ozellikle sh. 299.
16 Nitekim QAMOCLLI, I'ukanda andrfrntz makalesincle limitecl ortakhkhktaki bu hirkrne
de{inmernekle beraber, kollel<lif orl.akhfa dair TK lgg htiknriinun
her turlu tek kiqilik kollektif ortakhk baktmrnclan uygulanabilecek qekilde , geniq yorumlanmasr teklif cLmck suretiyle de , bizirrt vardtfrmrz sonuclr ,kollekl.if ortakhklar baktnundan getirilen hukmtrn kapsamrmn darh{ulr r.urgulayarak do{rulamaktndr.
QAMOGLU: agm., sh. 301-303.
'IEOMAN
l7
: agrn.,sh. l50-I5l
ve ytrkarrda sh. 4^
18 Yargrtay karanntn bu bolumunde,
Sanayi ve'ficaret l3akanh[rnrn
ortakJr[tn l'esl-rini isteme hakkrnrn bulunntadrfr
gdruqunu savllnur- gorrinnrekteclir. KarErlastrnnrz
(KSz.) ),'ukanda dp. 9.
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sorumluluk durumunun tek kiqilik ortaklt$a uygun olmadt$rdrr. Bu kamta
gore tek ortakh limited ortakhk hig de istenmeyen bir durum ortaya qrkaracak ve gergek kiqinin mal varh$rmn belirli bir bolumu ile sorumlu olmasrnr sa$layacaktrrle. Bu durumun sonucu ise, ortakhk alacakhlarrr.rr. zarara uSramasr olacaktrr. Kollektif ortakhklarda, ortakhktan qrkan ortak TK
205 gereSi olarak ,grktrSr ana kadar olan butun borglardan sorumlu oldu[u iqin boyle bir engel soz konusu de$ildir.
Kammca Yargrtay'rn ortakhk alacakhlarrm korumak amacr ile getirdi$i bu goruq iki kiqilik limited ortakhkta hakh sebeple grkmaya engel tegkil etmemekle beraber, onemli bir ilkenin oluqmasr igin atrlmrq gok de$erli
bir adrmdrr. Oncelikle hemen belirtelim ki , bu goruE sadece iki kiqilik limited ortakhklar igin olmayrp, butun limited ortakhklar iqin gegerlidir.
$oyle ki, bir orta[rn qrkma ya da qrkanlmasrnda , qrkanlan orta[rn haklarr odenece$ine gore, her grkma ya da grkanlma ortakhk alacakhlan bakrmrndan onemlidir ve zarara sebebiyet verebilir. Ozellikle yaprlan odeme sonucunda ortakhk sermaye azaltrlmasr yoluna gitmek zorunda kahyorsa bu
sonuq.daha belirgin olarak ortaya Qrkacaktrr2o2t.
Hemen belirtilmelidir ki, orta$rn qrkarrlmasr durumunda ,ortakhk
haklannrn odenmesi igin her zanl:arr sermaye azaltrlmasr yolunu segmek
zorunlu de$ildir. TK 551 / 4' in birinci cumlesi yukarda belirtti$imiz sermaye azaltrlmasr yolu ile ortakhktan qrkma veya qrkanlmanrn olanakh ol19 Ashnda bu durum, kammca giri$imciye belli bir guven ve rahathk sa$layaca[rndan, bu tip ortakhklann Ttirk Hukuku balommdan da kabul edilmesi ve fakat, bunlann ozel drizenlemelere tabi tutulmak suretife rigrincu gahtslann korunmasrmn saSlanmasr gereklidir. Bir baqka deyiqle , sermaye ile sorumluluk ilkesinin gergek kiqiler bakrmrndan da mrimlnin olmasrm de lege feranda temenni etmekteyim. Aynengellemesinin mumkun olmadr$r saman adam
ca bu olasrhk sayesinde , hukukun
vasrtasr ile kurulan ortakhklar ile { Bu durumun tek kiqilik limited ortaklt$a gdre
uquncu qahrslar bakrmrndan daha zararh oldufu goru$u igin bkz. QAMOGLU : age.,
sh. l0O-f 0l ) , gegitli mal kagrrma yollanna baqvurmanm azalmasr sonucu doSuraca$rm ve riqtincu Eahrslann daha fazla korunacaSr gorri$undeyim. Bdylelikle srmrh sorumlu bir mal varh[r ile iglem yapttfmt bilen riguncu gahsrn, hig olmazsa baglangtgtan itibaren onlemlerini alabilmesi olastltft bulunacaktrr.
2O Tabi ki TK 523 / 4 Numarada yazrh halin gergeklegmesi durumunda ortakh[rn yaBu halde ortakh$n feshinin engellenmesi €rmacrpabilecegi fazlacabirqeyyoktur.
na yonelik bir dawanq sdz konusu oldu[undan, dztinde , ortakltk alacakhlanm korumaya ytinelik bir durum soz konusudur.
21 Tabidir ki, genellikle iki kiqilik limited ortakhkta qrkan ortalrn ortakhk haklanmn kendisine ddenmesi, qok ortakh limited ortakhklardan daha fazla, ortakhk alacakhlanmn
menfaatlerini zedeleyebilecek durumdadrr. Ancak hemen belirtilmelidir ki, bu genelleme her zaman geqerli olmayabilir. Bir ornekle agrklamak gerekirse gok ortakh limited
ortakhkta grkanlan veya qrkan ortalrn ortakhk sermayesine o/o 90 olarak kahldrfr varsayrmmda, bu durum gerqekleqmeyece[igibi ,iki kiqilik limited ortakhkta da grkan ortafrn sermayesinin oramnln qok dugnk oldu[u durumlarda bu somig do$rulanamaz.
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duSunu hukum altrna alrrken ikinci cumlesi bu durumu :
"...$u kadar ki, agnlan ortaltn haklc"n gtrkettn esas sermaAestnin ittbari miktannl geQen mallanndan 5denir ... esas sermagentn azalttlmast
twkktndakihtTkiimLere rtaget etmege Lilzumgoktur" 22 diyerek aqrkca ortaya
koymuqtur. 6yle ise sermaye azaltmaya gerek kalmayan hallerde , ozellikle yukanda anrlan ,ortakhSrn esas sermayesinin itibari ktymetini aqan
mallardan odemenin yaprldrgr durumlarda23 , ortakhk alacakhlarrnrn gu'tn
vencesini oluqturan esas sermaye korunmuq olaca[rndan24, Yargrtay
ileri surdu[u ortakhk alacakhlarrnrn haklannrn zedelenebileceSi goruSu
geqersiz olacaktrr.
Ancak yukanda da belirtti$imiz izere bu olanak sermaye azaltrlmasr
yolu ile qrkan orta$n ortakhk haklarrrun verilmesi durumunda bir anlam
'rn ileri surdufu ortakhk
ifade etmeyecektir. Boyle bir durumda Yargrtay
alacakhlamnln zarar gorme ihtimali baqgosterecektir2s.iqte bu bolume girerken belirtmiq oldu$umuz ilke, burada ortaya grkacaktr. iki kiqilik limited ortakhkta hakh sebeple grkma durumunda (veya yukarrda da belirtti$imiz izere limited ortakhktan her erkma veya erkarma durumunda26 ),ken22 Maddenin devamrnda yeralan '. " ...ueAa paal sennaAe kogma borcunun yerine
getirilmemest hakktndaki hilktimler geregtnce paraga qeurtlirse yahut baska bir ortak
taraJtndan deuraltntrsa esas sermaUenin azalttlmast hakktndaki l:itlkilmlere riaget
etmeAe ltzum goktur" tarzrndaki hukrim, iki kiqilik limited ortakhkta hakh sebeple
grkna durumunda soz konusu olamayacaSrndan tarhErlmamakla beraber, yukanda
iqaret etfigimiz ,limited ortakhkta ortakhktan qrkma ve qrkanlmamn meydana geldili
her durumda , ortakhk alacakhlarrnfir zarara u[rama ihtimalinin bulundu$u
gdrri$inun, sadece sernaye azaltrlmasr durumunda olabilece$ini gostermektedir.
'da anrlan limited ortakhSrn
23 Bu durumda ortaya grkal hukukj durum ,TK 526
kendi payrm edinmesinden bagka bir qey defildir. Ancak bu edinme mahkeme karan
ile oldu[undan TK 520 ' de amlan devir kurallanna veya nisaplara uyarak ortaklann muvafakat gostermesine ihtiyaq yoktur ( Bu konuda karErlagtr TEOMAN : Sermaye Borcu Tumu ile Yerine Getirilmiq, sh. 247-248).
24 Esas sermayenin her zaman ortakhk alacakhlarrnrn korunmasr iqin yeterli olakmadr[r bir gergektir. Bu sebeple sermayenin korunmasr sisteminden ortakl{m
tifinin korunmasr sistemine gegilmesine dair goruqler iqin bkz. TUNC : age., sh.52 ,dp
3' te anrlan yazarlar.
25 Bu tur durumlarda zarar:lfl olabilme olasrhfir ,6[reti de daha once tartrgrlmtg ve Yargrtay'rn karannda belirttifi
: " ...ko,lan tek ortaltn iqt bogaimr5 girketin tilzel kisilik
niteliginden gararlanarak serrnaAe ile sorumluluk ilkesine dayanabilecektir ki, kanun kogucunun rrmrrclntnbu olmadtlt aqtkttr" olasrhkla ilgili, tuzel kiqi uzerindeki perdenin kaldrnlmasr istenerek, sorumluluk geniEletilmek istenmiqtir (Bu konuda bkz. QAMOGLU: age.,
sh. 102-108 ). Burada unutulmamasr gereken husus, limited ortakhfrn bu durumunun
geqici oldufudur, aynca limited ortakhfrn herhangi bir nedenle bir ortakh hale
donuqmesi de derhal sorumlulufiu gerektirir bir hal de[ildir. Hele hakh sebeple qrkma
veya qrkarma durumunda bu sorumlulufiun hemen gerqekleqmeyece[i aqrktrr I Kargrlaqtrnmz aEa$da sh. 9-lO ve dp 26 ; Aynca bkz. QAMOGLU: age.,sh. 1O9) .
26 Hatta TK 551 / I gereli olarak ana srizleqmedekiduzenlemeler qercevesinde
yaprlan bir qtkma veya qrkarmada da MK 2/2 anlamtnda ,ortakhk alacakhlannr zarara
ufratmak kastl tespit edilirse , qrkma veya qrkarma karannrn kaldrrrlmasr iqin her
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disinden hakh sebeple grkma talep edilen mahkemenin( ve hrikum temyiz
edildifii takdirde Yargrtay ' rn) inceleme yapmaya zorunlu olduEu husus sadece q:rkma iste{ine esas teqkil eden hakh sebebin varolup olmachfr veya
hakhhk arzedip etmedi[i olmayacaktrr. I3ir ciiEerdeyiqle yargrtay. hakh sebebin yanrnda ortakhktan grkmanrn, ekonornik olarak do[rrracaSr sonuqlan da hesaba katarak qrkrna lehinde ya da aleyhinde karar vermek zorundadrr 27.
Goruldngu gibi, Yargrtay 'rn ileri surdugu bu goruq de iki kiqilik limited ortakhkta hakh sebeple grkmayr engellemekten uzaktrr. Ancak boyle
trir durumda mahkemeye ( Yargrtay 'a ) bu konuda ek yukumluluk getirdi,
Si tarhqmasrzdrr.
D) Dordtincri GriniS
Nihayet, Yargrtay'rn iki kiqilik lirnited ortakhkta grkma hakkrnrn engeli olarak gorduEu son gorug TK 551/3 'te yeralan hakh sebeple qrkarma
hakkrnrn iki kiEilik ortakhklar bakrmrndan diiqunulmedi$idirzs.
Yargrtay,bu sonuca TK 551/3 'un :
" Esas sermayenin gartstndart
J-azlasuw sahtp bultnan ortctklann mutlak eksertgeti tarqftndan muuqfakat eclilmek gartiytte girlcet, muhik
sebeplerden dolagt bir ortagtn girketten gtkanlmastnt maltkemeden istegebilir " diyen metni nedeni ile varmaktadrr. Madde metninin kaleme alnrq tarzt, , karar verecek olanlann birden fazla ortak oldu$u kanaatini uyandrmaktadrr. Ancak , kanrmca ihmal edilen limited ortakhkta pekala bir tek
ortaSrn sermayenin yansrndan fazlasrna sahip olmasrnrn mumkun olduEuclurzs. Bu halde muvafakat edenler mutlak ekseriyet olmayrp, sermayenin yarrsrndan fazlasrna sahip olanlann oy birli{i olacaktrr ki. bu da fikrantn aradr[r nisabrn uzerindeclir. Yargrtay bu hukmu iki orta$rn 7o 5o oranrnda eEit sermayeye sahip olduEu orl.akhklarr gozonunde bulundurarak
yorumlamrqtrr. Bu nedenle de iki kiqilik limitecl ortakhkta hakl.r sebeple qrkarmanrn olamayaca$r goruSune varmrqtrr.
Gergekten de , o/o5o 'qer paya sahip iki orta$a sahip bir limited ortakhkta , 'fK 55il3 huknu karqrsrnda hakh sebeple grkarma olanaSrnrn
zanlan dava agrlabilmelidir. Kanrmca olayda kanuna aykrrrhk mutlak butlan clo[ur
dufundan bu dava herhangi bir srireye ba$r olmadan herkes tarafindan agrlabilir.
ZZ it<l t<iqilit komandit
ortakhklarda
hakh sebeple grkarma durumunda
, qrkarrlan
orta$tn komandite
kalan ortagm komandit.er oldu[u durumda getirilen q6zum6e:
"-..3o!llt: bir dauada rnahlceme. talcdir hokktrtt
kullantrken
somut olagtn btLttirr uertlerini, iizellikle dauactntn komanditer stfatnt da c16z6riinde buhLnclurctcakttr..."
kanrmca ayrr duruma iparet eder mahiyettedir ( ennaoclu
: agm., sh. 3oz-3og ).
ZS en$TUc : age., sh. 6O.
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bulundu$unu soylemek bir hayli zordur. Ancak unutulmarnahdrr ki. maclde metninin aradr$r nisabt seklen yerine getirmek rnumktil olmaser da,
esasen nisabm saElandtgr da soylenebilecektir. Rakkamlar aracr5gr ile yaprlabilecek bir agtklama konuya fazlasr ile acrkhk k:rzanclrracaktrr. Oncelikle iqe TK 551/ 3 'un aradr{r en duquk nisabrn ne olclu{unu belirlemekle
ige baqlayahm. Hukum esas sermayenin yansrndan lazlasrna dedi{ine gore, en az o/o5l 'lik nisap bunun iqin yeterli olacaktrr. Nihayel devamrncla
arantlacak olan 7o 51 'in mutlak ekseriyeti olano/o 26 'nrn muvafakatidir.
Oyle ise herhalde o/o50' nin muvafakati hukmun aradr.q=r
sonucu meydana
getirmeye yeterli kabul edilmelidir.
Yukarrda yaprlan yorum kabul edilmese bile, yargrtay 'ln hakh sebeple erkarma ile ilgili gori$unun rnutlak olarak uygulanarnayaczr{r ve sadece Vrt50 '$er orantnda eqit iki paya sahip lirnitecl ortakhkta gegerli olclu{u aqrktrr. Bu yuzden bu hukumden kendisi igin bile q:rkernlarnayanbir sonucun, iki kiqilik limited ortakhkta hakh sebeple crkma hakkr bakrmndan
gtkanlnrasr goruqu doSru kabul eclilemez3o.
2) Giirii"Eiimiiz
Gerek oSretideki goruElerin tespiti, gerek yargrtay'rn bu konuclaki
kararlarrnrn ele$tirilmesi sonucu olarak ortaya qrkan clurum, iki kiqilik limited ortakhklarda hakh sebeple grkmanrn mrimkiin olcludunu kabul et2 9 B u r a d a a l d a g e l e b i l e ( : e kb i r h u s u s d a , ' l K 5 3 7 / f i n s o n c r - i n l e s i n c l e
,
veralan ve :
Ancak
bir ortak btltiln
ortaklarut
ha?. oldtrklan rcr./ s(rr7l.surrn riq'lc birinclen
.[az.'
iasrna sahrp olantaz " diyen
yarglkry
hrikrirn
nedeniyle,
rn bu
ihtimali
rin
g6rerek ayrrl sonuc?l vardr{rnrn diiqirnirlmesidir.
Ancak ]'K 55 l/3'teki
cltizenleme ov h:rkkl ile tlgili ollnal,'lp, nisabrn sennaye palrna
cl:ryah oldp{unrr goslermeye yoncliktir.
Ilu
neclenlc de o{reti ve uygtrlarnanrn tizerinde birle;ti[i uzere'l'K
537 / | ' iki kisilik lirnited orttrkhklarcla, bu bakrnrdan
uy{ul:rnamaz.
Ilu koluclil
bkz. POROY Reha: l-imited Ortakhklilrda Oy Herkkrn,r iliqkitr IJir Soru1. ikr.
ual.
1975, C. )OilI, S. 3, sh. llo_t12 ; poRoy / "fEKiNALp / C.AMOGLU : itse., str
741.
Nu. 1686 ve aynca orada anrlan Yargrtay kararlan: Aynca Lrkz. TEOMAN orner : yargltzry 'tn Limited Orl.akhklarcla Oy Hrrkkr ve Kar Daftt.rrnrnil lli5kil
So1 Kararlal,
'ficaret
Hukuku ve Yargrtay Fiararlan sempoz-Frmu lv.20-21
Mart I9B7 , sh. 2g5305. Henren belirtilrnelidir ki,27 Ha.r,iran 1995 tarih ve 22326 sayrh Ilesnri Gazelecle
yayrnlanarak
a5rrrr giin 1'tirurJufe giren " Tiirk Ticaret l(anruurnrin Bazt Mackjelerinde>
Degi'siklik Yaptlnra-stna Dair Kan-un HtlkmtLncle Korctrn.utne " nin 12. n-racldesi ile -fK
537 / 1 : " girket
mukauelesinde
o'ksine hiikiim
ormadtkga
her ortaltn
reg hakkt kogd'ufiu
sertnoge
mikto'rtna
giire hesaplantr,
Her yirmibegmilgoi
rii.k
Liro.st bir reg hakkt uerir "eeklinde degi;tirilmiEtir.
30 iki ki$ilik limil.ecl ortakhkta haklr iebeple qrkarma hakkrna ihtiyaq, en gol< -I-K
551/2'nin
son ctimlesinde yeralan
ortakh{ur
leshini isteme harkkl1r1
bir ortlk
larafrnr]arr kullanrlrnasrrrda . orl.ay:r crkacaktrr.
L]u clurunrr.la li:si]r t:rlcp erk:n or_
1a{tn hakh sebeple gtkanlm:rstna olarnak tanrmak suretiyle ortakh[rr-r y:r;rrmasrna izin
vermek gerekmekteclir.
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memiz gerektigidir. Bu gereklilik ayil zamanda, iki kigilik ortakhklann
ozelli$inden de kaynaklanmaktadr3r. Ortaklar arasrnda birlikte gahqamamayr meydana getiren durum nedgniyle, ortakh$rn kendisinin ortadan kaldrnlmasrnl savunmak, ortakhk alacakhlarrnrn zararrna olabilecegi gibi,
ekonomik olarak yaratrlan de$erlerin korunmasr ilkesine de aykrndrr 32.
Ortakh[rn sona errnesi ve tasfiyesi iEletmenin ekonomik olarak de[er kaybetmesi sonucunu do$uracaktrr. Bu ekonomik de$er kaybrndan ise, ne
grkmak isteyen33 ,ne iqletmenin varhfrm surdurmesini amaqlayan orta$rn,
ne de alacakhlann fayda elde etmeleri olasr de[ildir.Bu nedenle, kanun
koyucu ekonomik bir butun olan iqletmenin korunmasl amacr ile TK
504/2' de yeralan hukmu getirmiq ve feshi talep edilinceye kadar ve feshi
talep edildikten sonra olmak uzere ,gegici bir sure limited ortakh$a hayat
hakkr vermek sureti ile iki kiqilik limited ortakhklarda da hakh sebeple
grkma olana{rmn do$masrna yol aqmrEtrr3a.
Hakh sebeple qrkma, limited ortakh$rn srnrrh sorumluluk prensibi
gereSi olarak kollektif ortakhktan farkh deSerlendirilmek zorundadrr.
Onune hakh sebeple grkmaya dair bir mesele gelen mahkeme sadece haklr sebebin varolup olmadr$rnr de{il aym zamanda qrkmanrn ekonomik sonuqlannr da deSerlendirerek hukum tesis etmek zorundadrr. Bir baqka deyiqle, davaya bakan mahkemeye grkma hakkrnrn ortakhk alacakhlartrTa zarar verip vermeyece$ini de, araqtrrma gorevi yuklenmiqtirss.

31 Unutulmamahdrr ki, TK 52O / 2' nin:. " DeDir hususunun paA deJterirrc kagdedilebtlmesi igin, ortaklardan en az d\rttte ilgtintin deure muuaJakat etmest ue bunlann esas
sermagenin en oz dortte t4iirrc sahip olmasr gartlrr" diyen hrikmu iki kiEilik limited ortakhkta pay devrini ,oy birli$i haricinde imkansrz hale getirmektedir. Ortaklan arasrnda ihtilaf bulunan bir ortaldrkta ise bu nisabrn sa{lanamayaca$r aqrktrr.
32 Medeni Hukuk Alamnda ozellikle , komquluk hukukunda gegerli olan bu ilkenin
ortakhklar hukukunda da uygulanmasr gerektigine inanryorum. Bu ilke iqin bkz.
ULUSAN ilhan : Medeni Hukukta Fedakarh$rn Denkleqtirilmesi ilkesi ve Uygulama
Alanr . istanbul 1977. sh. 143 vd.
33 Kanun koyucunun TK 551 / 2' nin'. " Her ortak, mulliik sebeplere daganmak
gartigle pirketten grkmasrna miisaade edtlmesini uega girketin.feshini maltkemeden
talep edebilir " diyen hukmu vasrtasr ile , ortaldrktan hakh sebeple qrkmak isteyen ortaga tanrnan bu ikili hak da, bence , fesih hakkrnr kullanmamn ekonomik olmadrSr
durumlarda , ortaldrkta kalmayr istemeyen ortaSr zorda brrakmamak igin getirilmi$
bir hrikumdur.
34 Kollektif ortakhklar bakrmrndan benzer goruq igin bkz. QAMOGLU : agm., sh. 2993OOve QAMOGT-U/ pOnOv / TEKINALP : age.. sh. 14l, Nu. 313.
35 Kanrmca bu y0kumlultik sadece iki kiEilik ortakhklar iqin olmayrp, butdn limited
ortakhklar igin gegerlidir. A)rnca sadece qrkma hakkmrn kullamlmasrnda de$il, grkarma haklomn kullanrlmasrnda da , mahkeme almr zorunlulukla kargr karEryadrr. Ayrrca bkz. yukanda sh. l0-ll ve dp. 26.
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rv. soNUQ
Yukanda da belirtildi$i uzere TK 5O4/2'nin getirdi$i, tek ortakh hale
gelen limited ortakh$rn ancak feshinin talep edilebileceli hukmu, iki kigilik limited ortakhklarda hakh sebeple qrkma hakkrnrn kullanrlabilece$ini
gosteren bir hukumdur. Yine makalemizin qeqitli yerlerinde iqaret edildi[i
izere, iki kiqilik limited ortakhkta hakh sebeple grkma olanaSr bir hukuki
ihtiyagtrr. Bu sebeple, bu hukuki ihtiyacr gidermek igin elimizde bulunan
kanuni imkanlarrn de$erlendirilmesi , bizi uygulama bakrmrndan daha
adil bir sonuQ olan qrkma hakkrmn tanrnmasrmn gerekli oldu[u goruQune
yoneltmektedir.
Ancak hemen belirtilmelidir ki, mevcut kanuni duzenleme ile elde
edebilece$imiz bt sonucu, de lege feranda tereddutlere yer brrakmayacak
tarzda duzenlemek de bir zorunluluktur. iki kiqilik limited ortakhkta qrkma hakkr bakrmrndan yoSun olmayan bu eleEtiri ozellikle qrkarma hakkr
bakrmrndan tarfiqrlmazdrr. Yaprlacak defiiqiklik TK I9g'a yaprlacak bir
yollama ile gereekleqtirilebilecegi gibi, iki kiqilik ortakhklarda da grkma ve
grkarma haklanmn varhsrnrn ve yukanda aqrklamaya qahqtrSrmrz mahkemenin ekonomik de[erlendirme yapma zorunlulu$unun bir frkra halinde
agrkca duzenlemesi qeklinde de olabilir.

Gtr J\J
trL AVATTYA
Vtr YORK-Ah''TWtrRP
KIJRALLARI/ 1994 DtrGiSiTIT,iru.Prti
:
Selim ATAERGII/.

"Genel Avarya" qeklinde anrlan hukuk kaicleleri kayna[rnr
rboo yl
oncesinde bulmaktadrr. M.o. Fenikeliler tarafrnclan ulzgulanan Genel
Avarya Kurallan, 6'ncr yriiryrlcla ilk kez justiniarr yasasrn da yaz,ir geklini
almrstrr. 13. yuz4nldan fazla sure iginde her tilkede farkh geliqmeler gosteren kavram, 1B6o'da Glasgow'da duzenlenen bir kont-erans sonucu modern anlamda ilk Genel Avarya Kuralran seklinde ortaya grkmrqtrr. l g64
Larihinde York kentinde oluqturulan york Kurallarr, daha sonra Antwerp'de 1877'de ilk kez York-Antwerp Kurallan acLnr almrqtrr. Bu kurallar
sonra srrasryla 1924 (harfli kaidelerin yerleqtifi ilk tarih), 1950, lg74 ve en
son 1994'de cle{iqikli$e u{ramrEtrr.
AqarSrdakimetin I994'de sydney'de duzenlenen ve york-Antwerp Kurallan ile ilgili de{iqiklikleri konu alan toplantrcla hazrr bulunan Avarya
Dispetcileri BirliEi Yonetim Kurulu Baqkanr J A Macclonald'rn makalesinden ahnmrstrr."*Ar. Gor. M. U. I{ukuk
Ferktilt_esi
** York-Antwerp
ltrrles 1994, Ilicharcls IIogg Ltd., lgg4. Inpclon.
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$imdi kurallar uzerine getirilen yeniliklerin neler olduSuna krsaca
bakrlacaktrr. Metnin sonunda I974/9O Kurallarr ile 1994 Kurallarrmn ingilizce metinleri okuyucunun de$erlendirmesine brrakrlmrqtrr.
YORUM KURALI :
Genel Avarya paylaErmrnda agalrdaki kurallar, kendileri ile ba!uygulanrrlar.
daEmayan Kanun ve Uygulamadan etkilenmeksizin
Ustiin Kural ve Numarah Kurallarda belirtilen hususlar harig, genel avar5ra Har{li Kurallar gerelince paylagrlacaktrr.
Toplantr oncesinde Prof. W Tetley ( McGill University ) nin ileri surdubir oneri ispanyol delegesinden "harfli ve numarah kurallann dubenzeri
[u
zenledifii alana girmedikqe genel avarya paylaqrmt yaprlamaz" Eeklinde gelmiq, fakat sonunda Ustun Kurahn madde metnine ilavesi yaprlabilmiqtir.
Birinci frkrada amaQ, dispegorun, dispeqi hazrladrklarr yer hukuku
ve uygulamasrndan etkilenmeden York-Antwerp Kurallannrn mantr[r dalihinde qozume ulaqmalanm saSlamaktrr.
ikinci fikradaki amag ise, yrllar once Makis davasr sonucunda ortaya
grkan numarah ve harfli kurallar arasrndaki oncelik slrasl kargaqasrm ortadan kaldrrmaya yonelik qahqmadrr ki, qimde de buna Ustun Kural eklenmiqtir.

risrriru KURAL:
Hig bir halde makul surette yaprlmadrfr veya katlamlmadr$r siirece, bir fedakarhk veya masraf igin paylaEtrrma yaprlamayacaktrr.
M/V Alpha olayrnda ( Lloyd'a Rep 1991/2, 5I5 ) kurallanndaki bir
ihmalden bahsedilmiE ve butun kurallara hakim olacak nitelikte bir "makul olma" krstasrnrn genel avarya igin gerekli oldu$unu vurgulayacak bir
maddeye konulmasr yonundeki AEID delegesi baskrsr Fransrz karqt goruqune ra$men qofunlukla kabul edilmiqtir. Buna gore, genel avarya paylaqrmr
talep edenin hem genel avarya hareketinin ve hem de palaqrmrmn makul
olduSunu isbat etmesi gerekecektir.
A KURALI :
Genel Avarya hareketi ancak olalaniistii bir fedakarhk veya olaSaniistii bir masrafrn miiqterek deniz sergiizegtine girigmiE mal varhklannr bir tehlikeden korumak gayesiyle miiqterek selamet igin bilerek
ve makul surette yaprlmasr halinde vardrr.
Genel Avarya fedakarhk ve masraflan, aEalrda temin edilen esas
iizerinden farkh katrhmcr menfaatler arasrnda paylaqtrnlacaktrr.
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Burada eski metinde B kurah olarak yeralan metin romorkaj ameliyesi ile ilgili yeni kurala yer agabilmek amac5rla A Kurahnrn 2 nci fikrasr
olarak yeralmrqtrr.
B KURALI :
Hepsi ticari faaliyette bulunmak ve kurtarma hizmeti vermemek qartryla bir veya daha gok gemi veya gemileri gektilinde veya
ittilinde bir miigterek deniz sergiizeqti vardrr.
Bu kurallar, mevcut oldu$unda miigterek tehlikeden gemileri ve
yiiklerini korumak amacryla iinlemler ahnmasr durumunda uygulanacaktrr.
E[er bir gemi, diler bir gemi veya gemilerden basit bir aynlma
iElemi sonunda selamette kalabiliyorsa, bu gemi miiqterek bir tehlike
altrnda defildir, fakat, bu aynlma hareketi bir Genel Avar5ra sayrlabilecek nitelikte ise miiqterek deniz sergiizeqti devam etmektedir.
Tamamen yeni olan bu hukum, yeknesakh[rn temini amacryla getirilmiqtir. Romorkor, mavna ve yukun birlikte tehlikede oldu$u durumlarda, qeken ve qekilen gemilerin dahil oldu$u genel avarya hesaplanmasrnda
hangi prensibin uygulanacaSr meselesi bu hukme neden olmuqtur.
Bu ve difier kurallar, 1994 de$iqiklikleri qekme sozleqmesive ilgili taqrma sozleqmesi hukumleri arasrna ahnmadr$r surece iqlemeye baqlamayacakhr. Son paragrafa baSh olarak genel avarya fedakarhk ve masraflarr
tehlikedeki geken veya iten gemi ile yuk arasrnda paylaEtrnlacaktrr. Birinci
paragraftaki hukum, sozleqme bazmda gahqan kurtancr romorkor bozulmasr halinde genel avarya igine bir genel avarya hareket teqkil etmesini
onlemek iqindir. Bu kural, belirtmek gerekir ki, sadece ticari kurtarma
operasyonlan iqin konulmuq bir hukumdur.
C KURALI :
Genel Avar5ra hareketinin ancak dofrudan sonucu olan ziya, hasar ve masrallar Genel Avarya olarak kabul olunacaktrr.
Qevre zaratr veya miiqterek deniz sergiizegtine atrlmrq malvarhfrndan kirletici maddenin slzmasl veya brrakrlmasr sonucu maruz kahnan ziya, hasan ve masraflar hiqbir halde Genel Avarya paylaqrmrna
katrlmazlar.
Siirastar5ra, piyasa deferindeki diiqmeler ve gecikme nedeniyle
ulranrlan ziya veya hasar ve dolayh nitelik tagryan herhangi bir ziya,
gerek yolculuk srrasrnda ve gerekse yolculuktan sonra oluqmuq olsun,
Genel Avarya olarak kabul edilmeyecektir.
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199i1 Konferansrndan qrkan en onemli sonuq, "kirlenme konusundaki uzlaqma"drr. Genel Avaryarun sonucunda kirlenme zaranndan sorumlu
olmak istemeyen gemi ve yuk sigortacrlannrn aqrk kararhh$r neticesi dogmuq olan bu hukum P r I ternsilcileri tarafindan eleqtirilrniqse de, genel
avarya hareketi sonucu olu$an kirlenme genel avaryaya dahil olmasa dahi, bu zararr durdurmaya ve-ya azaltmaya yonelik olarak yaprlmrg masraflar Genel Avarya olarak kabul edilmiqtir.
"Kirlenme odunu" Sydney Konferansl sonucu ahnmrgtrr. Tekne ve
Yuk Sigortacrlan q:okrsrarlt dawanmrqlar ve kirlenmeden dolayr sigortacrlarrn sorumlu olmamalan gerektiSini ileri surmugler, fakat P r I sigortacrlarr buna karqr qrkmrgtrr.
Genel Avarya hareketi neticesi olugan kirlenmeden sorumluluk Genel Avaryaya dahil edilmemesi gerekirken, bu kirlili$i onlemeye veya azaltmaya maruf tedbirlere iligkin harcamalar Genel Avarya masaslna dahil olmahdrr goruQu ileri suriilmuEtrir.
Kirlenme ve qevre zarar.rra iliqkin istisnarun Yorum Kurahnda veya
Ustun Kural'da yeralacaSryerrle Kural c'de yeralmasr benimsenmiq boylece genel kurala getirilebilecek istisnanrn numarah kurallarda yer almasrnrn genel kurah zedelernemesisa$lanmrqtrr.
Aynca genel kurahn harfli kaidede yeralmasr numarah bazr kaidelercle yeralzrn bazt avarya imkam veren kirlenme sorurnlulu{u hallerini etkilerneyecektir.
D KURALI :
Fedakarhk veya masrafa sebep olan olay, tarallardan birinin kusurundan doimug olabilse dahi Genel Avarya paylaqrmr yaprlacaktrr,
fakat bu durum, bu kusuru igleyen tarafa karqr ileri siiriilebilecek savunma veya talep haklannr veyahut kusurlu tarafrn kendi savunma
veya talep haklannr etkilemeyecektir.
Prag'da yaprlan AIDE toplantrsrnda rucu hakkrnrn once paylaqrmtn
sonuglanmasr gartrna ba$lanmasr prensibi onerilmesine karqrn {Alman
Hukukunun benimsendi[i prensip bu idi ) yuk sigortacrlann qiddetle karqr
grkmasr ve Hague-visby ve Hamburg Kurallanna da ters duqece[i cihetle
bu fikirden vazgegilmigtir.
E KURALI :
isbat yiikii, zarat veya masrafrn Genel Avar5ra olarak kabut edilmesi gerekti[ini ileri siiren tarafa diiqer.
Genel Avarya iddasrnda olan taraflar, miiqterek deniz sergiizeqti-
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nin sona ermesinden itibaren L2 ay iginde paylagtrrma gerektirerr zarar ve masraflan yazrh olarak dispegiire bildirecektir.
Yukarrdaki bildirim yaprlmaz veya bildirimden itibaren L2 ay
iginde iddiayr destekler nitelikte deliller sunulmaz veya ilgili tarafa
diiqen paylaqrm miktan bildirilmez ise, dispegiir, paylaErmrn veya katrhmrn kapsarnrnr, kendisine bildirilen veriler rqrfrnda, serbestge tayin hakkrnr haiz olacaktrr. Oyle ki, bu hesaba ancak yanhq oldufu
agrkqa gitrtilebildigi takdirde itiraz edilebilecektir.
Bu kuralda clispeg raporunun hrzla sonuqlanmastnr temin maksachyla ilaveler yaprmr$ ve ilk kez bir harfli kuralda dispeqore atrfta bulunulmuqtur.
F KURALI:
Genel Avarya olarak kabul edilebilecek bir masrafrn yaprlmamasr
iqin giize ahnan ilave her masraf, diper menfaatlerce elde edilebilecek
ekonomiye bakrlmaksrzrn, kaqrnrlan Genel Avarya tutanndan fazla olmamak id.Lzere
Genel Avar5ra kabul edilecektir.
trski metinde yaralan "olafranustu" (exl.ra) kelimesi yerinde olarak
"ilave" (additional) kelimesi ile de{iqtirilmiq ve boylece madclenin guttugu
manh$a yakrn bir ifade kullanrlmak istenmiqtir.
G KURAI.I
Genel Avarya zazar ve katrhmrna iliqkin paylaqrm, yolcululun
bittifi yer ve zamandaki delerler iizerinden yaprlacaktrr.
Bu kural, avarJra beyamnrn yaprlacafr yerin tesbit edilmesini etkilemez.
Bir gemi, kural lO ve ll gerefince, Genel Avarya sayrlabilecek
bir durumda herhangi bir liman veya mevkide bulundulunda
ve yiikiin tamamr veya bir krsmr diier vasrtalarla varma yerine taqrndr[rnda, yiikle ilgililer miimkiin oldufu iilgiide ihbar edilmek qartryla, Genel Avarya'ya iliqkin hak ve yiikiimliiliikler,
sanki biiyle bir taqrma
yokmuqcasrna deniz sergiizegti tinceki gemiyle yaprlmrqcasrna, siizleqme qartlan ve egemen hukuka uygun oldu{u iilgiide, devam edecektir.
iigiincii paragrafrn uygulanmasryla dopan, yiike ait Genel Avarya'daki katrlma yapr, yiik sahibi tarafrndan kendi hesabrna taqrnmrq
olsaydr meydana grkacak masrafr aEamayacaktrr.
Sydney konferanst srrasrnda rnatbu gekilde duzenlenen ve genellikle
"avarya bonduna" eklenen "ayrrlmazhk" ( non-separation ) mutabakatrnrn buraya konulmasr hususu tartrqrlmrqve bunun her hadisede yuk ilgisinden
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aksine bir anlaqma olmadr$r muddetge, gerek kalmayacakttr. E[er aksine bir
anlaqma mevcut ise, bu matbu formun muqterek deniz yolculu$una kahlan
butun menfaatler ve hatta onlann sigortacrlan tarafindan onaylanmtq olmasr
gerekecektir, Buna gore, yuk ilgilileri mal baqka bir yolla glonderildi[inde haberdar edilmelidir. Gonderme masraflarr Kural F'de deferlendirilmiqtir.
KURAL 7:
YilkiinAtttmast
Ticari iirf ve adetlere uygun surette tagrnmadr[t takdirde denize
atrlan yiik Genel Avarya paylaqrmrna dahil edilmeyecektir.
1994'de tarutrlan bu kurahn eski metnin York-Anwerp ana prensiplerin aykan oldu$u iddia edilmiqtir. Modern qartlarda, dispegor tehlikeli
eqya taqrmayla ilgili olarak veya kendi uzmanhk alanr igin gereken sureyi
ve harcamayr arttrrmrg olur. Fakat bu goruqler genel avaryamn geniqlemesine neden olaca$r gerekqesiyle reddedilmiqtir.
I{URAL 2:
Mttpterek Selamet UgrundaYaptlan Fedakarltk Sonucu Ziga ue Hasar
miigterek
Miiqterek deniz sergiizeltine konu olan malvarhfrna
selamet ufruna yaprlan fedakarhk sonucunda gelen ziya ve hasar ile
yiiktin denize atrlmasr igin agrlan ambar kapapr veya difer bir agrkhktan suyun girmesi sonucunda oluqan ziya ve hasar Genel Avarya olarak kabul edilecektir.
Baqhk ve metinin "ziya" kelimesini ifade etmesi gerekti$i ileri sflr0lmugtur. "Fiziki anlamda rnal" tezi ise navlunu kapsamadrSr gerekgesiyle
reddedilmiqtir. "Ziya" kelimesinin konulmasr uygulamaya yegane aqtkhk
getiren metin olup genel avarya kawamrm genigleten bir etkisi yoktur.
KURAL 3:
Gemide Yang tn Sondtirme
Nasrl kaynaklanrrsa kaynaklanstn, duman veya ategin yarattrfr
rsr harig olmak iizere, gemide grkan bir yangrm siindiirmek igin yanmakta olan bir gemiyi batrrmak veya sahile siirmek sonucu oluEan zararlar dahil olmak ii-ere su ve di[er bir nedenle gemi ve yiik veya herhangi birine gelen zatar Genel Avarya olarak kabul edilecektir.
Dondurularak taqrnan yuklerle ilgili olarak, yangrm sondirmek igin
dondurucu sistemini kapatmak gerekti$inde yukde eksilme oldu$unda bu
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eksilme genel avarya hareketinin doSrudan sonucu oldufiundan kabul
edilmemesi gerekti$i yonunde kargr goruq ortaya atrlmrqtrr.
I{URAL 4:
Enkazdan Kurtulmak
Bir enkazdan veya daha iince hurdaya terkedilmiE ve bir kaza sonucu tamaman yok olmuE gemi pargalanndan kurtulma iglemi neticesinde oluEan ziyave hasar Genel Avarya olarak kabul edilmeyecektir.
Bu durum, de[eri olmayan bir malvarh$r iqin fedakarhk yaprlamayaca$r prensibine dayanmaktadrr. Bu kural yukun ziyar halini kaleme almamrQsa da uygulamada yuk iqin uygulanmaktadr.
I{URAL 5:
Bilerek Karaga Oturma
Bir gemi, miiqterek selamet ufruna, kasrth olarak karaya oturtuldufunda, karaya kendili$inden oturacak olsa dahi, bunun sonucunda miigterek deniz sergiizeqtine katrlan malvarhirna gelen ziya ve hasar Genel Avarya kabul edilecektir.
Bu kural yalruca malvarh$rna gelen zaran kapsamakta fakat gonullu
karaya oturma neticesi do$an kirlenme zararlanndan mutevellit sorumlu$u kapsamamaktadrr.
I(URAL 6:
KurtarmaOcreti,
a) Kurtarma ameliyesi qeklinde deniz sergiizeqtine katrlan taraflann harcannalan, siizleqmeye dayah ya da siizlegme drqr olsun, Genel
Avar5ra kabul edilecektir, meler ki, verilen kurtarma hizmeti miigterek deniz sergiieqtine katrlan malvarhklannr tehlikeden korumak iqin
verilmesin.
Genel Avar5ra kabul edilen harcamalara, 1989 Montreal Konvansiyonu md 13/1 (b)'de belirtilen gevreye gelebilecek zararr azaltnraya
veya durdurmaya yiinelik gaba ve beceriler giiztiniine ahnarak tayin
edilen kurtarma iicreti de dahildir.
b) Yukanda adr gegen Konvansiyonun 14 tincii maddesi gere[ince kurtancrya bu maddenin 4 iincii frkrasr kapsamrnda iidenmesi gereken 6zel taznrinat (iicret) veya benzer esasa iligkin herhangi bir diler hiikiim, Genel Avar5ra kabul edilmeyecektir.
Bu kural 1989 Montreal Konvansiyonu hukumleri gozununde tutularak I99O'da de$iqikli$e u$ramrqtrr. Problem yuk ve gemi ilgililerinin fark-
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h kurtarma ucretlerinde anlaqmalan nedeniyle dofmuq fakat her ikisi de
bu kural gereSi genel avarya olarak kabul edilmiSt.ir.
I{URAL 7:
Makina ue l{azanlarq Ge:lertZarar
Karaya oturmuq ve tehlike karqrsrnda yeniden yiizmeye gahqan
bir geminin makina ve kazalanna gelen zarar, bu tiir bir zarar riski
giiziiniine ahnarak mtiqterek selamet uiruna geminin yiizdiiriilmesi
amacrndan dofdufu giisterildifi
takdirde, Genel Avarya olarak kabul
edilir. Ancak, gemi yiizer haldeyken makinalarln ve kazanlann gahqmasrnrn neden oldulu ziyaveya hasar Genel Avarya kabul edilemez.
Eski metin aynen muhafaza edilmiqtir.
KURAL 8:
Karaga Oturan Gemigi Hqfifletme ue Do\an ktrar
Bir gemi, karaya oturmug olup da, yiik, yakrt ve stoklan veya
bunlardan herhangi bir Genel Avarya hareketi neticesi boqaltrlmrq
olursa, hafifletmenin olafandrEr masraflarr, layter iicret ve yeniden
yiikleme masrallan (e[er maruz kahnrrsa) ve bunlardan dofan ve miiqterek deniz sergiizegtine katrlan malvarhfrna gelen laer ziya ve hasar
Genel Avar5ra olarak kabul edilecektir.
Eski metne iliskin bir endiqe quydu ki, sorumluluSu genel avarya
iqinde mutalaa ediyordu. Zira kural C'deki "kapsam drqrna alma" yorum
kurah nedeniyle bu metinde uygulama alanr bulamamakta idi. Bolece,
miiqterek deniz serguzeqtine katrlan malvarh[rna gelen ziya ve hasann genel avarya masasrna dahil olabilece$i fakat qevre zaranndan kaynaklanan
her dolayh sorumlu$un harie oldufiu bu metinde hukiim altrna alnmrqtrr.
Di$er dolayr ziya krrral C'de yorumlanacaktrr.
KTIRAL 9:
Yilk,GemiMalzemesi.StoklannYskttolo.rc"kKulLantlnw^st
Yiik, geminin malzemesi ve stoklar veya herhangi biri tehlike
anrnda miiqterek selamet ufruna zorunlu olarak yakrt amacryla ttiketildi$inde Genel Avar5ra olarak kabul edilecektir. Ancak, bu imkamn
geminin malzemeleri ve stoklarr pahasrna yaprlmasr halinde, amaglanan yolculrrEu tamamlamada harcanacak yakrtrn tahmini deleri Genel Avar5ra olarak kabul edilecektir.
Kornurle qahqan gemiler zamanrnclan kalnra bu hukunr oldukga
eleEtiri konusu olmugtur. "Gemi tam ve bol yakrt ile donatlldtfr takdirde"
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ibaresinin hata oldu$u, "yilk"un kullanrlmasrntn metne altnmast gerektiSi
ileri srirulmuEtur. "Yolculukta harcanacak tahmini yakrt miktarr" ibaresi
de, bu borcun kirne ait oldu{unun aqrkqa tesbit edilmemiq olmasrndaki
guqluk nedeniyle (yakrt donatan yerine zamalT Qartereri t:rrafrndan temin
edilmemiqse ) elestiri konusu yaprimamrqtrr. Boylece, 1994 de[iSiklikleri
yaktt olarak yiikun kullanrlmastnt metne ilave etnriqtir. Dispegor, sadece
gemi malzemesi ve stoklarrn kullanrlmasr halinde yolcuiufun devamrnda
harcanacak t.ahmini yakrt miktannr dikkate olarak hesaplanmasrnr yapacakhr.
KURAL 7O:
Bartnmrt Limsnt Masrallart us:
a) Bir gemi, miiqterek selamet igin zorunlu oldulunda, kaza, fedakarhk veya dilel olapaniistii haller nedeniyle bir barrnma limanrna
girmiq veya baflama limanrna veya yiikleme limanrna diinmiiqse, bu
liman veya yere giriq masrallan Genel Avarya kabul edilecektir. Ve geminin bu liman veya yerden ilk yiikiiniin tamamr veya bir krsmr ile
hareketinde, bu yere girmenin veya dtinmenin sonucu olan grkrq masraflan benzer qekilde Genel Avarya olarak kabul edilecektir.
Gemi, herhagi bir bannma limam veya yerinde bulunur ve bu liman veya yerde onarrmrn yaprlmasrnrn miimkiin olmamasr halinde
bagka liman veya yere gitmek zorunda kahrsa bu kural hiikmii ikinci
liman veya yer igin de bannma liman veya yeriymiq gibi aynen uygulanacak ve gegici tamir ve qekme ameliyesi masraflarr dahil olmak
neden oldu$u harcama Genel Avarya olaiizere bu yer defiqtirmenin
rak kabul edilecektir. Bu yerdefiqim yiiziinden lzayan yolculu$a Kural 11 hiikmii uygulanacaktrr.
b) Yiikii, yakrtr veya stoklan gemi iqinde elden geqirmek veya
bir limanda, yiikleme yerinde, iskelede veya barrnma limanrnda boqaltmak iqin yaprlmrq masraflar, bu elden geqirme veya boqaltma
ameliyeleri miiqterek selametin temini veya fedakarhk veya kazadan
ileri gelen gemi avaryalannrn onarlml yiiziinden zorunlu olmak ve aynca bu sonuncu durumda yolculuSa giivenlik iqinde devam, onanmln
yaprlmasrna baih bulunmak koqutu ile Genel Avarya kabul edilecekdurum
tir. Ancak, bir limanda kegfedilen gemi hasarlarr, olalaniistii
ortaya grkmrg de$ilse, Genel Avaryaya dahil edilmeyecektir.
Yiikii, yakrtr veya stoklarr gemi iginde indirip kaldrrmak veya
boqaltmak iqirr yaprlmrq masrallar, eler yolculuk slrasrnda meydana
gelen istif bozuklufunu diizeltmek amacryla yaprlmrqlarsa, Genel
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Avaryaya dahil edilmezler, meper ki, biiyle bir iinrem Genel Avar5ra cihetinden gerekli olsun.
c) Yiik, yakrt veya stoklann elden gegirilmesi veya boEaltma
masraflannrn Genel Avarya kabul edildiii hatlerde bunlarrn yeniden
yiikleme veya gemide istif edilme masraflan ile depolama giderleri
(makul qekilde yaprlmak kaydr ile sigorta masraflarr dahil ) Genel
Avaryadrr. Kural 11 hiikmii yeniden yiikleme ve istif nedeniyle ahkonan zaman iqin uygulanacaktrr.
Ancak gemi mahkum edilmiq veya yolculuk o gemi ile yaprlmaktan vazgeqilmemiEse o tarihten sonraki masraflar Genel Avarya sayrlmayacaktrr.
A bendinde birinci paragrafta Fransrzca metinle paralellik sa{lamak
amacryla Ingilizce metinde iki virgul atrlmrqtrr. ikinci paragralla ise, geqici
veya daimi tamirin yaprlmamasr sebebiyle ilk barnnma limanrndan ayrrhp
girilen ikinci liman "ikinci bannma limanr" olarak mutalaa edilrnesi ve geqici tamir masrali rre qekmelr ucretinin dogrudan genel avarya masasrna dahil olmarnasr firkat bu ikinci limandaki tamir rnasrerflarr olarak rnutalaa
edilmesi gerekti{i ileri surulmuqlur. Anr--akeski metin muhafaza edilmiqlir.
B benclinde yeniden istjf masrallarrnrn, sadece muslerek selamet uSruna defiil yolcuh-r$un ernniyetle icrasr igin zorunlu oldu$uncla, genel avarya olarak kabul edilmesi gerekti{i ileri surilmuqse de metincle bir cleEiqiklik yaprlmamrqtrr.
c bendinde ise, r:ygulamada esasen dispeqorler rnasraf ve ucretlerini
tamir bittikten sonra yeniden yiikleme tamamlanrncaya kadar aldrklarrndan bu duruma uygun bir duzenleme getirilmek istenmiq ve kural l I deki
hukumlere atrf yaprlarak bu a<;rkhkgiderihneye gah$rlmrqtrr.Ancak bu genel avaryanrn kapsarnrnrn geniqlecli{i qeklinde yol umlanmamahdrr.
KURAL 77:
Gemi. Adamt Ocret ue Bcrkun Mcsraflan ile. Bannnra Lilncrntna Girme
N ede niyle Kattantkttt D i! er Mas raflar
a) Bir geminin bir barrnma liman veya geriye girmesiyle, veyahut ba$lama limanrna veya ytikleme limanrna diinmesiyle uzayan yolculukta tiketilen
yakrt ve stoklar ile kaptan, zabitan ve miirettebatrn
bakrmr igin makul harcamalar ve iicretleri, bu yere giriq masrarlan
Kural |O/a gerefince genel avarjra sayrlacaksa, Genel Avarya olarak
kabul edilecektir.
b) Bir gemi, bir kaza veya fedakarhk veya miigterek selamet igin
zorunluruk yaratan difer bir olaEaniistii durum neticesi bir liman ve-

ya yere girmig veya o yerde kalmak zorunda kalrnrqsa, veyahut yolculufun emniyetle devamr igin zorunlu oldu$unda fedakarkk veya kaza
sonncu gemiye gelen zarairr tamir etmek amacryla o yere girilmiEse,
geminin yeniden yolculu$a hazrr oldu$u veya olmasr gerektifi ana kadar bu liman veya yerde kaybedilen ilave zaman Genel Avar5raya kabul
edilecektir.
Genel avarya kabul edilmeyen tamirlerin yaprrmasr srrasrnda hacanan yakrt ve stoklar trarig, yukanda belirtilen ilave zamanda harcanan yakrt ve stoklar Genel Avarya masasrna kabur edilecektir.
Genel avarya kabul edilmeyen tamirler sonucu katlanrlan liman
masraflan hariq, yukandaki ilave zamanda yaprlan liman masrallan
benzer gekilde Genel Avarya olarak kabul edilecektir.
E{er, yiikleme yer veya limanrnda tesbit edilen gemi hasarrnrn
yolculukta rneydana gelmig bir kaza veya herhangi bir difer olafaniistii durumla ilgisi bulunmadrprnda, bu tesbit edilen hasan tamir amacryla kaybedilen ilave zaman srrasrndaki kaptan, zabrtan ve miirettebatrn bakrm masraflan ve i.icretleri ile tiiketilen yakrt ve stoklar ve
katlanrlan liman masrafl.an, bunlar yolculu{un selametle devamr igin
zorunlu olsa dahi, Genel Avaryaya kabul edilmeyecektir.
Eser gemi mahkum olmug veya tasarlanan yolculu{una
devam
etmeyecekse, geminin mahkum oldupu an,a veya tasarlanan yolculuktan vazgegilen ana veyahut bu an ytikiin boqaltrnasrndan iinceki bir
ana rastlryorsa boqaltmanrn tamamlanmasl amna kadar geqen zamana
rastlayan kaptan, zabitan ve mi.irettebatrn bakrrn masraflan ve iicretleri ile tiiketilen yakrt ve stoklan ve katlanrlan liman masraflan Genel Avarya olarak kabul edilecektir.
c) Bu ve difer kurallara hizmet maksadryla, kaptan, zabitan ve
miirettebat igin yaprlan biitiin iidemeler, gerek yasa hiikiimleri ve gerekse hizmet siizlegmesi hiikiimleri gerefince yaprlmrg olsun, iicret
kapsamrnda miitalaa edilecektir.
d) Aqaildaki hallerde, qevreye gelebilecek zararr azaltmak veya
iinlemek amacryla ahnan tedbirler Genel AvarSra sayrlacaktrr.
i) miiqterek deniz sergiizeqtine dahil olmayan bir kiqi tarafindan,
bu tarafr kurtarma iicretine hak kazandrracak, ortak selamet ufruna
yaprlmrE bir ameliyede bu tebdirin ahnmrq olmasr hali,
ii) kural lo/a'd,a belirtilen durumda, bir liman veya yere giriq veya grkrE iqin zorunlu olmasr hali,
iii) kural lo/a'd,a belirtilen durumda, bir liman veya yerde zorunlu katnmasr hali; yeter ki, kirletici maddelerin boqaltrlmasr veya
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slzmasr halinde kirlenmeyi veya gevre zarartnl azaltacak veya iinleyecek ilave iinlemler Genel Avarya masastna dahil edilmesin,
iv) genel avaryaya dahil edilen yiikiin boqaltrlmasr, muhafazrsr
veya yeniden yiiklenmesiyle zorunlu irtibatr olan haller.
B bendinde eski metinde yer de$igiklifi yaprlmrq ve liman nrasraflartnrn ele ahndr$r son paragraf kaldrrrlarak di[er paragraflar iqindeki uygun
yerini almrqtrr.
D bendi tamamen yeni bir hukum olup, Kural C'de getirilen yenili$e
ba{h de$iqiklik ihtiyacrnrn giderilmesine yonelik bir hukumdur, Buna gore, qewe zararv:n onlemeye veya azaltmaya yonelik tedbirler, metinde saytlan hallerde genel avarya olarak kabul edilecektir. i) metni, kural 6/a'daki
garip genel avarya halinden kaernmak iqin getirilmig bir hukumdur. O kural gere$i taraflardan biri aynr sonucu elde etse dahi olabiliyordu. Ornefin.
dolu bir tanker karaya oturdu$unda donatan veya garterer sozleqme geregi
gemiyi yuzdurmek ve gevre kirlili$ini azaltmak veya onlemek amacryla
ekipman tuttu$unda {ameliyenin bir parqasr olarak), Ustun Kurala ba$h
olarak, bu onlem masraflarr genel avarya kabul edilecektir. iii) metninde,
kirlenme tehdidi yerine gerqekten kirlenme soz konusu oldu$unda, ilave
masraflar genel avaryaya dahil edilmeyecektir. iv) metninde ise, orne$in,
dolu bir tankeri boqaltmak gere$i do{du{unda ve bu masraf kural 8 ve
lOlb gerefii genel avaryaya dahil ise, yine Ustun Kurala ba$r olarak, qewe
zararv;r azaltmak veya onlemek iqin gereken bumba ve di$er ekipmanr tutma masrafi genel avarya sayrlacakhr.
KURAL 72:
Bogattnra Srrasrnda Yilke Gelen Hasar us:
Yiik, yakrt veya stoklann elden geqirilmesi, boqaltrlmasr, depolanmasr, yeniden yiiklenmesi ve istili sonucunda oluqan ziya veya hasar, ancak ve ancak bu iinlemlerin bedeli genel avarya kabul edildipinde, Genel Avarya masasrna dahildir.
Eski metin istif srrasrndaki yuke gelen zarar orne$in istifginin kusurundan kaynaklansa dahi genel avarya olarak kabul edilebiliyordu. Bu durum yukarrdaki duzenleme ile onlenmek istenmiqtir.
KURAL 73:
Tamir M as r aftnd,a n i ndir irn
Genel avarya kabul edilen tamir masraflarr eski alet ve pargalann
yenileri ile deligtirilmesi
durumunda "new for old" (yenileEtirme ) muafiyetine balh defildir, meier ki, gemi onbeq yaErndan biiyiik olsun,
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bu durumda iiqte bir oranrnda bir muafiyet stiz konusudur. Muafiyetler, tamirin tamamlandrlr yrhn 31 Arahk giiniinden genel avarya hareketi anrna kadar, geminin yaqr dikkate ahnarak yaprlacaktrr. Bunun istisnalarrnr teqkil eden, kurtarma ve benzeri botlar, seyir ve haberleqme cihazlarr, makine teghizatr ve kazanlar igin muafiyetler sdz konupargalarrn yaqr dikkate ahnacaktrr.
su oldufunda, yerleEtirildikleri
Muafiyetler, ancak, yeni alet veya pargalann monte edilir hale
geldifindeki deferi iizerinde gerqeklegtirilecektir.
Kumanya, stoklar, demir ve zincirler hususunda muafiyet tanrnmaz.
iicHavuzlama ve krzak iicretleri ve geminin yerini deliqtirme
retleri tiimii itibariyle kabul edilecektir.
Geminin altrnrn temizlenmesi, boyanmasr veya kaplanmasr masraflan genel avarya sayrlmaz, mefer ki, genel avarya hareketinden iinceki on iki ay iqinde boyanmrg veya kaplanmrE olsun.
Eski metin aynen rnuhafaza edilmigtir.
KURAL 74:
Geqtci Onanmlar
Miiqterek selamet ufruna, yiikleme limanr, bannma veya ara limanda gemiye geqici nitelikte tamir yaprldr[rnda, veya genel avarJra
hareketi neticesi bir zarar oluqtufunda, bu tamir bedeli Genel Avarya
olarak kabul edilecektir. Yolcululun tamamlanmasr amacryla kaza sonucu oluqan zarar igin geqici bir tamir yaprldrfrnda bu tamir yaprlmasaydr genel avarJraya dahil olacak masraflardan kagrnrlmrg olmasr dikkate ahnmaksrzrn Genel Avarya olarak kabul edilecektir.
Genel avaryaya dahil olan gegici tamir masraflarrna "new for
old" ( yenileqtirme ) muafiyeti uygulanmaz.
Bu rnetin aynen muhafaza edilmiEtir.
KURAL 75:
NaulunKagbt
Yiikiin ziyar veya hasanndan mtitevellit kaybedilen navlun, gerek genel avar5ra hakeketi neticesi dofmug olsun gerekse yiike iliEkin
tazminat iidenmig olsun, Genel Avarya masasrna dahil edilecektir.
Donatanrn bu navlunu kazanmak igin yapacafr, fakat, fedakarhk
sonucu olarak yapmadrfr masraflar mualiyet olarak, kaybedilen briit
navlun iicreti esas ahnarak deierlendirilecektir.
trski metin avnen muhafaza edihnistir.
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KUR.IL 16:
Fetlalutrhlt Sonucu Ytike Gelc:nZitla tst Hasar l(arcrhgr Orl,enecekTctznj.ltlcLL

Feda.karhk sonucu yiike gelen ziya veya hasar iqin Genel Avarya
olarak iidenecek tazminat miktan boqaltma zamamndaki de$ere giire
belirlenecek, ahcrya verilen ticari faturaya bakrlacak veya e[er biiyle
bir fatura yoksa, yiikleme zamanrndaki deferine bakrlacaktrr. Bogaltma zamanrndaki defer, sigorta ve navlun bedelini de kapsayacaktrr,
me$er ki, bu navlun yiik drqrndaki menfaatler igin tehlikede olsun.
Zarar gdren yiik satrldrprnda ve zarar miktarr hakkrnda baqka
tiirlii anlagma olmadrfr takdirde, genel avarya olarak kabut edilecek
defer, satrgrn net kan ile bu kurahn birinci frkrasrndaki saflam defer
arasrndaki fark olacaktrr.
Moderr tarsrrnar:rhk
tek bir koniqnrento altlnda kontenteyner iq:inde
bir limartdn bogall.ruayerinerde{iqik vasrlalarla taErmayrigine alabiimekl-edir. Bu tiir ta$nrtadarkullantlan faturtr genellikle navlur-rve sigorta bedellerini de kapsantakkrdrr. [Jvgularnacl:rdispecorler falurac]il gostr:rilen varma
.verincleki maltn CIF clelerini esas almaktachr'. [Jrr clurum 1974 mt-'lni ile
tam bir trenzerlik ic:inclccte{ildir. I3u yitzden "bogaltma zamanrnda" ibaresi
"ieslim zanranrndir."ibaresi iie de{iqLirilrnek istenmigtir. Ancak bunun gelen avaryanrn tenrcl esaslanna aykrn olduSu taqrrnanrn kara aya$rnr kapsamak bicimincle geniqletilmeycce[i kargr goruEti ile karsrlaqrlntrqtrr. Bu
cluruntttn yiik uzcrine duqecek genel irvarya or.rnlnr arttrracafr giiruEii de
ileri siirulmilqtiir. Ancilk bu tekli{'redcleclilmiqtir.Arlrk, boqaltma lirnanrlcla defierin tesbiti iqin, kareLta;rmircrh$rnrn navlunu, bosaltrna limanr ile
teslinr yerindeki cleger larkr ve iki yer arnsrnda nreyclanergelen ziya veyer
harsann cUl<kal.eitltnntasr uygun cllacaktu'. lJunun drqrncla eski metin 11rnclr nruhalaza eclihniqtir.
KURAL 17:
Katdtm Dcclerlcri.
Genel Avaryaya katrhm payr, bogaltma zamanrndaki yiik de$eri,
ki ahcrya verilen ticari fatura de$eri, o yoksa yiikleme yerindeki
deperi esas ahnmasr hali istisna olmak iizere, malvarlrfrnrn yolculuSun sonundaki gergek de$eri iizerinden hesaplanacaktrr. Yiikiin
deferi, sigorta deleri ile yiikle ilgililer drErndaki menfaatlerin riskinde
oldu{u siirece navlun dahil olmak iizere boqaltma zamanrnda veya
daha iince ytikiin maruz kaldrSr ziya veya hasar diiqtilmek suretiyle
hesaplanacaktrr. Geminin deperi hesaplanrrken zaman veya demise
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garterparti altrnda olmasrnrn getirdifi lehe veya aleyhe etkiler dikkate ahnmayacaktrr.
Bu deEerlere fedakarh{a konu olan malvarhfr igin genel avaryaya katrhm miktan, eler eklenmediyse, eklenecektir. Navlundan
yaprlan indirim eklenecek, bu tiir risk altrndaki gegiq iicreti ve miirettebat iicreti (genel avarya hareketi srrasrnda gemi ve yiik tamamen
ziyaa ulramrg olsaydr genel avarya masasrna dahil olmayacak olan
navlunun kazrnrlmasrnda bunlara maruz kahnmayacaktr) eklenecektir. Aynca, genel avarya hareketinin bir sonucu olarak yaprlan
olafaniistii
harcarnalar da malvarhlrnrn
deperinden diiqiilecektir.
istisnasr, olalaniistii
masraflar genel avarya kabul edildi[inde
veya
1989 Konvansiyonun 14 iincii maddesi ve esasda benzeri difer maddeler gerefi iizel iicrete hak kazanrlmasr neticesinde gemi ilgilisine
kaldr{rnda siiz konusudur.
Kural G nin 3 iincii paragrafrnda giisterilen durumlarda, yiik ve
diier malvarh$r, ancak satrlmrq veya eksik getirilmiq olmadr!.r takdirde tasarlanan varma limanrndaki deferleri iizerinden katrhmda
bulunacaktrr ve gemi ise boqaltmanrn tamamlandrfr andaki gerqek
deieri iizerinden katkrda bulunacaktrr.
Yiik, boEaltma limanrnda eksik olarak satrldrfrnda satrgrn net
kanna ilave olarak genel avarjra orarak kabul edilecek herhangi miktar eklenecektir.
Posta, bagaj, zati egya ve i5zer motorlu araglar bu genel avarya
kapsamrna dahil edilmez.
Kural l6'daki tartrqnralar burada da yaprlmrEtrr. Aynr gerekgelerle
karEr qrktlntrgttr. 1989 Konvansiyonlrnu heclelk:rnek1994 de[iqikliklerinin
amaglanndan biriycli. Kclnvansiyonun l4 uncu maciclesiarnlanlncla herhangi bir ozel ucret penel avarya hareket,i neticesinrle {emicle ekstra bir
yukurn olacak ve gerninin sa[l:rm clegerinclenkatrhm paylnl hesaplarken
inclirilecektir. E$er bu indirim yaprlrrsarger"relavalyil masasrncla
-yuke
du$en krstm a[rrlaqiacakt.rr.Brr nedenle "ekstra yiikumlulukle ilgili indirirrr" ibaresi kural l7'e konulma-ktan vazgegilcli.Artrk clispeqorlerKonvansiyonun 14 tincii nradclesinigozardr edebileceklerdi.
Kural G'de "aynlnrazhk" anlaqmasr yazir hale getirilcurinden br.r
krrral uretninde geni ve ytiktin kzrblrm paylnrrnr bclirleyen bir hukme il'rtiyaq h3s1lsl61u.
l)osta vc ozel mcltorlu araq:lar, kurarl A ve G'c]e izah ecliicli ijzere
li
genel avaryanrn ana esaslanna aykrn da olsalar, kapsam chErnaq:rkanldrlar.
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KURAL 78:
Gemige GelenZarar
Genel avarya hareketi neticesi gemiye, makinasrna ve/veya pervane takrmrna gelebilecek ziya ve hasarlar aqairdaki hallerde Genel
Avarya olarak kabul edilecektir.
a) Kural 18 deki mualiyetlere bafh olarak, makul surette yaprlgergek de[eri
mrq tamir veya deligtirmenin
b) Tamir veya defiqtirme yaprlmadrErnda;
Bu ziya veya hasar neticesi, tahmini tamir masrafinr aqmamak
gartryla, aqrnma payr. Gemi tam ziyaa u[ramrq veya tamir masrallal
geminin deperini aqmrq ise, $enel avarya sayrlmayan bu tahmini massonra ortaya grkan geminin saflam deferi ile
rafrn grkanlmasrndan
ki satrq oldufunda satrm deferidir - arasrndaki
hasarh haldeki deferi
fark olacaktrr.
trski metin aynen muhafaza edilmistir.
KURAL 79:
D eklar e E dilmemig uega H atalt D eklare Edilmis Yttk
Donatrnrn veya acentasrmn haberi olmaksrzrn yiikleme limamngemiye
ahnmrq olan veya kasrtlr olarak yanhq tarifle $emiye yiikda
lenen mala gelen zararlan Genel Avaryaya dahil edilmez, fakat kurtarrlmrqsa katrhma iqtirakle yiikiimlii olmakta devam ederler.
yanhE beyanla gergek deserinden diiqiik $iisterilerek gemiye
yiiklenen mala gelen ziya veya hasar iqin katrhm, beyan edilen deler
iizerinden yaprlacaktrr, ancak bu mallar gerqek deSerleri iizerinden
katrhmda bulunacaktrr.
Eski metin aynen muhafaza edilmiqtir.
KURAL 2O:
MaLiYtlktimLtlltllc
zabitan
Yolcglukta yenilenmeyen stoklar ve yakrt, miirettebat,
genel
avarya harve kaptanrn iicret ve bakrm masrallan drqrndaki
camalann dan 2 i komisyon Genel Avarya masaslna dahil edilecektir.
Genel avarya harcamalarr igin nakit olugturma maksadryla mahn
sermaye Genel Avarya
satrlmasr sonucu donatanrn kaybetti{i
masaslna kabul edilecektir.
Genel avarya harcamalannr $iivence altrna almak igin yaprlan
her masraf da Genel Avarya olarak kabul edilecektir.
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ilk once 7o 2 komisyonun bhtun genel avarya masraflanna uygulanmasr ileri stirulmuEse de bunun genel avaryanln kapamtnt geniEletece$i
dusuncesivle kabulu mumkun olmamtsttr.
KURAL 27:
Genel.Auarya KabuL EdtteruZararlar iqtn Faiz
Yrlhk 7 o/ofaiz genel avar5radan sayrlan masraf, fedakarhk ve harcamalar igin kabul edilecektir. Bu faiz Genel avarya hesaplamasrnrn
sonuqlandrpr andan itibaren 3 ay iqinde menfaat sahibi ilgililerin
yaptrklan ara harcamalara veya genel avarya kasasrndan yaprlan harcamalara igletilecektir.
Hesaplamada uygulanacak para birimi, birinci paragraftaki tarihler
hala belirlenebilmis clefildir ve ancak taqtma sozlesmesine konulacak uygurr hukumlerle giderilebilir.

KURAL 22:
Nakit Teminat iglemi
veya iizel yiikiimliiliiklerden
Genel avaryadan, kurtarmadan
do$an yiik sorumlulu$unu teminat altrna almak igin nakit toplanmiiEterek hesabrna
dr{rnda donatan ve nakdi yatrranrn temsilcilerinin
ortak kararlaqtrrdrklan
bir bankaya yatrracaklardrr. Birikmig faiziyle
birlikte yatrnlan bu para, genel avarya kurtarma ve yiik tarafrnca
karqrhfr teminat olarak tutuiidenmesi gereken iizel yiikiimliiliikler
lur. Bu hesaba ddemeler veya geri tidemeler dispetqi tarafrndan yazrlt
izin verilmek suretiyle yaprlrr. Bu iideme ve geri iidemeler ve teminat
yatrrma taraflann nihai sorumlulu[unu
higbir gekilde etkilemez.
Eski hukum aynen muhafaza edilmistir.
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Ls_ry_l99
RL]LE OF NTERPRT'IATIOI\
In the adir-rstnrent o{' general averrrge
the fclllowing lel tered and rlumtrerecl
Rules shall apply to the exclusion ol
any Lav" ancl Practice inconsistent therewittr.
Except as providecl by the numt-rered
Rules, general average shall bc acljusted
accrtrding to the letterecl Rtrles.

I ge4
RT]LE OF INTERI]IIEIATION
In the ercljnst,rnent clh gcneral arrctr-age
the following Rrrles slrall erpply to tiie
exclusion of any [-:tw and Practice inr:onsistent tlrcrewith.
ffxr:erpt as providecl by the Rule par:rmount anr,l t.hc nurnbered Rules, general
average shall br: :rdjusted according to
the letterecj Rules.
RUL,tr PAITAMOI.JNT
In no case strilll there be any allowance
Ior sacrillce or expenditur-e unless reasonably rnade or inclrrred.

RIJI-E A
There is i1 general average act when,
and only r,vhen, any extraordinary sacrilice or expenditure is intentionally and
reasonabllr made or incurred ior the
comrnon salety for the purpose of presenring {rorn peril the property involved
in a comntorl rrlaritirne adventure.

RL]I,I' A
'tr-he
re is a general average act when,
ancl only rvht,:n, any extraor-dinary s:rcrilicr: or expenditure is intentionally anr,l
reasonably made or irlcurred for ttre
cornmon s:rk-ty lbr the purpose of preserving lrorn peril the property involvecl
in a comnlon ntaritirne aclvent.ure"
Genererl average sacrilices and expenditures sh:rll bet ltorne by the difJerent
contibr-rting interests on the basis hereinaf tcr provicled.

RTJLtr B
General average sacrilices ancl expenses
shall be borne by the cliff-erent conlributing int-erests on the basis hereinafter
provided.

RT]Ltr TJ
'fhere
is el comntorr maritiltle aclventure
r,vhen one or rnore vessels arc towing or
pushing another vessel or \ressels, pr-oviclecl tha1. they are all involved in comrnercial nctivitir:s arrd nclt in a salvage
clJreration.
Wtren mezlsrrrcs are taken to preserve
t h e v t - - s s e l sa n c l t h e i r c a r g o c s , i f a n y ,
Ironr a common peril, these Rules shall
apply.
A vessei is not in cornmon peril with
another vessetl or vessels if' l;y sirnply
disconnectinS fiom the other vesscl or
vessels she is in salety; brrl- if the clisc o n n e c t i o n i s i t s e l f i t _g e n e r a l a v e r a g e
zrct the cornmon maritime adventrrre
c'orttinr-res.
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ltu[,!) (]
t{ll,Fl c)
Onlv sr.rchiosst:s,cl;rnlagcsor exl)cnsiers Only suclt lossr,'s,dantagcs or cxpensr-s
i,vlrir.:li
are 1l-rt:clirr:ctt:onse(llleilcco['tlrc whit;h ar(.tthc clirect conscqucnc'e o{'ttrr:
gclrrrr;rlr\'eFaec ?rct shall ltc zrllorverJ
irs gcncral aver:rg,e erct sl-rall lte allorvccl as
tr('ncritIavcrag('.
[-oss (]r ilam:rgt: suslaincrl tty thc ship
or c:rrgo throuSlr clclity. whether or] 1hc
v o y a g c o r s u l t s e q u ( i n t l ) ' , s r r c h ? t , sc l e illLlrr?rgc, artd arly ir16li;t:ct loss r,vhatsoc\r('[, srrr:h as loss ol' nrarkct-. shall not
be irchlritteci iis generill ztr"rera{fc'.

gcnrrral al,erage.
In no case shzrll therc bc anv :rllor,rrilnce
in gencral average lbr lclsses, darnergesor
rrxpcnses incrrrred in respect of damerge
to the rrnrrirclnntcnt or in consequence o{'
the csc?pr) or release of' polh-rtant sultstanr:es ll-orn thc property inrrolvecl in tl"re
(:ornrnon lnaritinre adventurr:.
Derntun"age,loss o[' market, ancl loss or d:rlnage srrstaineclc)r expcnse incurrr:cl bv rc
i:Lsonof clcliry,whc'thcr orr the vovage or strltscqll('ni.ly,ernclatn.vinrJirecl loss rvhatsoever,
sherllrrol bc erdn-ritLr:rl
as genrrralaveragc.

I { L J I , I iD
ftinirts 1n contribrrtion in general itveraSr:
shail rrot bet af-lcctcd.tirciugh the cvcnt
r,vhir:h Sarrer-ist: to thc sat:rilicc or expenrlittrre rrlil"y h:rvc Lrccn dtrc to the firult ol'
o n e o l - t t r e p a r t i c s t o t h e a d r , ' e n t u r c ,l t u I
llris slrall not prr:.jrrrltr:r:
any remeclies ol
rlefcnr:t's wlric:il rnity lle open ilg:rinst or
i o t t r r : r lp a r l v i r l r c s p e c t o l - s r r c h i i - r u l t .

RULI' I)
I{ights to contribution in gcneral arrerer€c
sh:rll not be a{lccted, thcltreh the event
r,vhich l{a.v(irisc to thr,: s:rcrilice or expcnd i t r r r e n t a v h A r , , cb c e n d r r e t o t h e l a u l t o f '
o n e o f ' t h c p a r t i e s t o t l - r ea d v e n t l l r e , b u t
this shall not prqiuciice any rentecliesor
clefenr:cswhich nl;rv br: open ag:rinst or
t o t h a t p a r t . y i n r e s p e c t o l - s u c l - rf : r u l t .

I{LJI.II E
'I'lte
o n l l s o f -l l r o c l { ' i s r r p o l l t h c p a r t , v c l e r iming in gelleral avcragc to shrtrv t.lrert
iilc loss or expense clairnerl is properly
;rllowavlc as gencral arrerage.

IIIJ I-T' E
T'hc olrus ol prool'is irpolt the pilrty clili n r i n g i n g ; c n L ' r ? l l : l v e r i t g e t o s h c l ' u vt h a t
tire loss or cXpcrrsc crlairneclis properly
allorvablr: zls gcneral averr?igc.
All part ics clainrin{ in gcncral atveragc
sh:rll {ivc noticr: in rvriling to the averagcl
acljusler o1'the loss or expense in respect
o[' r,lrhich thel' claint conlri]tuticm rvithin
l 2 n r o n t h s c l { ' t h c d a t r - 'o l -t h e I e r m i n a t i o n
o1'the c()[]rnon nlaritirne aclventrlrt:.
Failing strch notilication, or il'rvithin 12
n r o n t h s o l ' a r n q u e s t l b r t h e s a l r n ea n y o l '
the yrartiesstiall lail to strpltly r:r,idencein
su1,lpor1ol'er notiliccl cl:rim, or partictrlars
ol- r,'altrein respL'ct o1'a conlribr-rtttry intcrest, thc avr)rageadjuster shall be at lib c r t y t o c s t i r n a rct t h c e x t e n t o 1 't h c e r l l o w a l f c c ' o r t h c c r ) n t r i b r - r t o r yr r a l t r r :o n t h c
ltasis rif' thc: inlonrtartion errrailablr.'
to hint,
whir:h cstinrat.t:nray ltt' chailerr{ecl only on
t h c g r o r r n r l t h z r t i l r , sr u a r n i l t ' s t l vi n c o r r e c t .
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RULE IT
Any extra expense incurred in place of
another expense which would have been allorvable as general average shall be
deemed to be general average and so allowed without regard to the saving, if
any, to other interests, but only up to
the arnount of the general average expense avoided.

RLJLtr IT
Any additional expense incurred in place of another expense which would have
been allowable as general average shall
be deemed to be general average and scl
allowed without regard to the sarring , ifany , to other interests, but only up to
the amount of the general average expense avoided.

RULE G
General average shall be adjusted as regards both loss and contribution upon
the basis of values at the time and place when and where the adventure ends.
This rule shall not aff'ect the determination of the place at which the average
staternent is to be made up.

RTJLE G
General average shall be adjusted as regards both loss and contribution upon
the basis of values at the time and place when ancl where the advent.ure ends.
This rule shall not affect the determination of the place at which the average
statement is to be made up.
When a ship is at any port or place in
circumstarnces which would give rise to
an allowance in general average under
the lrrovisions of' Rules X and XI, and
the cargo or part there of is folwarded
to destination by other means, rights
ancl liabilities in general average shall,
subject to cargo interests being notifiecl
if practicable, remain as nearly as possible the same as t.hey would have been
in the absence of' such forwarding, as if
the adventure had continued in the original ship for so long as justifiable under the contract of affreightment and
the applicable law.
The proportion attaching to cargo of the
allowanccs rnade in general average by
reason of applying the third paragraph
ol' this Rule shall not exceed the cost
which woulrJ have been borne by the
owners of cargo if the cargo had been
{brwerrded at their expense.

RULtr I.JtrTTISON OF' CARGO

RIJLtr I.JtrT-IISON OF' CARGO

No jettison of cargo shall be made good
as general average, unless such cargo is
carried in accordance with the recognised custom of the trade.

No jettison of cargo shall be made good
as general average, unless such cargo is
carried in accordance with the recognised custom of the trade.
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Damage done to a ship ancl cargo, or
either o{' then}, lry or in conserqr'lenceof
a sacrilir:e made for the cornrrlon safet.y,
ancl by water which goes down a ship's
Itatches opened or other opening made
Ior the llllrpose clf'making a jettison for
the common szrfety, shall be made good
as general average.

RULE II.LO S OR DAMAGE
BY SACRIITICES F-OR TI]tr COMMON
SAF'trTY
Loss of or damage to ttre property involvecl
in the cornnlon rnaritime adrrenture by or
in consequence of a sacrilice rnade lbr the
conrmorl salety, and by water which goes
down a ship's hatches openecl or other
openinig rnade lor the purpose of making
a jettison lor the comrnorr safety, shall be
made good as general average.

ITIJLtr III.EK|INGIJISHING
FIRE O]\
S}]IPBOART)
Damage clone to a ship and cargo, or
either of' thern, by werter or otherwise,
inclurcling darnage by beaching or scuttling a burning ship, in extinguishing a
{ire on board the ship, sharll be made
good as general average; except that no
compensation sl-rall be made for damutge
by smoke or heat however caused.

RULE III.EXTINGTJISHII\G F'Irc ON
SHIPBOARD
Damage done to a ship and cargo, or either o{' them, by rvat.er or otherwise, including darnage by beaching or scuttling
a burning ship, in extinguishing a fire on
board the ship, shall be made good as
general average; except that no compensation shall be made for damage by smoke howeverr caused or by heat ol'the fire.

RLILtr N/.CUT-IING AWAY WRITCK
[-oss or damage sustained by cutting
arnr&ywreck or parts of the ship which
haver l-reen previously carried away or
are r:ffeclively losl by accident shall not
be made good as general average.

RULtr V.CUTTING AWAY WRtrCK
Loss or damage sustained by cutting
away wreck or parts o1' the ship rvhich
have been previously carried away or
are eflectively losl by accident shall not
be made good as general average.

RIJLtr V.VOLUNI'ARY STRANDI NG
When a ship is intentionally rrln on
shore
fbr the cornrnon safety, whet.her or not she rnight have been driven
on shore, the consequent loss or damage shall be allowed in general average.

RI.JLtr V.VO LLJNTARY STRAI\D I lVG
When a ship is intentionallfr run on
shore for the common salety, rvhether
or not she might harre been clriven on
shore, the consequent loss ol- damage
to the property involved in the common
rnaritime aclventure shall be allowed in
general average.

ITTJLEVI. SALVAG tr REMU I\trRATION
(a)Expenditure incurred by the parties
to the adventure in the nature of salvage, whether under cont.ract or otherwise, shall be allowed in general average
providecl that the salvage operations
were carried out for the purpose o{-preserving lrorn peril the property involved
ir-rthe cornrnon rnaritime adventure.

RULtr VI. SALVAGtr RtrMUNtrRATION
(a)Expenditure incurred by the parties
to the aclventLrre in the nature of salvage, whether under contract or otherwise, shall be allowed in general arteragL'
provided that the sal.,,:rgeoperatiot'ts
were carried ottt fbr the purpose of prersenring from peril the property involved
in the common maritirne adventure.

F'tr]Y

-- ll98 __

19141s:a_

l99rt

Expencliture :rllowecl in {eneral arrerage
shall include any salvzrge rcrnuneralion
in which tire skill and efforts o1'the sal\rcrrs in preventing or nrinimizing darrrage to ther environrnr:nt such as is referred to in Art . 13 paragraph
l (b) of
the international Convention on Salv:rge, l9Bg trave been taken into accoturt..
(b) Special compensation payable to a
salvor by the shipowner under Art. t4
of the said Conr,'ention to the extent.
specifiecl in paragralh 4 o{' that Article
or under arlv other provision sirnili"rr in
substance shall not be allowecl in general average.

fixpencliture allowccl in .rJent'ral arreriLgr:
shall inclrrde any salvage rentuner;rtirlrr
in rvhich the skill ancl elfor-l_sof'thc salvors in preventing or minirnising clarnagr: [o thc enrironrnent such as is referred to in Arl . t 3 paragrilptr l (b)
olthe
international Convent.ion on Salvitge, 19Bg havr: been taken into account.
(l-r) Special compensation pary:rble to zr
salvor b_v the shipo',vner lln(ler Art.14
o[' ttre said Convention tcl t]re cxtent
speciliecl in faragrafh 4 ot'that Article or
under arrv othrrr provision similar in
sr-rbstance shall not lte allowed in generil I aver:rge.

}TULtr VII. DAMAC}II'TO MAC]F{INIITTY
AND BOIT,trRS
Darnagc caused to any mar:llinery ancl
boilers of a ship r,vhictrils ashore ancl in a
position of peril, in endeavortring to refloat, shall be allowed in {eneral average
vu'hen shown to lrave arisen from ar] acLual intention to lloat the ship lor the
common safely at thc risk of'such danrage; br-rt r,vhere a ship is ;rllozrt nol loss or
darnage caused b3' workin.g the pnope.lling machinery and boilers shall in ilny
circumstances be rnacle goc-rdas general
average.

'I'C)
RUI,tr VII.DAMAGtr
MACI {INIII{Y
AND I]OIL,T'RS
Dilrnage carusecl lo arly machillcry anrl
tloilers of a ship r"l'hich is ilshore and ir.r
a position of peril, in endeilvorlring to
rcfloat, shall be alowr:d in general average when shown t-o tra'rie arisen ft-om
arr acluill int.enticln to float the ship for
the conllnoll safety at ttre risk ol- such
darnage: bu r,l'here a ship is afloat no
loss or darnage cal-lsecl tly rvorkirrg thr:
propelling rnachinerry ancl boilers strall
in any circumsteurces be made goos rls
gencral average"

RULI' VIII. trXPtr NSE,S I-IG T{I'ENIIVG
A S}]IP WHtrl\ AS}IORI', AND CONStr_
QlJtrlVT DAMAGIT
When a ship is ashorc and cargo ancl
ship's fuel and stores or any of thenr
are discharged as a general average act,
tl re extra cost of light.r:ning, Iigtrtr:r hire
ilnd re-shipping (il incurred), and t,he
loss or darnage sustained thereby, shall
be admitted as general average.

RIJ I-E VIII. EXPtrIVSES I,IG i {'I'trNINC
A SIJIP WHtrN ASHOR[', AND CONSEQr,rEt\T DAMAGE
When a ship is ashore ancl cltrgo and
s h i p ' s f u e l a n c l s t o r e s i . r e , L r l yo f t h c r n
are discharglcci as a .qeneral avt'ra$e ar:l_,
the extra cclst o{ lightening, liglrtcr hirer
and reshipping (i{' incllrrerl), ancl an-V
loss or damzrge 1o the propert.y invoiveci
in the-'comrnon nrarit.inrc adrrenture in
conseqllence thereclf, shall be :rdrnit_ted
as general average.
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RIJ [,I' IX. ISI]II)'S MA*I'F TTIAI.SAND S'I'C)RES IJTIITNT F-OI{ FTJI'ISl-rip's iltaterials and stures, or any <tl"
them, nncessarily brlnrt fb. Iuel lor the
cor'nrnon safcty at al tirrre of- peril, shall
be adrnitted as gerlerzrl ilr.r:rage, wherr
ancl only wtren an amplle supply of' fuel
hacl bcen provicled; brrt lhe estinratecl
qlrant-ity ol- fuel that worrid have been
consumed, calculat.eC at the price current. at the ship's last port of cleparture
at the dat e of her leaving, shall be creditecl to the gerleral ar,'erage.
R[JI.I' X.trXPtrNStrS AT PORT OF' ru'F-{JGtr. E'I'C.
(a) When a ship shall have entered a
pert or Jrl;lce of' refuge, or slrall h:rvr_,reIr-rrned t.o her port or plzrce of-roacling in
conseqilence 0f accident, sacrifice or other extaordinary circurnstan.es, which
renrler that necessary tor the conlrnon
salety, the exllenses of' entering such
ptx-t or place shall be aclrnitted as gene-irarre
rerl average: and rvhen shr: sirall
sailed thr:nc:e w-ith her original cargo,
or a part of it, the corresponding expenses of'lear,.ing such port or placi: consequent r-lpon srrch entry or retunr shall
likewise be aclmitt-edas general arreragr:.
When a ship is at ony port or place o1refuge ancl is necessarilv rernbvecl to
:rnclthc"r por or pl:rce ltecause repairs
cannot be carriercl out irr the first port or
place, the provisions of ilris Rrrle shall
be appliecl to tht-- second port or place
as il' it wore a port or place ol' retirge
ancl the cost of such r-emoval inclucring
ternporary repairs anrj towage strall be
adnrittecl as general average. 1Jre provisions of Rtrle xl shall be apliecl fc, the
prolongation of the voyage ocr-::tsionecl
try such rernclval.

RIJI,tr X.CARGO, ST{IP'S MAT'T'RIALS
AND S'|ORI'S L]SED IIOR ITIJEICargo, ship's rrraterrials an d stores, or
a n y o 1 -t h e m , n e c e s s a r i l y u s e d f o r l u e l
for the common safety at :r tirne of peril
shall be adrnittecl as general avera€e,
btrl. when such an allowance is macle
fbr the cclst of'ship's materials ancr stores the general average shall be creclited
with the estimated cost of the fuel
which would otherw ise have beeJr consumed in prosecuting the intended voya,ge.

RUI-tr X. trXPtrNStrS AT PORT OF' REFIJGtr, trTC.
(a) When
a ship shall have enterecl
a port or place of refuge or shall l.rave
returnecl to ller' lrort or place of' lozrding
in consequence of accident, sacrifice or
other extaordinary circustances,rvhich
render that necess ary lor the conlmon
s a f e t y , t h e e x p e n s e s o f e n t e r i n g s r rc h
po,rt of'place shall be adrnittecl as gene ral average; and when she shall irarre
sailecl thence with her original cargo, or
a part of it, the corresponcling expenses
of leaving such port or place consequent Llpon such entry or retrrrn shall liker,visebe admitted as general average.
When a ship is at any port or place o1'
refuge and is necessarily removed to
another port or place because repairs
cannot be carried out in the lirst port or
placc', the prclvisions o[ thi-s Rule shall
be appliecl to the second port or place
as if it were a port or place ol' refuge
and the cost. ol' such removal inclucling
ternporary repairs and t owage shall be
admittecl as general averag,e. The provisions of Rule XI shall be applied to il-re
prolongalion of the voyage occasioned
by such removal.
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(b) The cost of hanclling on board or
discharging cargo, luel or stores whether at a port or place of loading, call or
refuge, shall be admitted as general
average, when the handling or discharge was necessary lor the comrnon safety
or to enable clamage to the ship caused
by sacrifice or accident to be repaired, if
the repairs were necessary for the safe
prosecution of the voyage' except in cases where the damage to the ship is discovered at a port or place of loacling or
call urithout any accident. or other extraorclinary circumstances connected w-ith
such clamage havin$ taken place during
the voyage.
The cost of handling on board or discharging cargo, Iuel or stores shall not
be adrnissible as general arverage when
incurred solely lor the purpose o{'restowage due to shifting during the voyag.e,
unless such restowage is nercessary fbr
the cornmon safety.
(c) Whenever the o{' handlirrg or discharging cargo, Iuel or st-ores is admissible as general average, Lhe costs of'
if reasostorage, including insurance
nabiy incurred, reloading and stowing
of such cargo, fuel or stores shall likewise be adrnitted as general average.
But when the ship is condemnecl or does not prclceetl on her origillal voyerge,
Lowage expenses shall be admitted as
geneial average only up to the date of'
fhe ship's condemnatiorl 0r of the
abandonment o1'the voyage or up to the
date of completion o{" discharge of cargo
if the condemnation or abandonment
takes place before that dale.

(b) Thc cost ol handling on boilrd or dischargin,q citrgo, fuel or stores whether at a
port or place ol' londitr$, ce.rllor ref ttgfe,
shall be zrdmittecl as general average,
r,vhen the handling or discirarge was necessa.ry for the common sa{-ety or to
enable darnage to the ship caused by
sacrilice or accidetnt to be repaired, if the
repairs were necessary for thc sale prosecution of the voyage, cxcept in cases
where the damage to the ship is discovered at a port. or place of loading or call
without any arccident or other extaordinary circumsl.ances connected rvith strch
damage having taken place during the
voyage.
The cost o[' handling on board or discharging cargo, {uel or stclres shall not
be adrnissible as general average rn'hert
incurred solely for the purpose o1'restowage drre to shifting during the voyage,
unless such restowage in necessary for
the comlnon salety
(c)Whenever the cost o{'hatldling or
dischilrging cargo, fuel or stores is aclmissible as general avera$e, the costs of
storage, including insurance if reasonably incurrecl, reloadin$ ancl stowing
of srtch cargo, luel or stores shall likewise be admitted as generall average.
The provisions ol"Rtrle XI shall be appllecl to the extra period of cletention occasioned by such reloadirlg or rest-orving.
BuL when the ship is cclndemlted or does nclt proceed on her ori$inal voyage,
storege expenses shall be adrnittecl as
generil average only up to Lhe date of'
the ship's condemnartion nr ol'the erbanclonment of the voyage or up to the date
of completion ol' discharge o{' cargo if
the condernnation or abandonment takes place be{ore t}rat clate.

-
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RULE XI.WAGES AND MAINTI'NANCI'
RLILtr XI.WAGI'S AND MAIN'|ENANCtr
OF CRtrW AND OTI'IER
OF CREW AND O'I'IIDTI
iIXPtrNStrS BtrATtING IJP ITOI?AND IN
IIXPtrNSITS BITARING IJP I'IOITAND IN
A POKI'OF RI'ITUGtr, ETC.
A PORT OF RI'ITI-]GT', E'['C.
(a) Wzr$es and nraitrtenance o[' rna.stL-r.
(a) Wages and rnaintcnalltce ol' rnaster,
ot-ficers zrncl crew l'easonably incurred
olficers artcl crew reetsonably irrcurrtd
and frrel ancl storcs consumed dr:ring
and fuel and stores consttmed during
the plrolongation of the \royagcl occ:asithe prolongation of the voyage occersioned by zr ship entering a port or place of' onecl by a ship entering a port or place ofreluge or returning to her port or place
refuge or returning to her port or place
of loacling shall bc admitted as general
of loading shall be admitted as general
elverage when the expenses of entering
average when the expenses of entering
suc'h port or place are allor,vable in {etresuch port or place are allowable in general arveragein accordance with lRtrle X[:t).
rr-rlaverage in accordanc:e with Ruler X(a).
(b) When a ship shall have entered or be[b) Whcn a ship shall have entered or becn detained in any port or place in c:otlse- en detained in :rny port clr place in consequencre:of accident, sacrifice or other extquence clf accidenl, sacrifir:e or other extraordinary circurnstances rvhich render
raordinary circuntstarlces rvhich render
that rlecessary fbr the colnnton safety, or
that neL:esselryfor the cornnlon safcty, or
to enable damage to tl-re ship caused by
to enable damitge to the ship ciiuse(l by
sacrilice or acciclent to be repaired,if tht-' sacrifice or acciclent to be repaired, if- thr:
repairs \,'ere necessary for the serle prorepairs werc necessary lor Lhetsale proses e c u t i o n o f ' t h e v o y a . q e ,t h e w a g c ' s e l t l c l
cution of the voya,ge, the wilges anci nlilntainteneince o['the ntaster, o{licers anc]
int.r::narlceof the rnastcr, ofl]cers ancl crew
crew reasonably incttrred dtrring the ertreasonably incurred clrrring the extr:r perirar period of detention in such port or plaocl ol det"ention in such pont or place until
the ship shall or shoulcl have been tnaclc ce r-tntil ther ship sh:rll or should have been m:lde ready to proctc'edtrpon her \royaready to proceecl upon her voyage, shall
ge, sherll be admittecl irl gc'nerellaveragtl.
be aclrnitted in general average.
I r u e l a n d s t o r e s c r o n s t i n t e c lc l t r r i n g t h t :
Providecl that rvhen danrage to ttrc ship
is discovered a"ta porl or place ol"lo:rding extra periocl of- detention shall be adnlitted as gencral arrera.{e,except such ltrcl
or call lvittrout any accident or clther extand stores as are collstltnecl in cllecting
raorclinary circuntstance connected with
repairs nol. allowable in .{eneral arrera€e.
strch dam:rge having taken ltlacc rluring
Port chargcs iucurred during the extra pe1he voyage, then the wzrgcs and nainteriod of'cletention shall liker,visebe aclmitnance of master oltcers and crew ancl luted as general average except sttch charel ernd stores consumed during ttre extra
detention for repairs to damages so disccl- ges as are incurrecl solely lty reason o{'repairs not allowable in {enereLl ervera$e.
verecl shall not be adtnissible as general
Provided that rvhen danrage to the ship is
average, even if the repairs are neccssary
discovered at e1port or place of loading or
for the safe prosecution of'the voyage.
call without any acciclent or other extraordinary circumstance conrlccted with such damagc hardng taken place during the voyage,
then the wrlges ancl rnaintenzlnce ol' tnzlster,officers attcl crew atnclftrel and stores
corlsulned and port charges incurred cluring
the extra detention for repairs to damages
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When the ship is condemnecl or does not
so discovered shall not br: erclnrisslbleas geI l r o c e e d o n h e r o r i g i n a l v o y a g e , w a g e t s neral average even if'the repairs are necesand maintenance ol' thc master, ollicers
sary lbr the safe Ilrosecution of the voyage.
and crew and fuel and stores consumecl
shall be admitted as general average only
When the ship is condernned or does
up to the date of the ship's condernnatinot proceerl on her original voyage, the
on or of the abandonntent of the voyage wages ancl rnaintenance of' the rnasl.er,
or up to the date completion of discharge
ollicers ancl crew and I'uel nnd stores
of cargo if the condentnation or abandonconsurned antl port charges shall be aclment takes place belbre that date.
rnitted as general average only up to the
Fuel and stores consumed during the
date of the ship's conrlernnation or of'
extra period of detention shall be admitthe abandonment. of the voyage or up to
ted as general average, except such fuel
the clate of' completion of discharge of
and stores as are consllmed in effbcting
cargo if the cclndemnation or abanclor]repairs not allowable in general average
ment takes pllarcebefore that date.
Port charges incurred during the extrzr
period of cletention shall likewise be ad(r:) For ttre purpose of this ancl the otmittecl as general average except such
her Rrrles wages shall inch-rcle all paycharges as are incurred solely by rerncnts rnercleto or lor Lherbenefit of the
ason of- repairs nclt allowable irr gener;rl
rnaster, ollicers ancl crew. r,vhelher such
average.
payments be irnposecl bV law upon the
shipowners clr br: nrerde under the terms
(c) For the prrrpose of this ancl the otol' articles of ernllloyment.
her ftules wages shall inclucle all pay(cl) 'fhe cost ol' rneaslrres undertaken
ments made to or o[ t]re benefit of the
to prevent or nrinintist_: clamage to the
master, olficers and c_:rew,whether such
environment shall bc allowed in general
payrnents be imposed by lilw Llpon thr:
average when incurred in any or all ol'
shipowners or be made uncler the terrns
the folloi,lring circurnstan ces :
or zrrticles of enrplor.ment.
(i) as part of'an operation perlorrned for
(d) When overtirne is paicl to the mas
t he corrlmon sa{-ety which, hactr it been
ter, o{ficers or crew for maintenar]cre ol- unclert-aken by a party outside the cornthe ship or repairs, the cost of rvhich is
rrron maritime advent.rrre, r,'u'oulclhave
not allowable in general average, such
entitlecl such party to a salvage rervard;
overtime sharll be allowed in general
(ii) as a condit.iorr of entry into or cleaverage only up to the saving in expen
parture frorn any port or place in the
se which rvoulcl have been incurred ancl
circumstances prescribecl in Rr_rleX(a);
admittecl as genererl ar,'erage hacl such
(iii) as a condition of remaining at any
overtirne not l;een incurred.
port or place in the circurnstances
prescribed in ILule X(a), provided that
rn'hen there is an actual escape clr release of pollutant, substances the cost of
any additional nteasures requirecl on
that account to prevent or minimise
pollution or environmental damage
shall not be allorved as general average:
(iv) necessarily in connection with ltre
clischarging, storing or reloading ofcargo whenever the cost of' these operertions is erdrnissible as general average.
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IiULE XII. DAMAGI''I'O CATTGOIN
I)ISCF{A}1GING, E'fC.
Danrage 1o or loss o1'cilrgo, luel or stores
r:ilr-rsedin thr: :lct o[ lianclling, clisch;rrging,
storing, reloadinf and stowing s]rerllbc
rnacle goocl as general average, when and
only whr::n the r:ost ol'those measllres respectivelf is aclrnitted as general average.

TiLJI-trXII. DAMAGtr'I'O CARGO IN
DISCFIAI?CING, ET'CJ.
Damage to or lclss of' cilr{cl, li.rel or stores
caused in the ac1 of handling, discharging,
storing, rcloeldirtg ancl stowing shall be
made good as gcneral averal{e, when etnd
only whcn the cost o1'tl-rosenteirsrlres respcctively is adnrittecl as general average.

IIL]LID X]Itr. DtrDL]C]]ONS IIROM COST
CIF-REPAIRS
Ilep:rirs to bc erllowed in {cneral average
shall nol be subject to deductions in respect of "new lbr old" where old nraterial or
p;rrts nre replacr:d by nerv rrnless thc ship
is ovrlr lilteen years old in rvhlch cascl
thcrc strilll bc a cicdtrction o{' oner t}rircl.
'['hc
decluc;tit;nssherll ]le resulatcd by tht:
rrgr) of the ship lrorn thc ll I st f)ecembetr
o I t h c y c a r o f ' c r - l n r p l e t i o no l ' c o n s t n r c t i o n
to the rlate ol' ttrc gencral a\rerage
iir:t, exccpt lor insul;rt.ion, lilc ancl -sirnilar
]loat.s, cornmuniczll,ior-rsarrd rrenri,sertional
apparertrts :rntl cqLripnrcrlt, lnachirrcry
and l:oilers I'or whir:h the clcductions
:;ltall tlc regrrlat.eclby iltt' age of the pari-it:rrl;rrparts tr-rwhich they :rpply.
"['he r]edrrctions strall br,' nrilde only frorn
ihe c()st u{'tht: ne\v nt:rterial or part.s
whcn {inishecl and rr:elclvto }te installccl
in thr: ship.
No dedur:tion slr;rll be rnade in respecl
of'prorrisions, stores, anchors and chain
cables.
Ilrryclcicl<ernd slipwiiy clues anrl cost of
shiliing the ship shall be .ilk;werl in ltrll.
'fhe
cosl of' clearring" pirintinS (rr coating
of bot t{}nl shall rrot l;c allclwed in gene-"
r;ll avcrage unlerss the l;ottorrr has beert
prair-rtedor coating the riatr: cil'the generirl average arct in which case one half'of
s r " r c : hc o s t s s l u l l l b e a l l o w e d .

I{TJLI' XIII. DI'DUCTIOI{S ITROM COST
OF REPAIRS
IRcpairs to t-re allclrved in general average
shall not be subject to dr:ductions in respr--r:to{' "new {br old" r,vhere old rnaterial
or parts ztre replaced by new unless the
ship is ovcr fifleen )rears old in which
c:tse tl-rere shall be a declurction of one
thircl. The rJeduclions sharll be regulated
by the agc of the ship lronr the 3l st Dec e n r l t e r o [ ' t l . r cy e e r r o f ' c o m l t l e t i o n o l
construction to thr: dette of' the fleneral
avcrage act, except lor insulation, lil'e
ancl sirtrilar boats. cornnrnnic:rtions ancl
nalri$ational apparatus and equiprnent,
rrrar:hinery ancl bclilers lor which the dedr-rct.ionssharll be regulated by the age ol'
lhe prarticrrlar parts to which they apply.
'l'he
decluctions sharil be made onlv from
tl"re cost of- the ne\ / material or parts
wherr llnishecl zrnd rei.rdy to bet installed
in the ship.
No decluction shall be rnade in respect
of'pror,'isions, stores, zrchors and chain
cablers.
Dryclock :rncl slipway dues ancl cost o['
s l ' r i l t i n g t h e rs h i p s h a l l b e a l l o w e d i n f u l l .
'I'he
cost of cleaning, paint.ing or coating
of bottom shall not be allowed in {ener:rl average lrnless the bottorn has been
trlaintecl or cc-ratingthe: date ol' the general avera ge acL in vvhic:h case one l-rnlf of
such costs sh:ril be allowecl.
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RULN XIV. TEMPORAI1Y iItrPAITTS
Where [emporary rcrpairs are e llcct ecl to
a ship zrt a port of' loading, call or reluge, {or the comnron salety, ot- clf clnrnagc
caused by general a\/arage sacrilice, the
cost of' sr.rch reperirs shall bc' adnritted
as .qeneral avareage.
Where temporary repairs o[-acciclental clamage are eflected in order to enable the
aclventure to be cornplett:cl, ttre cost ol'
such repairs shall be admitted as general
averege without regarcl to the saving, il'
any, to other interests, but only up to the
sarring in expense whiche woulcl have been
incurred and allowccl in general average ifsuch repairs hacl not been elfected there.
1\o decluctions "new f'or olcl" shall be
rnade lrom the cost ol- tenrporary repairs allorvable as gencral avera.{c.

RUI-E XIV. TI'MI]OIIARY REPAIRS
Whcre tcrnporary repairs are efl-ecteclto
a ship at a port clf-loading, call or refLSe, lirr the cornrlrolr salety" or of'damage
ciirrsrrtr by gemcral avaraSc s?rcrilice, lhe
crosl ol srrch repairs shall be admitted
as gL'nerr:rl avarea get.
Where temporary rel'airs ol' accidental damerge are t:flected in orck:r to enable ttre
adrrr:nture to be completed, the cost of
sur:h repairs shall tle admitted as general
avererge wythout regarcl to the saving, if
any, to othcr intercsts, but only up to the
sarvingin cxperlse whiche would have been
incurred and allowed in general average if
such repairs had not been eflected there.
No deductions "new' 1or old" shall be
macle {rorn the cost of temporary repairs allow;rble as general a\rerage.

RLILI' XV. LOSS OF- F-RtrIC}FI]'
Loss of'{reight. arising fronr damage tcl or
loss of cargo shall be nrade goor.las general average, eit.her rvhen caused by a general iiverage, eittrer whcn causcd by a
general average act, or when tirc damage
to or loss of'cargo is so macli: good.
Deduction shall be made lrom the amonnt
of gross {reiSht lost, o1'the charter which
the ownor thereol'woulcl ha're incurred to
earn such {reightr,but has, in consiequence ol'the sacrifice. nclt incurred.

Tl[JT,F]XV. LOSS OIT F'REIC}{'T
Loss of lreight arising fronr damage to or
loss ol' car-go strall be macle goocl as gener':rl average, either when caused by a
general average, citlrer- r,vhcn caused by
a .qcneral avcragc {rtll, or r,vhen the danltrge to or loss ol'c:argo is so rnade good.
Deduction shall be rnade lrorn the amount
o{' gross lreight lost, of the charter which
tht': ownor thereol'r,vould hzrve incurred to
earn such lreight, but has, in consequence o[ the sacrilice. not incurred.

RULtr XV'I. AMOL]NT TO BI' MADtr
GOOD I'.-ORCARGO LOST OR DAMA_
GED BY SACRIFICII
Tltr: amor-rnt to be rnade good as general
average lor derrnage to or loss o[ cargo
sacrificed shall be the lclss which h:rs
been sustainecl thereby, based on the
value at the time of discharge, ascertairred from the comrnercial invoice renderecl t.cl1-hereceiver or if there is no such
invoice frorn the shipped valtre. The villr-re art the tirne Io discharge shall include the cost of instrrance and {reight except insofar as such freight is at the
risk of interests other the cargo.

RULtr XVI. AMOLJIIT'I'O Btr MADtr
GOOD ITOR CAI1GO LOST OR DAMA_
GED BY SACRIFICE
'fhe
amount to be made good as general
average for clarn:rge to or loss of cargo
sacrificecl shall be ttre loss which has
been sustained thereby, based on the
value at ttre time of discharge, ascertained frorn the commercial invoice r-endered to the receiver or if t.here is no such
'I'he
invoice {rorn the shippecl value.
va*
lue at the tirne {b discharge shall include the cost of insurance and freight except insolhr as such freight is at the
risk of interest.s other the cargo.
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When cargo so clanra{ccl is solcl ancl t}re
ilrnounl, o{'thc damage has not ltccrr otherwisc agreecl, the loss to bc marlc good in gr:neral avorilgc shall bc thc clil'ti:rence between the net proceercls ol' sl-rlc:
and the net souncl rraluc as crornplrlecl
in the lirst paragralh ol'this ILult-'.

Whcn cargo so clarnageclis solcl and ther
a r n o u n t o { ' t t r c d : r r n e r g c} r a s n o t b e e r i o t hcnvise agreecl,the loss to be rnacle goocl in gcner:rl :rvera{c shall }tc tlte dil'tt--rcncc llctr,vr:en t hc: nert prclce--ecls
cl{-sale
arrcl thc nct sorrncl rralrre :is conlplrtccl
in the {irst perretgraphol'this flule.

RLJLtr XVII. CONI'RIBIJTORY VALUES
T'he contribution 1o a general average
shall be rnacle upon the actual net values of the proper$ at the terminatir.rn o{'
t.he adventurc except that value of ca.rgo
shall be the value art the comnerciarl invoice relndererl to the recetir,'eror if tl-rere
is no such invoice lrom the shippecl vahre. The value of-the cargo sh:rll include
Llhecost of insur:lnce ancl lrcight rrnlcss
and insofar^ as strch freight is at the risk
of intcrcsts ot.her than the cargo, clt:ducting therefi om any loss or darna{c:
sufferecl by the cargo 1-rrior to or zrt the:
t:[rne o{-clischarge. The value ol' the ship
shall bc assessecl without. taking in to
accounL the beneliciarl or- cletrirncntal elIi:ct of any denrise or tinre charterparty
to whictr the ship nlay be comrnitted.
To these values shall bc aclclcclthe arrtount macle goocl as general etvcrage fcrr
property sacrificecl, if not alreacly included, decluction being macle lrclm the freight and passage monev at risll cll' sr-rclt
charges and crew's \ /?lges as would not
have been incurred in earning the lreight had the ship ancl cargo been totillly
krst a1 the date of the goneral :rvcra{e
.]ct and ha.,'e not been allorvecl as gcneral average; dedrrction being also nrade
ftom the valner of'the property of all extra charges incurrecl in respect thereof
subseclr-rently to ttre general aver?rge?1c1.,
except such charges eis etre allowecl in
ger"reral :rverage .

RULtr XVII. CONTRII]L]TOITY VALUT'S
'fhe
conlril;ution to il general aver:t.{c:
shall be rnaclc rrpon the actual net r.Alnes ol'the property at thc terminatiorr of'
the :rdventrlre cxcept lhat verlue of' cerrgo
shall be tlre valuc at thc cornrnerciarl ir-rvoice render-eclto tlrr: receiver or il- therc
is no such invoice lrom the sl-rippeclr.a'lhe
lne.
value ol'the cargo shall inclrrcle
t h e c o s t . c l l ' i n s r r r a n c r e:rt n ( 1 l r e i g h l l r n k : s s
z r n c ,i ln s o l a r a s s u c h l r e i g h t i s : t t t h e r i s k
o f i n t e r e s t s o t h t : r t h : r n t h c c r r l r g o ,( l c clucting therelrom ally loss or clarn:rge
sr"rlfered by the cargo prior to or at 1he
time of clisch:rrge. Thc value o1'the ship
shzlll be assessecl rvithor,rt taking in t.cr
account the benelicial or detrimerntal el{ect o[- any dernise or tinre char-terparrty
to wl.rich the ship rnay lte conrrnitted.
To theservillLres shall be aclcle:cl
the antount rnzrclegood as genc'ral average for
property sacrif icecl, if not :r.lrezrdyinclr,rclcd, declrrctionbcing rnade lrorn the lrei g l r t a n c l p ? r s s a g er n o r - r e ya t r i s k o f - s u c h
charges and crrew's wa{es as rvor-rlclnot
have treen incrrrrecl in carning the lreight hacl thc sl'rip and cargo br:en totarlly
lost at the dzrte o1' the gc'neral ar.eragc
act ancl har.e nol been allowecl as gc'neral averagc; clcdr,rct.ionbeing zrlso nracle
frorrr the value of' the property of :rll ext ra charge s incurrr-:cl in rcspect. t hc'r-col'
srrbserluently to the {rcncr-alzrvera{c erct,
excepl such charges as are zrllowecl in
generral aver-argeor {all upon thc- ship by
virttre o{' an awzrrd {br special compens;rtion uncler Art.14 ol.the Int.ernzrtional
Convention on Salva{er, 1989 or rrncler
ilny othcr prrtvision sinril:rr in subst:rnCC.
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Where cargo is solcl strort of dr:stinatio[, howevrjr, it- shall contrillutc upon
the actrral net proceeds of sale, with the
addition of ;rny amotrnt made rlood as
general averzrge.
Passengers'luggage ancl persona.l eflects
not shipped trncler bill of laning shall
not contritrute in general avarage.

In the circrrmstances envisagecl in the:
thircl paragraph cl{' Rulc G, ttrer cetrgo
and othcr property sh;rll contriltute': on
t t r e l l i - r s i s o l " i t s v a h r r : t - r p o r d e l i r , ' e r r ya t
origini.tl clest.ination urrless soici or otherwise distrroserl o1' short ol" t.trat destination, and the ship shall contritrute
ul)on its ar:tual ne:t valtre at thc tinre of
comtrtletion of ctrischarge o1-cargo.
Where cargo is solcl short of destin;rtiol-l, hor,verrer, i t sh:rll cont rillu te upon
Ihe actual net proceecls ot'sale , r,vith Lhe
adcliticln of- alry errnount nraclc goocl as
general average.
Mails, pelssengers' lu.qgagc, Iler-Sonal ef:
f'ects ancl accornpanied private rnot.or
vehiclcs shall nclt contritrtrte in general
arraraSe

TRULEXVIII. DAMAGE 1'O ST{IP
The amount, to be allo'uvedas general
average for dilmagr: or loss to the ship,
lrer macl-tinery and / or gear caused by a
general average act shall be as lirllows:
(a) When repairecl or replacecl,
The actual reasonable cost ol'reprairing or
replacin{ sur:h danrage or loss, subjer:t to
deductions in accordance with ltrrle XIII:
(b) When not repairccl or replaced,
The reasonatrle deprer:iation arising lronr
such damarge or loss, l:trt not excctc(ling
the estimated cost ol" repairs. []ut wherc
the ship is an actual total loss or wherr
the cost of repairs of Lhe darnage would
exceed the value ol-the ship when refaired, the amount to be allorved ?rs general
average shall be the difference between
the estimated sounci value ol' the ship after deducting therel'ronr the estirnartecl
cost of repairing darnaglr:which is not general average and the valuc' ol'the ship in
her darnaged state r,vhich ulav be rneasllrecl by the net proceeds ol'sale, if any.

RULT' XVIII. DAMAGtr'I'O SI{IP
arnounL to be allowed as general
arzera.qe{or rlarnage or loss to t}re s}rip,
her machincry ancl / ar gear catrsecl by a
general average acl strall lte as lollows:
(a) Wl-ren re:pairccl or re)plarcecl,
f'he actrral t'easonelblr: cclst ol' replairin{
or replacing sur-:h clirrna{e or loss, sr.rllject 1o cledtrctiorfs jrr accordancc rvitl.t
ftule "XIII;
(l-r)When not rcperirecl or replaced,
J'he reasorral:lc clepreci:rt.ion :rrising
Ironr such darnagc: or k-iss, lttrt not cxcecding 1he cstimatecJco,st ol-reprairs. But
wherc the ship is iln actual total loss or'
when thr: cosl- of repairs ol' thc tlamage
woulcl exceerdLhe vzrlue of'the ship
when rc-pairecl, the arnount to br: allowed as general averarge shall be the cliff'ererrce between the estim;.rtecl sorrnrl
value of' the ship erlLe
r cledrrcting there{rom the estinratecl cost of repairing damage rvhich is not general averagc and
the value of thc ship in lrer damagecl
statr: rvl-rich tnay be ntetasrrred by the
net procecds of salc, il- an.y.
'l'he
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RUI,tr ,XIX. UNDtrCLARED OR WFTONGFL]I-IJ DI'CL,ARED CARGO
Darnarge or loss c:ausecl to goocls loaclecl
w-ithorrt thc knowledgc of'thc shipowrler
or his agernt or to goocls r','il{trlly rnisdescribcd al time of'shiprnent shall not
lle ;rlloured as general average, br,rt such
goocls shall rernain lierble to contribute,
i[ saved.
Darnage or loss caused to goods which
have l;een wrongfully declared on shiprnent. at ;l vAluc' which is lower than their real r,aluc shall bt: contributed lor at
the tleclared value, br-rt such goods shall
contribute Lrpon their actrral valtrt..

TTULtrXIX. IJNDECLARtrD OTt WROiVGFL]I,LY DECLARED CARGO
Damagc or loss causecl to goods lo:rclecl
withotrt the knorvledge ol'the sl'ripowner
or his agent or to goocls will'r-rlly rnisdescribed a"t tinre of shipnrent shall not
be allowed as gener:rl average, but such
goocls shall rernain liable to contribute,
il- save cl.
Damage or loss callsed to goods rvhicl-r
have been wrongftrliy declared on shiprrent at a value which is lower than their rcal vah.re shall be contributecl for at
tlre declared r,,alue, but such goods sharll
contribute upon their actual value.

RULE XX. PROVISION OF'ITUNDS
A cornnrission o1' 2 pu cent, on general
average clisltursements, other t,han the
wages and rnaintenance o1'nraster, of[ic(lrs and crew ancl luel and stores not
rcplaced during the voyage, shall be allowed in general avc-rage, br,rt when the
I'trncls zlre not provided by any ol' the
c(Jntribr-rting interersts, {}re necessary
cr:st ol' obtaining ttre fr-rnds required by
rrleans of a bott-omry bond or othr:rwise,
or the lclss sust.ainecl b-v'o\tu'ncrFS
ol"goo,:ls sokl lbr the ilLrrpose, strerll be allowed in general averagc.
'l'hc
cost o{'insuring rnoney adr.ancecl to
pay fbr general average disbr-rrsements
shall alscl be allowecJ in general average

RULtr XX. PROVISION OF- F'UNDS
A conrmission of 2 per cent, on gene ral
average disbursernents, other tharn the
wages ernd mzrinlenance of master, olficers ancl crew ancl Ir,rel and stores not
replaced during the voyagc, shall be allowed in general average.
'l'he
capital loss sr-lstainecl lry the owners of raising lr-rncls to defray gcncral
average clislltrrsernents shell be allovecl
in genernl average.
'fhe
cosl of'insuring money aclvanced tct
pay for general avera.qc disllrrsenrents
sl-rnll also be allowecl in general ?rverage

RTJLE XXI. I1\TI'RES]'ON LOSSES
MADtr GOOD YN GtrN]trRAI, AVIIRAGtr
Interest shall be allowccl on expenclitr-rre, sacrilices anctrallclrvarlces chargecl tcl
general average of the rarte of- 7 per
ccnt, per annllm, unlil thc date ol'the
general irverage stalement, due allclwance tieing rnaclc for any interint rcirnbursement lrorn the corltributory interests or lrclnr the gencrrll a"'erage cleposit.Iirnd.

RUI-F' )CK. INTtrRI'S'f ON I,OSSES
MADI' GOOD YI\ GtrNtrtLA.I- AVIIRAGD
Interest shall be allowccl on expencliture, sacrifices and allowances ch:rrged tct
g e n e r a l a r r er a g e o f t I ' r e r e r t e o 1 -7 p e r
cent, per annLlnl, rlntil three montl-rs a{ter the rl:rte o['issue of' the .{cneral average adjtrsrnent. due erllowancc being
nracle lor any paynlerrt on account lry
the contribtrtory inlerests or lrom thc
,{cneral arrerragecleposit Iur-rcl.
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RTJLtr XXII. TRtrAI'MI'NT OIT CASII Dtr_
POSITS
Where casir deposits l-lave been collected in respect of' cargo's liability lbr general average, s;rlvage or special cl-rarges, such deposits shall be paid without
any delay into a special accolrnt in the
joint names of a representative norninated on behalf of the shipowner and a
representative nominated on behalf of
the clepositors in a bank to be approved
by both. The sum so deposited together
rvith accrued interest, if any, shall be
held as security for payment to the parties entitleci thereto o{' the general average, salvage or spccial charges payable
by cargo in respect of which the deposits have been collected. Payments on
account or ref-uncls o{' cleposit.s may be
made it certified to in writing by the
average acljuster. Suclr deposits and
payments or refLnds shall be without
prejudir:e to the ultimate liability of the
parties.

1_994
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RL]LT' XXII.
OIT CASI{ DtrPOSITS
Where cash deposits havc been collectecl in respect, o1'cerrgo's liability for general average, salvage or special charges, such cleposit.s shall be paid without
any delay into a special account in ttre
joint narnes o[' a representat.ive norninated on behal{'o{'the shipowner and a
representative nominated on behall' of
the clepositors in a bank to be approved
l:y both. The sum so cleposited together
with accrued interest, if' any, shall be
helcl as security for payrnent to thet parties entitlecl thereto of the general average. salva{e or special cl-rarges payable
by cargo in respect of rvhich t he
deposit.s have been collected. Payments
on account or relunds of deposits may
be made i{'certi{ied to in writing by the
average acfjuster. Such deposits :rnd
payment.s or refunds shall lte rvithout
prejudice to the ultimate liability ol'the
part ies.

TrJRK HUKUKIJT\rDAKARSTLTK
SitZ QEKMurqt Yusuf AK[|Y..

r. cini$
'lfurk

hukukunda
karqilrksz gekin incelenmesi iqin bu konudaki duzenlemeyi yapmrs iki kanunu, Turk Ticaret Kanunu (TTK) ve 3i67 Sayrh
Qekle Odemelerin Duzenlenmesi ve Qek Hamillerinin Korunmasr Haklonda
Kanunu (CrekK) birlikte deSerlendirmek gereklidir.
iote bu nedenle incelemede ilk olarak TTK hukumlerine yer verilmig,
qekin zorunlu unsurlarr. yani qekin gek olarak krymetli ewak hukmunde
sayrlabilmesi igin gerekli olan unsurlan incelenmiq, daha sonra ise aynr
inceleme QekK agrsrndan yaprlmrqtrrl .
incelemenin uquncu boltimirnde Karqilrksz Qek ve unsurlan irdelenerek, gegerli bir qek olmasr, lbraz, karsrhksrzhk, Odenmeme gibi unsurlarr
sayrlarak agrklanmaya gahqrlmrEtrr.
Dorduncu boliimde ise gundemi oldukqa fazla meqgul eden Post Dagek
te
uzerinde durulmuq ve hem Eimdiki hem dek QekK qrkmadan onceki
durum incelenmeye qahgrlmrEtrr.
* FJu qahEm:r l9!14 yrh itibari ile aktuelclir.
** Ar. Gdr. M. u. Hukuk Ferkultesi
I 3l 67 s. QekK'nun
bolr-im llI

ek unsurlar

getirip getirnredigi yonrincleki tartrqnralar

igin bkz.
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BeEinci bolurne ise karqrhksrz qekin hiikum ve sonuglarr gerek hukuki gerek cezai aQrdankonu teqkil etmiqtir.
Nihayet sonuq bolumde ise genel bir de[erlendirme yaprlmrEtrr.
II. TURK TiCARET KANUNU'NA GORE CEK
7. Genel Diizenleme
Ticaret Kanunumuzun uquncu kitabr olan Krymetli Ewakrn dorduncu fashrun uquncu krsmr qek bahsine aynlmrqtrr. Bu uquncu krsrm da
kendi igerisinde Qeklerin Keq;idesive gekli, Devir, Odeme ve Odemeclen
imtina, QeEitli Hukrimler, Kanunlar ihtitafi olmak izere beq bolum halindedir. igte biz de incelememizde gerekti$ince bu yasanrn hukumlerine baEvuracaSz. gimdi konu aqrsrndan bunlardan en onemli olanlanndan unsurlann duzenlendi[i yere ilk bolume gegelim.
2. Qekin Unsurlart
Kanunun 692. maddesinde belirtildiSi tizere qekin 6 tane unsuru
vardrr. Bunlan srrayla incelersek:
a. Qek Kelimesi TfK 692/I)
Qek, Turkiye'de turkge duzenlendiyse gek kelimesini, baqka bir dilde
duzenlendiyse o clilde qek kelimesinin karqrhfr olan kelimeyi ihtiva etmelidir. Kanunun 692/l maddesi gek kelimesinin senet metninde bulunmasrnrn gerekli oldufunu tasrih etmemekle beraber, Cenewe Antlaqmasrna uygun olarak imregun boyle kabul edilmeli goruqundedirz.
b. Kagtsu $artsu Belli Bir Tutann Odenmesi EnrI Q-TK 692 / IA
Qekte de poliqede olduSu gibi, kayrtsrz ve *sartsrzbir meblaSrn odenmesi emri (havalesi) bulunmahdrr. Qekte birden fazla mebla$ varsa durum
TTK madde 730/Il'nin atfryla aynr poliqedeki gibi mutalaa olunur, yani bedel senedin Cesitli yerlerinde yazrh olup yazr veya rakam ile yazrlmrq olmalarr halinde yau ile yazrlmrq mikdar esas ahnrr (TTK madde 588/II). ESer
iki bedel varsa ve bunlann ikisi de rakam veya yaz ile yazrlmrE ise bunlardan kuquSune itibar edilir (TTK madde 588/ID.
2 imregun, OSuz; Kara'licaret Hukuku Dersleri, s. 580, yeniden gozden geqirilmig g.
i:asr. Istanbul 1991. Ancak br-r konutla doktrinde tartrgma vardrr. Bunun iqin bkz.
Poroy, Reha; Ktyetli Evrak Hukukunun Esaslart, s. 255, lO. basr, istanbul 1986,
Ozan, Frrat: Kymetli Evrak Hukuku, s. 632 vd, Ankara 1976, Krnacroflu, Naci; Krymetli Ewak Hukuku, s. 3lO, geniqletilmiq 4. basr, Ankara 1993, Tekil, Fahiman; Krymetli Evrak Hukuku, s. 180, 2. basr. istanbul 1994.
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c. Odeylecek Kimsenin Adt Sogadt
f icaret Ka-nunu'nun 694. rnadclesine gore "'lurkiye'cle oclenecek q:eklerde rntrhalab anca.h bir banka gosterilebilir. Difier bir kinrse uzerine qekitsurada ad ve soyaddarn anlarsrhnasr
len qek; yalntz havale hukmiindedir".
gereken bankanrn unvanrdrr. Qrinkti bankalerr Btrkanlar Kanununurt 5/la
macldesi uyarrlnca ancak anonim girket eieklinde kumlabilirler. Bunun bir
sonucu olarak clarluzel kiqilife sahip trulunmalan ve tacir olmala.n nedeniyle TTK madde 2O ve madde 45 uyannca bir unvan segip kullanmak zorundadrr.
d.OdemeYert
'licaret
gore qekte odeme yerinin {osterilnresi gereklil{anunumuza
clir, fakat bu bir zorunluluk deflilclir. Goslerilmedifi ta.krlirde muhalabtn
adrnrn yanrnda goslerilen yer 6deme yeri sayrlrr ('lTK maclcle 693/II). Burada birden fazla yer gosterilmiqse ilk gosterilen yercle 6denir. $ayet higbir
yer gosterilmemig ise, bu takdirde muhatab banka oldufiundan bu bankanrn merkezi rizerine cek keqide edilmiE ve odeme yeri bankar merkezinin oldu[u yer sa.yrlrr (TI'K madde 693/II).
e.Kegide Yert ue Tarihi
lJunlardan keqide tarihi c;ekte rntrtlak olarak yer ahnasr gerekli unsurlardandrr. Qunku bu sa-v-edeibraz siiresi ve kambiyo ehliyetini tayin etrnek mirmktin olur.
Keqicle yerinin gosl.erilmernesi ise geqersizlige yoi aqmaz. Bu takdirde
keq;idecinin :rcl ve soyadrnrn yzrnrnda ,Vazrlr olan yerde eek keside edilmiq
saryrlrr (Tl'K madcle 693/ll). Ancak bu cla yoksa senet gek niteli$inde defiildirs. Kesicle yerinin belli olmasrnrn di{er bir onem teEkil etti{i nokta ise ibraz surelerinde belirleyici rol oynamaslndaclrr [lTK madde 708).
Bu noktada Yargrlay iqtihadr t3irleqtirme tsuyuk Genel Kurulu'nun
E. 1992/ 1 K. 1992/ 5 sayr ve 14.12.1992 tarihli karanna4 da defiinmek gereklidir. Bu karannda Yuksek Mahkeme keqide yerinin krsaltrlarak yazimasr hususunda Ceza ve Hukuk Daireleri arasrndaki igtihat uyuqmazh$rnr
gidermisl ve "eekterde kegide Uerinin, hicbir dttro.ksantalJa LJer uermetlecelc
Ee,kilde anilctgtlabilir olmasr lcogulu ile ktsalttlmh olaralc gaz.tlmast ho.linde,
qekin sadece ke$ide gerintn /ctsalfrlmr,s olarak gcrztlmtg bulrnmast sebebigle
geqersiz saytlamttgacajui'
hukme baSlanmrqtrr. Bu karardan sonra iST
veya ANK gibi krsaltmalardan clolayr gekin gegerlilifrine bir halel gelmedifri
3 I I D 1 8 . 6 . 1 9 7 6 , E . 1 9 7 6 / l ; 2 6 7 . K . 1 9 - 7 6 / 7 5 5 9 . Y K [ ) s i l . y r7 , s a y f a I l 6 l .
zl YKD l9Sl3/5 saytir 6€ill vd.

1978.
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kabul olunacak ve ilgili kiqiler gekin gek olmak vasfinr halen izerinde taqrmasr nedeniyle kendilerine kanunda tanrnrnrg olan yollan kullanabileceklerdir ki; karar bu yonden isabetlidir goruEundeyizr.
J. Kegidecinin imzast
Qekin ihtiva etmesi gereken son unsur ise duzenleyen kiqinin imzastdrr6. imza TTK madde 73O/19'un TTK madde 668'e atfryla el yaztst ile olmak
gerekir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus tuzel kiqilerin gek keqide
etmesi durumunda imzayr temsile yetkili bir kiqinin atmastdtr. Aksi durumda qek tuzel kiEiyi ba$amaz. Higbir imzanrn olmamasr durumunda ise senet
de[il qek olarak, senet olarak dahi geqerli de$ildir, "gok7 hukmundedir.
rrr. 3r67 SAYILI KANUN VE QEK
Yasa koyucu ticaret yaqamrnm eok hrzh bir Eekilde geliqmesi sonucu
Ticaret Kanunu'muzdaki geke iliqkin hukumleri yetersiz kalmasr nedeniyle
ozel olarak bu konuyu duzenleyen bir yasa grkarmak durumunda kalmrqtrr8. Bu yasanrn qrkanlmasrndaki amaq temel olarak yasamn da adrndan
anlaErlacaSruzere gekle odemelerin duzenlenmesi ve sek hamillerinin korunmasrdrr. Diger bir amaq ise qeke olan guvenin sa$lanmasre ve odemelerde kullanrlan bir araq haline getirilmek istenmesidir. Qek Kanunu, 1TK
hukumlerinin duzenlemedi$i pek qok alana el atmrq ve bu alanlarda oncelikle uygulanrr kanun durumunu almrqtrr. Karqrhksrz qek soz konusu oldu$u durumlarda da hangi prosedurun nasrl iEleyece$i,karqrhksrzh$rn ne
olduSu bu halde baqvuru makamlartntn nereleri ve kimler oldu[u, keqidecinin ne gibi yaptrrrmlara -gerek hukuki gerek cezai olsun- rnarrtz kalaca$r
bu 3167 sayrh kanun qerqevesindeduzenlenmiqtir.
5 Karar go[unlukla hukme ba$lanmrgtrr. Muhalif gorugler igin bkz. YKD. 1993,15 s.
668 vd.
6 Qek dtizenlenirken, keEidecinin imzasr yeterlidir. Aynca ad ve soyadrnrn yazrlmasr
zorunluluSu yoktur Yarg. I l.HD, YKD 1990/2 sayfa 245
7 P o r o y ,s . 2 5 4
B 3167 Sayrh Qekle Odemelerin Duzenlenmesi ve Qek Hamilierinin Korunmasr Hakkrnda Kanun 03.04. 1985 tarih ve 18714 sayh RC'de yaymlanarak yururluge girmigtir. Bu
kanunla ilgili oiarak "Bankalararasr Takas Odalarr Yonetmelifi" 25.09.f 985 tarihinde
18879 sayrh RG'de ve bunu defiqtiren Y6netmelik 17.06.19a7 tarihinde 19490 salah
RG'de yaymlanmrgtrr. Aynca T.C. Merkez Bankasr'mn I No'lu tebligi 24.O9.1985 tarih
ve 18878 sayrL RG'de;2 No'lu tebii$i 16.O3.199O
tarih ve2O4O3 sayh RG'de;3 No'lu
teblifi 24. 11.199Otarih ve 2O7OSsayrh RG'de; 4 No'lu teblifi 16.08.t99l tarih ve 20962
sayrh RG'de ve 5 No'lu teblifi de 2],.03.1992 tarih ve 21115 sayh RG'de yayrmlanmlstrr.
9 Domanig, Hayri; Krymefli Evrak Hukuku ve Uygulamasr, Trirk Ticaret Kanunu $erhi
IV. s. 770. istanbul 1990.
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Konumuz aqrsndan belki de en can ahcr noktayr QekK 3. Maddesinin l. fikrasr oluqturmaktadrr. Bu maddeye gore "Bankalar, gek karnelertnin her gapragtna, cekle tsleAen hesabtn buLundugu gubelertnin adtnt ue kepidecirin hesap numc.rcLslnlAazmaAu mecburdurlad'. Hukumden grkan anlam doktrinde ihtilaflara neden olmuq ve bu iki unsurun "zorunlu unsurlar" halinde gelip gelmedikleri tartrqilmrgtrr.
Reiso$lu'nalo gore yeni yasadaki bu iki unsur artrk qeklerde bulunmasr gerekli rrnsurlar haline gelmiqtir ve bu unsurlann yer almadrSr qekler
arttk Turk Ticaret Kanunu'nun 693/1. maddesi uyarrnca qek sayrlamayacaktrr. 3167 sayrh kanun lTK madde 692 birlikte ele ahndr$rnda, qeklerde
muhatabrn adr de[il, "muhatap bankanrn hesabmm bulundu[u gube adr"
zorunlu bir unsur olarak yer almahdrrtl.
Donaytz da T.C. Merkez Bankasrnrn 3167 sayrh karruna iliqkin tebli[inin 2. maddesindeki (r) bendini esas alarak, hesabrn bulundufu qube
adr ile keqidecinin hesap numaraslnl yazmanrn TTK hukumlerindeki 692.
madde duzenlenmiq unsurlara ek olarak konuldu$unu ifade etmektedir.
Domanigt3 QekK madde 3 ile T.C. Merkez Bankasr duzenlemelerini
TBK madde 1l anlamrnda qekil qartr olarak de$erlendirmemekte, bunlara
muhalefetin sadece QekK 2, 14 ve 18. maddelerindeki mieyyedelerin uygulanmasrnr gerektirecegine igaret etmektedir. Yazara gore bu qekler TTK
madde 692 ve 693 un qartlannr yerine getirdikleri iqin geqerlidirler.
Poroyla ise 3167 sayrh kanunun 3. maddesindeki duzenlernenin,
bankalara yukletilen mukellefiyetler qeklinde olmasrna ra[men, qeklerin
zorunlu qartlarrna ekler oluqturup oluqturmadr$rnrn tarhqrlabilece[ni ileri
surmektedir. Yazara gore tebli$ no I' de gozonune ahnarak bir sonuca vanlmaltdr. Zira, tebliSin 2. maddesinin (r) bendi <;eklerin basrmrncla QekK
ile bu tebligde belirtilen hususlar drErnda gekin keqide yeri ve keqide tarihi
de dahil TTK'nunda yer alan qekin qekline iliskin diSer unsurlann da gdz6nune ahnaca$mr dofal kabul etmektedir. Bu durum karsrsrnda esash qekil
qartlarrnrn ya TTK'da duzenlendi$i kabul edilmeli ya da QekK'nu tebli$i ile
birlikte ele almak gerekmektedir. Qunku, butiln bu hukumler bir senedin
bankalarca gek olarak kabulunu duzenlemektedir. Bu eartlara uymayan
bir senet qek olarak bankaya ibraz edilirse banka bunu odememelidir,
6d.r"9 .gr. Lg"-. !.h.dedirr 5.
lO Reisoflu, Seza; Turk Hukukunda ve Bankacrhk Uygulamasrnda Qek, sayla 17, 2.
basr, Ankara 1986
ll Reisoflu, s. 18
12 Donay, Suheyl; Son DeliEikliklerAgrsrndanQek, s. ll-13,2. basr, Istanbul 1990
13 Domaniq, s. 564
14 Poroy, s. 255
15 Poroy, s.253 dipnot 4
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Omafi'ato gore bu qekler TTK'nrn Sekil qartlartnt yerine getirmeleri itibarr ile gegerlidirler. Ayrrca bu yonde u-ygulanacak yaptrrrrn da qekin ratiosuna uygun duqecek bir yorurndur. Hesap numarast ve qube adrnrntn
qek uzerinde yer almamasrnrn QekK madde 15 uyarrnca bankarun a$rr para cezasrna qarptrnlmasrnr gerektiren bir durum oldu$u goruqundedir.
P,ozerl7de gek yaprafirna bankanrn gekle isleyen hesabmrn bulundu{u qubenin adrnrn yaztlmamasr halinde, o senedin gek nitelifiini kaybetmeyecefiini, ancak bu mukellefiyetin bankaca yerine getirilmemi$ olmasr nedeni ile banka hakkrnda para cezasr uygulanacagl goruqundedir.
Teomanls da 3167 sayrh kanunun 3. rnaddesinin mevcut uygulamaya bir yenilik getirmediSi duguncesindedir.
Yargrtaym bu konudaki goruqu prensip olarak brr iki unsuru zorunlu olarak kabul etmemek yonundedirle.
Golezo de bu iki unsurun eklenmedigi goruEtindedir. Yazara gore
3167 sayrh kanunda bu mecburi tutulmakla beraber, yazrlmamast durumunde senet qek niteli[ini kaybetmez. Bu eekin suratle odenebilmesi iqin
gongorulmu,; bir ]oldur2t. QekK madde 4'e gore muhatap bankanut qek hesabr drsurdaki bir Eubesine ibraz halinde de o qubeden proviz-yonistenmek
suretiyle odenebilir22. i$te bu durumda oderne kolayhsr sa$lanmasr aersrndan ve buna pAralel olarak qek hamillerinin korunmasr iqin bu hukum yasaya konulmugtur23. Aynca bu mukellefiyet bankaya dnqtu$unden ve yasada bunun yaptrnmr olarak para cezasr ongoruldu$tinden (QekK madde
l5 uyarrnca 1O.0O0liradan 100.000 liraya kadar a$rr para cezasl ) ve higbir sekilde de yasada gekin gegersiz sayrlacafrna iligkin bir hukum olmadrfirndan ve kanunu TTK madde 692 ve 693'e atrf yapmadt$rndan bahisle yazar bu iki unsunr zclrunlu olarak kabul et.memektedir2a.I)evamla yazar bu
l6 Omag iVlerih I{enrall Marmara Universitesi llukuk Fakultesi 10. Ytl Anna$anr, s.43
- 6O, ista-rbul I993
17 Bozer, Ali: ElzLnkacrlariqin Krymetli Evrak Hukuku Bilgisi, s. I52-I53. 7. basr, Arrkara 1986
ItJ Teoruan, Omer : Qel< Yasasrmn YaratabileceSi Sakrncalar, Drlisunenlerin Dtrgunceleri, 18.04. l9B5 Larihli Milliyet Gazetesi,s. 2
19 R:r6al, Koparan,3167 SayeLKanun UygulanrnzrsrrtclaCezaHukuku Aqtsrndan Ortava Crkan Sorunlar, B:rtider, Cilt 15, sayr 2, s:rylh 5l-60. I989
20 Gole, Celal; 3167 Sayrh Kanuna Gore Qekin lJnsurlan ve $ekli, sala 233-246, Pof.
Dr. Yaqar l(arayalgrn'a 65. Yaq Anng-$anr, Ar-rkara lOB8
2l Gole, s.24O'. Teomarr, Milliyet Gazetesi
22 BaEka qubeye ibraz konusrrndaki eski durum iqin bkz. Postacroflu, ilharr; Qekin
ibrazr ile ilgili Bazr Problemler -13 Kzrsrm lgT4 Tarihli Ilukuk Genel Kumlu KeLran
Munasebetiile-, Batider Cilt B, s. 115-r32 1976
23 Gole, s. 24O
24 Gdle, s. 241
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iki unsurun banka menluru tarafindan yazrlabilece{ini ve ilgili memurun
bunu unutmasr dtrrumunda senedin eek olarak kabul gormeyeceAinibelirterek bu durumun hukuk mantrSr ile ba$daqmadr$rnr,cunku kiginin kendi
hatasmdan yararlanma durumuna geldi[ini ifade etmemektedir2s. Aynca
hamil bu gibi durumlarda senedi tahsil edemedifinden dolayr zarar gorecek
ve hatta senet gek olarak geregli olmadr$r iqin icra iflas Kanunu'nun kambiyo senetlerine ozgu takip yollanna baEvurmasr da senet qek olarak geqerli
olnradrSrigin mumkun olmayacaktrr, ki bu sonucun qek hamillerini korumak igin grkarrlmrq bulunan 3I67 sayrh yasa ile uyum icinde olduEunu iddia etmek sugturz6. Bununla beraber qekin bu iki unsuru ihtiva etmemesinden dolayr qube ve hasap numarasl tesbit olunmazsa muhatap qeke bu
kaydr dugerek hamile geri verir ve hamil keqideciyi karqrhksrz gek hukumlerine gore defiil iit< tuit<umlerine gore takip edebilirzz.
Bu konudaki bizim fikrimiz de qekin gereqli olacagr yOnunde fikir belirtenlerle aynr yondedir. Gerqekten de yasa koyucu adr "eekle Odemelerin
Duzenlenmesi ve Qek Hamillerinin Korunmasr Hakkrnda Kanun" olan bir
kanun ile bu son derece hamil aleyhine geliqen durumrr hedeflemig olamaz. Aynca krymetli evrak hukuku gibi qekil gartlarrna2s son derece ba[lr
bir hukuk disiplininde yasada sarahat aranuraksrzrn ek bir takrm zorunltr
unsurlann getirilmesinin ne derece isabetli olacaSr tartrqrlacak bir husustur. Ancak, bu durumun artrk bugun iqin onemli oldufrunu soylenrek biraz
guqtur, qunku mevduat sahibine cek verirken bankalar bu hususa maksimum ozeni gosterme gayretindedirler.
IV. KARSILIKSIZ QEK VE UNSURLARI
Yukanda da belirtildiSi uzere bir karErhksrz gekten bahsolunabilmesi
iq:in herqeyden evvel TTK hukiimlerine gore geeerli bir qekin varhEr gereklidir. Ancak bundan sonra QekK'ndaki htiktimler uyannca hamil keqideciyi
takip edebilir. Buna saptadrktan sonra karqrhksrz qekin don unsuruna, yani 1. Gegerli Bir Qek, 2. ibraz, B. Karqrhks:zltk,4. odenmerne'ye, geqelin-r.
7. Geqerli Bir Qek
Yukanda da belirtildi$i uzere QekK'nun karqrhksrz qeke iliqkin hukumlerinin kullanrbilmesi igin hamilin elinde gegerli bir qek bulunmahdrr. Bu geiuIK'tun
zorunlu unsurlara iliqkin duzenlemelerine aykrrr
C..lili! j.tt].25
26
27
28

G<ile,s. 241
Gole, s. 241
G6le. s.242
Imregun, s. 536; Krnacro{lu, s. 12 vd.
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olmayan qeklerde tam olarak yerine gelmiq olarak kabul edilebilir. Yani a)
gek kelimesi, b) kayrtsrz qartsrz belli bir tutann odenmesi emri, c) Muhatabm
adr ve soyadr, d) odeme yeri, e) keqide yeri ve tarihi ve fl kegidecinin imzasr.

2. ibraz
Di$er kambiyo senetlerinden farkh olarak gek bir odeme aracr olarak
goruldu[unden ibraz sureleri gok krsa olarak duzenlenmiqtir zo. ibraz sureleri TTK madde 708'de belirtilmiqtir. Buna gore "Bir qek keqide edildi$i
yerde odenecekse ongun, keSide edildigi yerclen baSka bir yerde odenecekse bir ay iqinde muhataba ibraz edilmelidir.
Odenece[i memleketten baqka bir memlekette keqide edilen Cek, keEide yeri ile odeme yeri aynr krtada ise bir ay ve ayrl ayn krtalarda ise uQ
ay igersinde muhatab a lbraz edilmelidir.
Bu bakrmdan, bir Avrupa memleketinde qekilip de Akdeniz'de sahili
bununan bir memlekette odenecek olan ve bilmukabele Akdeniz'de sahili
olan bir memlekette qekilip bir Avrupa memleketinde odenmesi lazrm gelen
qekler, aynr krtada keqide edilmiq ve odenmesi qart krhnmrE saytltr.
Yukalda yerzrhmuddetler, Qekte keqide gunu olarak gosterilen tarihten itibaren iEler."
Goruldi[u gibi Turkiye'de odenecek gekler aqtstndan lO gun ve I ay
olmak itzere iki sure vardrr. Bunu ornekleyecek olursak qeki odeyecek muhatap Eube Ankara, keEide yeri de Ankara ise gekin ibraz suresi lo gundur. Buna karqrhk muhatap qube Ankara qekin kegide yeri istanbul ise ibraz suresi I aydrr. 6deme yeri ile kastedilen husus daima muhatap bankanrn gek keqidecisinin hesabrmn bulundu$tr Eubesidir. OrneSin muhatap
qube Adana ve keqide yeri de Adana ise, gek istanbul'da da odeme iqin ibraz edilse ibraz suresi lO gun; buna karqrhk qekin muhatap Eubesi Adana,
keqide yeri istanbul ise qek odenmek iqin Adana'da ibraz olunsa dahi, ibraz suresi I aydrr3o.Aynr qekilde imregun'un3l de belirttiSi gibi qeke keqide yeri olarak istanbul yerine New York yaztlmast halinde ibraz suresi bir
anda ug aya grkacaktrr.
ibraz suresinin hesaplanmasrnda keqide gunu gozonunde tutulmaVacaktrr (TTK madde 729). Keza qeke muteallik iqlemlerin yaprlabilmesi
29 imregun, s. 583; inan, Nurkut; Qek Rizikolanndal Dofan Sorurnluluk. s. 2. vd.
Ankara 1981
30 Reisoflu, s. 73, a)rncabkz. Ero$lu, Srtlg;3167 Sayrh Cekle odemelerin Duzenlenmesi ve Qek Hamillerinin Korunmasr Haklonda Kanun ile ilgili olarak T.c. Merkez
tsankasr Aqrsrndan Ortaya Qrkan Sorunlar, Tesbitler ve $neriler, Batider, s. I3-29, s.
13-29, Cilt 15 sayr 2, l9B9
31 imreEun, s. 583
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igin son gun tatil gunu ise bu sure tatili takip eden ilk iq gunune kadar
uzayacakbr ( TTK madde 728|'.'rcK 723. madde ise mucbir sebeple qekin
ibraz edilmemesi durumunu duzenlemistir.
ibraz suresinin 32 gegirilmesi hamilin33 durumunu oldukqa zay:f.latrr.
$oyle ki;
- QekK ile getirilen ve muhatap bankanrn qekin ibraztnda mevcut
olan karqrhfir odemeye yukumu ibraz suresiyle srnrrhdrr (QekK madde 4).
Sure gegtikten sonra banka odemeyi yapmada serbesttir ve banka ibraz
suresi geqtikten sonra odemek istemezse QekK madde 5 uyannca lbraz tarihini ve suresi gegti[i igin qekin odenmedi$ini qek uzerine yazacakt:r.
- ibraz, siresinin geqmesinden sonra, bankamn qeki odemeyi reddethalinde
hamilin keqideci ve di[er qek borqlularrna karqr baqvuru hakmesi
kr yoktur3a.
- ibraz suresi geqtikten sonra keqideci qekten cayabilir.
- ibraz suresi gegtikten sonra, "karqthkszdrr"35 qerhi koysa bile banka keqideciden qek karnelerinin iadesini istemeyecek, keqideciyi T.C. Merkez Bankasrna bildirmeyecek, hamilin gikayet hakkr do$mayacagr gibi, keqidecini de hiqbir qekilde cezalandtrtlmasr soz konusu olmayacakttrsG.
3. KorErltkstzlrk
l-fK 695. maddenin kenar baqhSr karqrhktrr. Maddenin ilk frkrastnda
gore "Bir eekin keqide edilebilmesi iqin, muhatabrn elinde kesidecinin emrine tahsis edilmig bir karErhk bulunmasr ve keqidecinin bu karqrhk uzerinde qek keqide etmek suretiyle tasarruf hakkrnr haiz bulunacafirna dair
muhatapla keqideci arasrnda aqrk veya zrmni bir anlaEma mevcut olmasr
qarttrr. $u kadar ki; bu hukimlere riayetsizlik halinde senedin qek olarak
muteber olmasrna halel gelmez." Btt hukmun mevhumu muhalifinden Qrkan e[er keEidecinin uzerinde tasarruf edebilece$i bir miktar para yoksa
veya bir anlaqma mevcut deSilse karqrhksrzhk durumunun soz konusu olmayaca$rdrr. Karqrhkszhk krsaca qek kegide edilen hesapta ibraz antnda
gekte yazrh miktan odemeye yetecek paranrn bulunmamasrdrr3T.
32 Hamiline yazrh qekin ibraz sonrasr tabi oldufu hukrimler ciro delil alacafrn temlikidir. Yarg. lr. HD, YKD l99o,z2 s. 239
33 Hamilden anlaqrlmasr gereken "meem hamildir", Domanig, s. 606
34 Reiso$u, s. 76; Qek suresinde bankaya odeme igin ibraz edilmedifinden hamil
mriracaat haklonr kaybeder (TTK 7O8, 72O) Yarg. I l. HD, YKD f 990/3 s. 395
35 Yarg. 7 CD E n9/2523 K Ag/ 11436 24.Ir.r989. YKD 1990,z6s. 924
36 Reiso$lu, s. 76
37 Doktrinde baskrn gdrus bu olmakla beraber Reisoglu, S. I71, aksi goruQ yarri
keEide anrndan itibaren hesapta bulunmasr yonundeki g6rug igin bkz. Krnacro$lu, s.
316; keza Yargrtay da baskrn gdruqe katrlmaktadrr l{GK 30.12.1983, YKD 1984
1984/4 s. 536
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Karqrh$rn teknik anlamda mevcucliyeti iqin;
- Muhatap banka taralindan nakit olarak odenrneye elverisli olacak
fmuhatap banka tarafindan karqrhkhhk)
- Qekin tutan kadar olma
- Qekin odenmesi igin ibraz anrnda rnevcut olma,
Sartlarr arantr.
a. Kargthk lVasrl Olt4ur ?
Bir bankada qekle iqleyen hesap agmak iqin temel olarak iki yol vardrr. Bunlar borelucsri-hesabtve alacakh,carihesabtdrr. I3orglu cari hesabr
(kredi aqma sozlesmesi)ile banka, muqterisine belli bir limit dahilinde, devamh olarak kredi vermeyi taahhut eder. MuEteri, bu krediyi -limit igincle
kalmak koquluyla- keqide edecefii geklerde kullanrr3s. Alacakh cari hesabr
ise, tasarruf sahiplerinin bankaya yatrrdrklarr parayr, banka ile aralarrnda
yaptrklarr sozleqmede 6ngorulen usule gore gekebilmelerine imkan veren
bir hesap qeklidir. Bu hesap geklinde di€erinde oldrrfiu gibi bankanrn alacakh duruma geQmesisozkonusu olamaz3s.
b. Kargrhkslzkk Hallerine Bazt Ornekler:
- Qek uzerinde nunarasl belirtilrniq olan hesapta r;eki odeyecek miktarda para bulunmamasr
- Qek mebla[rnrn tamamen karqrhksrz olmasr ile krsmen karqrhksrz
olmasr arasrnda cezalandrrma aqrsrndan higbir fark yoktur. Karqrhksrz kalan ktsrm gok cuzi olsa bile qek karqrhksrzdrrao.
- Kegidecinin muhatap bankada hatta aynr qubede baqka hesabrnda
gek tutannr odemeye yetecek para olmasr da qekin karqrhksrz olmasrnr engellemeyecektirar
- Qek hesabtnrn daha once kapatrlmrE olmasr halinde de qekilen gek
kargthkszdrra2
- Hayali bir kiqi adrna agrlmrqolan hesaba qekilen qek karsrhksrzdr43
- Yetkisiz temsilci tarafindan qekilen qek, qek hesabrndan odenmeye38 Arkan, sabih - Gole, Celal; KarErhksrz Qeki Odeyen Bankamn Keqideciclen T:rlep
Hakkr, s. 53-61. Batider Cilt 12 Savr 2-3. l9B4
39 Arkan - Grile. s. 54
40 ReisoElu, s. 1969
41 inan,-Nurkut; 6zel Hukukta Karqrhksrz Qek, s. 98-118, Batider. CiIt ll, sayr 2,
I98 I (Qek)
42 Reiso$u, s. 17O; ItroSlu, s. 19; Yarg. 7. CD E A9/at3 K 89/10665 2.rr.1989,
YKD. I99O,r3 s. 456
43 ina:r, Nurkut - Krvang, Serpil; Yargrtay I I. I{ukuk Dairesinin eeke ili$kin Kararlan
(TiczrretHukuku ve Yargltay Kararlarr Sempozyumu, s. 123-162, Ankara 1984; EroElu, s.19
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ceginden, butra k:rrqrhk yetkisiz temsilcinin kendisi keEideci olarak sorunrlrr olca$rnclan, bu qek dahi karqrhksrz qektir44.
- Qek anlaqmasrnrn kurulmamrq olmasr halinde de karqrhksz gek
soz konusuduras.
- I-lesap iizerinde ihtiyari tedbir veya icrai veya ihtiyati haciz bulunmasr durumdaa6.
- Reisoglu'naa7gore bankanrn hesapta kargrhk varken, hataen karqrh{r olmadr[rnr belirtmesi de karErhksrz qeki oluEturmayacaktrr. Ancak bizce bu likri paylagmak mumkun degildir. Qunku onernli olan hamilin muhalaba ba$r'urdu[u anda qeki tahsil edememesidir.
- ibraz suresi iqinde qekten cayilmasr.
- TTK madde 73O/S'in atli ile 599. rnaddede ongorulen qahsr defi ileri surulmesi durumundaa8 bir k.rrqrhksrzhk soz konusu degildir.
- Kumar borctr veya irade fesadma dayah borelardan dolayr q:ekten
cayrlmasr durumunda da lBK madde 5O5/l uyarrnca karqrhksrzhktan
bahsolunamayar:aktrrae.
Bunlartn yananda trro{luso da birtakrnr haller zikredip bunlann karErhksrzhSagirip girmedi[inin tarrqmah oldufrunu belirtmektedir. Bunzr gore;
- Qekin ylpranmls veya yrrtrlmrq olrrrasrnedeniyle bankanrn qeki odememesi,
- Muqrerek hesaplarda <lekin l<ar-prhhsrz
qrkntast halinde difer hesap
sahibi yontinden de qekin karqrhksrz olup olmayaca{r,
44 ReisoElu, s. l7O
45 inan. s. IO6 {Cek)
46 Bu konu tarttqmahdrr. Inan'a gore (gek s. l14) icrai ve ihtiyzrri haciz arasrnda bir
ayrnm yzrJrtlnrak gerekir. Hangi yoldan takip yaprhrsa yapr'lsrn icrari haczin tahakkuku
igin borqluya onr:eden odeme emrinin tebli{i garttlr. tsu nedenle borglu, borcunu 6dentek ve dtiztnledi$i geklerin karErhksrz grkmamasrnr sa$anrak iqin gerekli teclbirleri
atlabilmek imk:ulna sahiptir. fJunl:ln ynpmaz, ve keEicle etti[i <:ekler de ]r:rciz nedeniyle odenmezse, ke€ider:i bunun s<inuglann:r kal.lanmah, vanr karsrhksrz cek nedeniyle
sorttmlrt olmahdrr. Ancak ihtiyati hrrcizcle, haczin gerqekle$mcsi igin mutltrka onceder-r
borcluya tebligat.l,aprlnrasr gerekrnez (IIUMK IO4. 105: iiK 258). tJrr nedenle her olay
kendi iginde deflerlenclirilmeli ve ona gore bir sonuca vanlmahdrr. I{eiso$lu (s. l70) bu
dttrumdil bir kargrhSrn var olduEunu ama bunun uzerinde taserrruf imkanr olntadrfr
igin kargrltksrz gek htikumlcrine
gore rlefiil dolandrncrlrk
gore tahip
htikumlerine
yaprlabilece$i gorr'isiincledir. lDrem ([!rem. Famk: Qekin Kzrnuni tlirnayesi -iktisadi ve
Hukttki Yonden Cek- s. 149-167, Ankara 1974) tasarrul imkanr olnrayan nrcbla! (kargrhk) saytlmacafindan
tiilin suq olaca[r kerbu] edilmelidir, clemekle bu dummda kerr-ozcl hukuk acrsrndan da- uygulanaca{tnr belirtmiqtir.
$rhksrz qek hukumlerjnin
47 Reisoflu, s. l7O
48 l)omanic. s. 723
49 Donrarniq,s. 714
50 Ero{lu, s. lll
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- Kesidecinin, muhatap banka tarafindan bastrrrlan matbu gek karnesini kullanrnadan qek keqide etmesi nedeniyle qekin muhatap banka tarafrndan odenmemesi
Bu konudaki bizim fikrimiz ise, yrpranmrq veya yrrtrlmrE qekin banka
tarafindan odenmemesinin soz konusu qeki karqrhksrz yaptrmmlna maruz
brrakmayaca$l yonundedir; me$er ki bu yrpranma veya yrrtrlma sonucunda qekin gek olarak gegerlilik qartlanna halel gelmiq olsun. Bu takdirde
banka onemli derecede kuqkuya duEerse basiretli bir gibi tacir gibi davranarak qeki odemeyebilmelidir.
Muqterek hesap olmasr durumunda ise konuya iki aqrdan bakrlmahdrr. Cezai agrdan muqterek hesap sahiplerinden qeki keqide eden "cezalann qahsilifi" prensibi uyannca I - 5 yrlhk hapis cezasrnrn muhatabrdr.
Ancak hukuki agrdan de[erlendiririldi[inde muqterek hesap sahiplerinin
qek keqide etmesi TTK aqrsrndan madde 3 ve madde 2I delaletiyle ticari
bir iq sayrlmaktadr. Gene Ticaret Kanunu'nun 7 /1. maddesine gitre "iki uega dahaJazla kimse iglerinden ganlu birt uega hepsi igin ticari mahigeti haiz btr ig doLag*t dijer bir kimsege kargr mri5tereken borg alttna girerlerse,
mukau elede aks i kar arlas ttntmq oLmadtkqa milte s elsile n mes' ut sag tLtrlan".
Bu hukmu gozonune alarak bir de$erlendirme yaptr$rmrzda muqterek hesap sahibi olan diSer qahsrn da soz konusu iqin bir ticari iq olmasr nedeniyle sorumlu olmasr gerekir. Ancak Bankalar Kanununun 34. maddesinin II. fikrasrnda "... uadesiz ta^sanrqfmeuduah trcsaplan ilzertne mtn'thastran gek kegtde edtlmesi ttcarl iplem sagttamaz." denilmektedir. Ticaret Kanunu sistemi ile uyumlu olmayan bu hukumsl sorumluluk rejimini tersine qevirmektedir. $oyle ki; bu durumda mugteriler ile banka arasrndaki
anlaqmaya bakrlmah ve anlaqmada mugterek hesap sahiplerinin muteselsil sorumluluSu ongorulmuqse, bu takdirde qeki keqide etmemiq olan diSer
hesap sahibi de muteselsil sorumlu olarak takip olunabilmelidir. Aksi takdirde bu kimsenin aleyhine takip yaprlmasr mimkun olmayacaktrr.
Keqidecinin, muhatap banka tarafindan bastrrlan matbu qek karnesini kullanmadan qek keqide etmesi nedeniyle gekin muhatap banka tarafindan odenmemesi durumuna pek nadir rastlanabilece$i kanaatindeyiz;
gunku artrk gunumuzde hemen tum bankalar istisnasrz kendi bastrrmr$
olduklarr qek karnelerini kullanmaktadrrlar. Kanaatimizce boyle bir durumda banka hesapta para varsa bu mebla$r odemelidir, qunku matbu bir
5l Maddenin eleEtirisi ve nasrl anlagrlmak gerekti$i igin bkz. Moro$u, ErdoSan; Yeni
Bankanlar Kanunu Uzerine Dugtinceler, Prof. Dr. Ernst E. Hirsch'in Hatrasrna Arma$an, s. 161-180, l98SAnkara
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Qek karnesi ve bu qek karnesi uzerinde hesap numarasl ve qube adrnrn
bulunmasr yukanda da belirtildiEi gibi zorunlu unsur deSildir. Dolayrsr ile
banka tum unsurlan tamam olan eeki odemelidir.
4. 6denmeme
Geqerli bir gekin ibrazrnda karqrhksrz olmasr halinde hamili ancak
odenmeme durumunda karqrhksrz qek hukimlerine baEvurabilecektir.
Muhatap bu, hesapta karqrh[r olmayan qeki herhangi bir sekilde oderse
artrk karqrhksrzhktan bahsolunamayacak, ancak muhatap banka keEideci
ile aralanndaki iq iliEki uyarrnca keqideciye rucu edecektirs2.
a. Odemede Bulunan Bankctntn Hukukt DaganaPt
aa. Banka-Mi4ten flrbkrsintn Borqlu Cari Hesabt Oldugu Haller
Buradaki iliqki yukanda da belirtildifi izere bir kredi iligkisinden
kaynaklanmaktadrr. Bankanrn da odedi$i mebla[r talep hakkr bu iliqki
gerqevesinde gergekleqecektir. Bu halde keqidecinin karqrh[r bulunmayau
bir gek duzenleyerek lehdara vermesi muhatap bankaya borqlu cari hesabrnda ongordulen limitin yukseltilmesi konusunda yaprlmrq icap nitelifindedirs3. Banka yaprlan icabr kabul edip oderse bunun anlamr var olan
kredi sozleqmesinin zrmni tadilidir. Ancak buradaki baqka bir nokta da
TTK madde 87 uyarrnca borqlu cari hesabr sozleEmesinin yazilr yaprlmak
gerektiSidir. TBK madde 12 uyarrnca bu durumda tadil deyaz:I.ryaprlmak
gerekecek midir ve daha sonra TBK madde 2O uyannca gegersizlik ileri srirulebilir mi, yoksa sozleqme geqerli addedilmek mi gerekir? Genellikle kabul gordu$u uzere kendi q:rkarrna uygun dustuEn iqin gekle uymamayr
oneren, karqr tarafi qekilsizli$e iten kiqinin daha sonra butlan iddiasrnda
bulunmasr TMK madde 2/lI anlamrnda bir hakkrn kotuye kullanrlmasrdrrsa. Burada da keqideci talebi uzerine karqrltksrz qeki odeyerek Eekil
qartlanna uymaksrzrn aradaki sozleEmeyitadil etmiqtir. Bu durum da hic
kuEkusuz keEidecinin lehinedir. Daha sonra kepideci tarafrndan ileri sirulebilecek olan gekle aykrrrhk nedeniyle geqersizlik hakkrn kotuye kullanrlmasrnr teqkil edece$inden muhatabrn ifayr talebi kabul edilmelidirss.
bb. Banka-MuSteri- lhgkis intn Alacc.kh Cart Hesqbt OLdttgtt HctLlerde
Bu hal"de de $u thttmaller dilsrinitlebiltr:
52 Turk, Hikmet Sami; KarErhksrz Qeki Odeyen Banka KeEideciden Ceza isteyebilir
mi? Yargrtay Karzrrlan ve Ticaret l{ukuku Sempozyumu, s. 7l-lOO, 1992 Ankara
53 Arkan - Gole. s, 55
54 Arka - Gole, s. 55 ve oradaki dipnot 9'da anilan yazarlar
55 Arkan - Gole, s. 56
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- Velraletsiz is Grjrme Sozlesmesi: IStr sozlesmeden bahsolunabilmesi
igin iE gorenin iE sahibine kargr o iqin yaprlmasr trususunda bir yukurnluliigunun bulunmasr lazrmdrr. iq gorenin, iE sahibini temsile yetkili oldu$u
hallerde dahi, iq bakrmdan yukurnlulu$tinunun bulunmamasr, onu gene
vekaletsiz ig goren clurumuna s6ft21s6.Qek hukuki niteliSi itibariyle bir
havaledirsT. Kesideci muhataba odeme yetkisi verir. Muhatabrn iq iliqkide
kegideciye karqr qeki odemekle yukumlu olmasr, gec;erlibir cek anlaqmasr
ile birlihte yeterli kargrhSrn bulunmasrna ba{hdrr. I3u koqullardan birinin
eksiklifi. bankayr odeme yukumunden kr:rtarrr. I]u itibarla, karqrhksrz geki odeyen banka, her rre kadar drg bakrmdan odeme yetkisine sahipse de,
iq iliqkicle vekaletsiz iE goren durumundadrrss.
- Oatinq Sozle$mesi:Keeidecinin karqrh[r krsmen ya da tamamen ol,
mayar] bir eeki keqidesi bankaya bir icap yoneltmesidir. lJunun banka tarafindan kabr-rlu ile bir odunq sozleqrnesi kurulur. Ilanka da keqideciyi
TBK 306 vd. hukumlerine gore takip edebilir. Ancak burada belirtilmesi
gerekli bir da nokta alacakh cari hesaburrn borglu cari hesabrna donuqrnedi$i, bu hesapla beraber banka ile bir de odtinq akdi kuruldu$udurss.
-Sebepsiz Z,en-c1tnleSme
: E[er banka odedifii tutan diSer baEka bir
yolla alaca{rnr tahsil edemiyorsa son eare olarak TBK'nun sebepsiz zenginlegme hukumlerine (llBK madde 6l vd) davanabilirtjo.
b. B anlcarun TaIep Kap s antt
aa. Boretu Cart Hesctbtrtda
Bu halde banka ile kesideci arasrnda bir kredi sozleqmesi oldufundan, bankanrn talep hakkr bu sozle$meyegore belirlenir. Banka, kredi limitinin yuksehnesi sonucu hak kazandrgr (ek) faiz6r iein odeyece$i banka
ve sigorta muameleleri vergisini cle muqterisindr:n talep edebiliroz. Muqterinin temerrude diomesi durumunda ise talep hakkrnrn qurnulu 3O95 sayrh
kanuna gore belirlenecekt.ir. Bu yasayergclreyrlhk oran o/o3O olmakla beraber, madde 2/II hukmi gere$i (taraflann arasrndaki iqin ticari ig olmasr ve
bu oranrn difierinde daha ytiksek olmasr halinde) temerrut faizi T.C. Mer56 Arkan - Grile, s. 57
57 Karayrlgrn, Yagar; 'ficaret Hukuku III.'ficari Senetler (Karnbiyo Senetleri), s.277,
4. basr, Ankara l97O
58 Arkan - Gole s. 57'den aynen
59 Arkan - G6le. s. 58
6O Almr yonde Reisoflu, s. I 1l
6 I Bu konuda f{eiso{lu (s. f 13) krsa vacleli kredilere uygulanan faiz oranrnrn uygulanmasr gerekti{i g6nlqundedir.
62 Arkan - Gole. s. 58

kez Bankasrnrn krsa vadeli krediler igin ongclrdufiu reeskont faiz oranlna
fore de istenebilir.
bb. Alacakh Cari Hesctbtnda
- VelcaLetsiz O$ Gdrme HilkiirnLerine Gore: t{ukuki clayanak olarak
vekaletsiz ig gorme seqildiginde talep hakkr kapsamr da Tl'K madde 22'ye
'lTK
gore tesbit olunmahdrr. Hem
hem de TBK'cla sozu edilen masraf kapsarnrna bankanrn odedi[i mebla[ yani karqrhksrz qek tutarr da dahildir63.
Bankanrn odedi$i para iqin faiz oranr ise bu iqlem esas itiban ile bir kredi
aema iqlemi oldufu igin krsa vadeli kredilerden ahnan faiz nisbetinde olabilir. Temerrut faizi de 3095 sayth yasa qer<;evesinde hesaplanacaktrr; yani
o/o3O veya reeskont faiz orant
Oeklinde. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi de mu5teriden istenebilecektir, ki bu da ig gorenin her tur masralinrn
odenmesini ongoren TTK madde 22 lle uyum iqerisindedif;+.
- OdiinC Scizlegmesr Htlkiimlerine Gdre: Bu durumda cla yani iliEkin
odunc (kredi) olarak nitelendirildi$i hallerde de rucu iliqkisi sozlegme htikumlerine Sore kurulacaktrr. TBK 3O7/Il uyarrnca ticari oclunqlerde gart
edilmemiq olsa dahi faiz odenmesi gerekir. Buracla da muqteri tacir olmasa
dahi,'fTK 2llII uyannca gene her iki taraf iein ticari sayrlan bir iE soz konusudur. Faiz oranlan ig:in krsa vadeli kredilere uygulanan oran kabul edilebiliras. Temrrut faizi ise gene 3O95 sayrh yasa hukumlerine gore sapt.anrr.
V. POST DATE

CtrK VE KAR$ILIKSIZLIK

Uygulamada ve doktrinde zihinleri meggul eden onemli bir baqka konu da Post Date Qek'tir. Bu konuda yabancr doktrinde terim de{iEikligi go,
"sonraki tarihli gek" anlamrnda ncheze qarpmaktadrr. Fransz hukukunda
que postdate, kullanrrken, Alman doktrini "oncekitarthli
Cek' anlamrnda
nuordatierter Scheclc, deyimini tercih etmektedirco. l-iirk doktrininde terim
olarak "sonrakitctrthli gek" deyimi daha fazla kabul gormu$tilr67. Sonraki
tarihli qekin tipik orne$i tacirin vadeye ba$h satrmda semeni odemek istememesi ancak karqr tarafin da alacaSlnl grtvence altrna almak istemesi durumunda l<arqr tarafa guvence teqkil etmesi amacryla qek keEidesidiros. f3u
63 Arkan - Gole. s. 59
64 Arkan - Gole, s. 60
65 Arkan - G6le, s. 60
66 Ti,rndoEarn,Haluk; Sonral<i'larihli Cekler vc Uvgulzrmad:r OrtzryerQrkardrklan
Sorunl;rr. I]atider, s.63-94, Cilt lI, Saln 2, l98l
67 Tando{:rn, s. 67-68
68 Tandofan. s. 68 ve dipnot S'teki yitz,arlar
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sayede Qek asrl amacrndan saparak bir kredi ve teminat vasrtasr haline
gelmektedir. Sonraki tarihli geklerin geqerliliSi konusunda l,ahey Konferansrnda uzun tarhEmalanndan sonra bunlann gegerli olarak kabul edilmeleri goruEune varrlmrqtr6s. Gerek Ticaret Kanunumuz (madde 7O7/2)
gerekse QekK (madde 1611) post date qekin geqerliliSini kabul etmiqlerdiflo. Bu tur gekin en fazla fonksiyon ifa etti$i zam'a.rrda QekK grkmadan
onceki tarihlerdi. Qunku o zamanlar karqrhksrz qek keqidesi TBBM'nin bir
yorum kararrTl uyarrnca dolandrncrhk hukulerine tabi olup cezasr TCK
503. madde ile belirlenmiqti. Fakat qek vadeden once ibraz olundu$unda
ticaret kanunu hikumleri uyannca qek gene kargrhksz oluyor ancak hamil vadeye kadar hesapta para olmadrgrnr bildi$i iqin, keqidecenin dolandrncrhk suQunu iqledi$ini mahkemeler kabul etmiyorlardrzz. Bugun igin artrk post date gek de di[er suresinde ibraz edilip karqrhksrz qrkan geklerle
avnr muameleve tabi tutulmaktadrrz3.
VI

KAR$rLrKSLZ QEr<iw HUKUM Vtr SONUQLART

A. Hiikiimleri
Bu bolumde kargrhksz qekin sonuQlarr 1. Muhatap, 2. Keqideci, 3.
Hamil acrsrndan gerek lTK gerekse QekK'na gore hlikumleri incelenecektir.

1. Muhotap Agtstndan
Muhatap bankaya gek vaktinde ibraz edildi[inde muhatap banka
QekK madde 4 gereSi hesapta bulunan paraJn hamile odemek zorundadrr.
E$er gek hesabrn bulundufu qubeden baqka bir qubeye ibraz edilirse bu
takdirde bu sube diEerinde provi4ron almak suretiyle geki oder. Hesapta
yeterli derecede para bulunmamasr durumunda QekK madde 5 uyannca
banka ibraz tarihi ile krsmen veya tamamen odenmeme (karErhksrzhk)z+
69 Konferans ve tartrqmalar hakkrnda aynntrh bilgi iqin bkz Tandofan, s. 7l ve;
Domanig, s.682
7O Post Date qek gegerlidir; ancak geke TTK madde 7O7 uyannca herhangi bir vade
konamayaca{r ve qek goruldrigunde odenece$i cihetle post date cek di$er gelderle almr
htikumlere tabidir.
7l Bu karar ve eleqtirisi iqin bkz Domanie. s. 682 vd; Poroy, s. 263 vd; Karayalgrn, s.
281 vd; Reisoflu, s. 167-l68; Krnacro$lu,s.317vd.
72 ReisoSlu, s. 168
73 Reiso$u, s. 17l-172
74 Bankanrn gergek drqr bir beyanla geke kargrhksrzdrr Eerhi duqmesi sonucunda eeK
'teki
madde
cideme zorunlulufunun
devamr sonucu hamilin bankaya dava ederek
alacafinr tahsil etmesinin yanrnda, keqideci de bankaya karqr ticari itibannrn zedelenmesi nedeniyle manevi tazminat davasr agabilecektir.
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sebebini qekin uzerine yazarak hamile geri verir75. Ancak qekilde banka
qekin ibrazryla birlikte karerhksrzhk durumunu hesap kartonuna da iqlemelidirzc. Muhatap bankarun bu yukumlnln[e uymamasr QekK madde
TL'na kadar a[rr para cezasr ile yaptrnmlanl5'te IO.OOOTl'ndan f OO.OOO
drnlmr$trr. Ancak bu 5. maddede ongorulen duzenlemenin TTK 72O. maddedeki duzenlemeyi ilga ettiSini soylemek mumkun defiildir, aksine onun
bir tekran niteli[indedir. Qek hamili her zaman iqin TTK madde 72O/l'e
gore noter aracrh$r ile protesto qekebilirTT.
Muhatap banka kendisine ibraz edilen qekin karqrhksrzh$rnr QekK
madde 4 ve 5 uyarrnca tesbit ettikten sonra gene aynl yasanrn 7. maddesi
gereSince keqideciye ihbarda bulunmahdrr. Maddeye gore "karEtltQtolmadtgt iqtn eeki, ktsmen ueAa tamnmen odemege muhatap banka hesap sahibinin kendisinin uega uekil. ue temsilcilertnin eLinde butunan btltiln Eek karneLertni aldtjtbctnkalara geri uermesint, 8. madde htiktimleri gerelinc.e dilzelt'
me i.glemlerint geine gettrmeden bir ytl" siire ile gek kegide edemeyerceQtniue
aksine daurantgLartn cezai mlieggtdeleri gerektireceQini., ibraz tarihini" izlegen 7O gtin tginde iadeli tqahhtltftL mekfitpta bildirtr."
Maddede hukme ba$andrfr gibi bu yikume aykrrrhk a$tr bir yapttrrm ongormektedir. QekK madde lS'e gore bu durumda banka hakkrnda
1.5 milyondan 6 milyon TL'na kadar a$rr para cezasrna hukmolunabilir.
Bu lO iq gnnluk sure ibraz tarihi gozonunde tutulmaksrzrn hesaplarur78.Ancak qek madde 4 uyannca muhatap bankantn herhangi bir qubesine de ibraz edilebilece$indenve bu eek ancak hesap eubesinden provirryonTs
alrndrktan sonra odenebilecepi, lbraz suresinde yaprlsa bile bu lO gunlik
sure ancak provi'zyonun gelmesinden sonra iElemeyebaqhyacaktrrs0.
QekK madde 7'deki uyanya ra$men 7 iq gunu iqerisinde geqerli bir
sebebe dayanmaksrzrn qek karnelerini geri vermeyenleri ilgili banka savclhSa ihbar edecektir (QekK madde l3li). Ancak banka kesidecinin ileri
surdu[u nedenin geqerlili$ini araqttrmakla yukumlu de[ildirsl. Bankanrn
ve
iyi miEterileri
igin qekleri bir sure beklettikleri
75 Ancak uygulamada
bankalann
arada mu$teriye hesaptaki aqr$ kapatma imkam sa$ladtklan gozlenmektedir.
76 Reisoglu, s. I 15
77 ReisoSlu, s. Il5 ve dipnot 209'daki yargrtay kararr
78 ReisoSlu, s. 122
79 Tabii burada belli bir limite kadar bankanrn poviz,yonsuz oderne yaptrfir Mavi Qek
veya Garanti Qek gibi gelder mistesna
tutulmahdrr.
B0 Reiso$u, s. 122:- ancak bunun bugrin iqin qofu banka aqrsrndan bir onemi yoktur,
gunku hemen her banka on-line sistemine geqmistir ve bu gibi bilgiler bir kaq dakikada o$renilebilmektedir.
8l Reisojglu, s. 122: Uygulamada genellikle keEideciler duzeltme herklannr kullandrklanndan eek karnelerini
teslim etmemektedirler.
Qunku nasrl olsa tekrar cek keEide
etmek hakkrna kawuqacaklannr
bunu gereksiz g<irmekle beraber.
dtiEindtiklerinden
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bu ihban ne kadar zanra.niqerisinde yapmak zomnda olduEu konusunda
bir aqrkhk olmamakla beraber gecikmedens2 yaprlmasrnda banka aglsrndan yarar vardrr, qunhu aksi durum bankanrn sorumlulu$una yol aqabilir
(QekK madde 2 ye aykrrrhk basiretli bir tacir gibi davranmas3). ihbar yukumu sacleceeek karnelerinin iadesi ile srnrrh olup yasada (eekK madde
13/2) ragmen eeklerin kullanrlmasr durumunda bir yukumu yasada yer
almamlqtrs4.
QekK madde 9'a gore "ntuhatap bankq geterli kargtltgt olmadtQt iptn
gektn 6denmediQini- ue lrcsap sahibi hakktnda. gereken bilgtter T.c. Merkez
Bcrnkastna btldirir. Bilriirme hesap scthibinin dilzeltme hakkt gok ise qektn
ibraz tarthinde, dilzettme hakkt uar ise dfizeltme sriresrnrn sona erdiQi tarihten itibaren lo rg gtinti tqinde gapthr;' Yasadaki bu agrk hukme raSmen
T.c. Merkez Bankasr grkardrEr I no'lu tebligiss ile keEidecinin karqrhksz
gek keqidesi halinde duzeltme hakkr bulunsa da kendi ihbar ntecburiveti
getirmistir. Bunun nedeni T.c. Merkez Bankasrnrn karqrhksv qek keqidesini tum ilgililere duyurmak istemesi olabilirsa.
Muhatap banka bu yukumu yerine getirmezse veya gecikmeli yerine
getirirse bunun cezai mueyyidesi 15. maddedeki 1.5 milyondan 6 milyona
kadar afirr para cezasrdrr.A[rr bir ceza ile mueyyidelendirilmiq olan bu durum, muhatap banka aqrsrndan zarr-'ar' zaman buyuk guqlukler de arzedebilmektedir. Herqeyden ewel banka 10 gunluk sureyi saptamada dikkat
gostermek durumundadr.r. Bundan baq;ka I yrlhk sure igerisinde 2 defa
kullanrlabilecek olan duzeltme hakkrnrn varhfirna da ayn bir iizen gostermelidir. Keqideciye yaprlacak olan ihtarlan dtizenleyen t2. maddede de
Tebligat Kanunu ile bir uyumsuzluk soz konusudur. Duzeltme hakkrnrn
kulianrmr bu 12. macldeye gore keqidecinin ihbar mektubunu almr$ sayrldrSr tarihten itibaren hesaplanmak gerekir. iste bu noktalarda herhangi
bir atlama bankayr manevi tazrninat davalarr ile karqr karqrya getirebilir,
qinku banka yasa gere$i karqrhksrzhk durumunu T.c. Merkez Bankasrna
karnelerin tesliminde bankaya tekrar gek karnesi ahnak iqin bagvurduklannda banka
bunu reddedebilecektir, ancak var olan gekleri kull:rnmaya devam edebihneleri dzrha
kolay olacaktrr. En gok karqrlaqrlan geri vermeme gerekgesi ise kaybolmzr ve gahnrnadrr.
82 Aym yonde 6zgen, Eralp; 3167 Sayrh Yetsa'nrn Uygulanmasrncla Ceza Hukuku
Aersrndan Ortaya Qrkan Sorunlar ve Oneriler, Ratider. Cilt lb, sayr 2, s. 6l-7O
'bir
83 Ashnda bu gereksiz
tekrardrr. Qunhii bankalar sadece anonim qirket olarak
kurulabildiklerinden ve anonim qirketler cle tacir olduklarrndan TTK 2O/2 bunlar
hakkrnda da caridir. Avnr Vonde Domaniq, s. 777
84 Reisoilu, s. 123
85 Bkz. Bolnm III
86 Reisoflu, s. 123
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bildirmelidir ve gerge{e aykrn bir durum varsa, bu keqidecinin ticari itibannrn zedelennresine yol a<labiliraz.
Muhzrtap bzrnkanrn T.C. Merkez Bankasrna yapttfr bildirirnden sonra, bu banka madde 9/ I sor-rcilmle uyarlnca durumu en laz.la 3O gun iqerisincle bankalara duyurulur. iste bu duyurunun qube lara{indan rttrlarndan vc her halde duyuru tarihini takip eclen 15. gunun bitirninden itibaren banka I vrl sure ile hesap sahibine veya vekil ve temsilcilerine qek karnesi verernez ve eekle iEleyen hesap ^eamaz (QekK madde 9/2). Aksine durum da aynr ilk firadaki gibi cezalandrnlmrqtrr.
Yukanda da belirtildigi gibi muhatap banka kendisine ibraz eclilen
eeki odemelidir. QekK madde lO'a gore banka karqrhk olmasa bile kendisine ibraz eclilen qeklen 1.5OO.OO0T[,'srna kadar sorumludur ve bu meblafr
keqidecinin duodemek zorundadrrtis. Banka taraflrndan bu yuktirnluluk
zeltme hakkr varsa btr surenin gegmesi bekledikten sonra, diizeltme hakkr
yoksa hemen yerine getirilmek zorundadrr. Madcleye g6re "bu husus, hesap sahibi ile muhatap banha arasrncla, karnenin teslimi srrasrnda yaprlmrq olan geri donulmeyecek bir kredi sozleEmesi"8e hrikmiindedir
[Qr:kK
madde 1O/1 cumle 2). Bu oran 2. Iikra uyannca fla$bakanhk Hazine ve
Dr$ Ticaret Miistegarh[r'nca yayrmlanan "lbptan Eqya Yrlhk incleksi"ne gore'I.C. Merkez Bankasr tarahndan att.rnlabilecektireo.
Ancak daha sonra banka kesideciye rucu etmek isledili zaman elinde
qek olmadrfir iqin keqidecinin Cekteki irnzasr sahte idi veya tahrifat yaptlmrEtrr iddialan karqrsrnda bir qey yapamayacaktrrel. Hamilden geki almast da
rrrumkun olmayacaktrr, q:unku hamil kargrhksrz kalan krsrm iein keqideciyi
iiK teZ vd. maddelerine gore takip edebilmek iqin eekin ashnt ibraz, etmek
zorundadrr. flu noktada yaprlan bir oneriyee2 g0re banka qeki odr:meyip hesaptaki parayl bloke bir hesaba geeirerek qekin uzerinde de "............TL.'si
krsmen karqrhk bulunmakta olup, harnil geki bankaya brrakmadrfrndan
odenmemiqtir" kaydrnr diqup qeki hamile geri verecektir. Boyle hamil elindeki qekle keqideci ve di[er borglularr takip edebilecek ve icra nrernurlufu
87 ReisoElu. s. 124
88 Uygulamada bankalar her eek yapragr igin 1.5O0.OOO TLlik kzrr$rhk olugturacak
bir hesirp agmakta ve gek ya.praklan kendisine geri gelclikqe btr parzrlar uzerindeki
bkrkajr kald rrrnakt.zrdrr.
89 Bu konuda daha fazla bilgi ve kapsamr icin bkz. lieiso{lu. s. 127
llO Nitekim uzun ziiman 500.OOO'I'L olan bu nriktar 18.02.1995 t.arihli Resrni
Gzizetccle yayrmlanan karar ilc l.500.OOO Tl-'srna grkarl.rlmrrstrr. zryrlczl Hazjne vc I)r$
Ticarel. Mustegarhfr da tel<rar aynlmrq ve bankzrlar Ilazine Milsteqarhfrrrra ba$lannlg
trr.
9l Rciso$lu, s. lfSB
92 Reisoilu, s. I l9
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IIK madde B9'a gore paraya haciz koyarak bankamn paraJn icraya yatrrmasrnr saSlayacaktrr. Baska bir yol olarak ise bankarun gekin noter tasdikli fotokopisini elinde tutmasr onerilmiEtire3. Sadece fotokopiyi yeterli gormeyen
mahkemelerin bunu delil niteliSinde saymasr mumkun goriilmektedir.
2. Kegideci Agtstndan
Karqrhksrz gek keEide eden kiEi bankarun kendisine gonderdi$i ihban aldrktan sonra veya almrq sayrldrSr tarihten itibren QekK madde uyarrnca elindeki gek karnelerini gere vermelidirsa. EEer keqideci geqerli bir neden olmaksrzrn karneleri geri vermesze madde 13/l uyarrnca 6O.OO0
Tl'sndan 600.000 Tl'srna kadar a$rr para cezaslna garptrrrlrr. Keqideci
kendisine 7 ve B. maddelerle tanrnan duzeltme hakkrnr kullanmadr[r takdirde I yrl muddetle qek kegide edemeyecektir (QekK madde 7).
Dilzeltme Hakkt: Yasanrn 8. maddesine gore "Hesap sahibi ihtar
mektubunu aldr$r veya 12. maddeye gore almrg sayrldrfr tarihten itibaren
yedi iqgunu iqinde qek turannrn ve karqrhksrz kalan bolumu o/olO tazrr'inatr ve gecikme faiziyle birlikte muhatap adma bankaya yatrrdr{r takdirde
gek keqide etme hakkrnr yeniden kazanrr. Duzeltme hakkr, karqrhksrz gekin ibraz tarihini takip eden bir yrl iqinde ancak iki defa kullanrlabilir."
Bu duzeltme hakkrnrn kullanrm suresi 7. madde uyarrnca 7 gundir.
Yasamn 8. maddesinde bir aqrkhk olmamakla birlikte duzeltme hakkrmn
her bankarun ayrr ayn soz konusu olmayaca$r mantrk gere$idiros . Maddede belirtildigi gibi bu hak bir sene iqerisinde ancak iki defa kullanrlabilecektir. Orneklemek gerekirse l5.fOl993 tarihinde geki kargrhksrz grkan
keqideci duzeltme hakkrnr kullanrrsa 15.1O.1994 tarihine kadar ikinci kez
daha duzeltme hakkrndan yararlanrbilecektir. Ancak bu sure iqerisinde
ikiden fazla karqrhksrz qek kegide edildi$inde kegideci artrk bu tarihten itibaren I yrl sure ile qek keqidesi hakkrnr kaybedecektir. Buna raSmen kargrhksrz qeklerin gekilmesine devam edilirse, her defasmda son karqrhksrz
qek qekme tarihinden itibaren yeni I yrlhk sure baqlayacaktrreo.Bu nedenle her defa karErhksrz qek kesidesi durumunda Merkez Bankasr durumu
bankalara bildirmeleridir.
93 Reiso$lu, s. 120
94 Reisoflu'na (s. 129) gore bu iadenin kapsamrna sadece gekin kargrhksrz grktr[r
banka de[il tum banka-lar girmektedir. Ancak bu bizim fikrimizce oldukga aSrr bir
yaptrnmdrr. Kegidecinin difer bankalardaki hesaplannda parasr olabilir ve o anki karqrhkszlk geqici bir nedenden kalmaklanabilir. Bu durumda tum gek karnelerinin
iadesi zorunlulu$u a$rr ve belki de gerekli olmayan bir yaptrnm olarak g<inilebilir.
95 Reiso$lu, s. 132
96 ReisoElu,s. 133
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3. Ho;mil Aqtstndan
Hamilin muhatap bankaya ibraz ettiSi qekin karqrhksrz gtkmasr uzerine hamil TTK madde 72O veya QekK madde 5 uyannca kargrhksrzh[rn
tesbitini isteyecektir. Bununla beraber hamil karqrhksrzdrr damgastnt yiyen gekle birlikte hamil bu qekten dolayr sorumluluk alhna girenleri takip
edebilecektir {kesideci, avalistler, cirantalar). Aynca yukarrda da belirtildiSi
gibi hamil muhatap bankaya baqvurarar kendisine f .50O.OOOTL'si odenmesini de isteyebilecektir (QekK madde lO). Bunun yarunda muhatap banka hamilin baqvurusu uzerine krsmi odemede (hesaptaki parayr odeme)
bulunmak zorundadrr (QekK madde 4/f). Son olarak da hamil keqideciyi
qikayet ederek cezalandrrlmasrnr talep edebilirsz.
B.Sonuglart
Bu bdlumde karqrhksrz gek keqidesinin sonuqlan ele ahnacaktrr. Yukarrda goruldugu izere karqrhksrz qek kegide eden kiqi bir takrm yapttnmlara maruz kalmaktadrr. Bu losrmda bu gergeveiqerisinde once I. Hukuki
Sonuclar daha sonra 2. Cezai Sonuelar ele ahnacaktrr.
1.. Hukuki Sonuglar
Karqrhksz gek keqidesinin hukuki sonuqlart her qeyden ewel bu eylemin bir haksrz fiilse teqkil etmesi nedeniyle kendisini keqideci - hamil iliqkisi
gergevesinde gosterir. Ancak bu durum gerek TTK gerekse QekK'nda duzenlemesi nedeniyle TBK 4f vd. maddelerine gitme[e ihtiyaq yokturee.
Bu tazminat istemine TTK 695, 722 ve QekK 8 temel tegkil ederler.
TTK 695/3'e gore "Gdsterilen par&ua mukabtl muhatap nezdinde kargthgt
bulunmadqn bir gek ke gide eden kims e: Qekinkap attlmag ctn miktanntn g ilzde begini odemekle mtlketleJ olduktan bapka hc.n:rlin bu gilzden" uQradtjt
zarat-Ltazmine mecburdur." Bu hukumde ongorulen %S'lik ceza iqin kusur
ve zarar ararrry:az.Doktrinde bu medeni ceza olarak kabul edilmektedirloo.
QekK madde 8'e gore ise -ki bu yukanda da gorulduSu uzere duzeltme hakkrnrn kullanrlmasrm hukme baSlayan maddedir- "hesap sahibi ihtar mektubunu aldrSr veya 12. maddeye gore almrg sayrldrfr tarihten itibaren yedi iqgunu iginde qek tutannrn veya kargrhksrz kalan bolumu o/olO
tazminatr ve geqikme faiziyle birlikte muhatap adrna bankaya yatrrdr[r takdirde qek keqide etme hakkrnr yeniden kazanrr."
97 Fkz. bolum B
98 inan, s. 67-98
99 TBK ve TTK karqrlagtrrmasr iqin bkz inan, s. 68-70
f OO inan, s. I 18; Reisofihrn s. f 39
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GorulduEu gibi her iki madde de bir tazminat miktanndan bahsetmekdir. QekK madde B'deki %l0'luk duzeltme hakkrnrn kullanrlmasr sonucu odenecek tazminat verildi$ittde artrk'l-fK madde 695'teki tazminatrn
odenmesine gerek kalmadr$r dusrinulurse de lol Yuksek Mahkememiz aynr
goruqte olmayrp o/olO'lukoramn duzeltme hakrnrn kullanrmr ile ilgili oldufiu
ve ilamsz icra takibine konu yaprlamayaca$rndan bahisle 6nune gelen bu
yondeki kararlarr duzelterek (o/o
I O'u %5'e duqurerek) onamaktadrrlo2.
Her iki maddede geqen gecikme faizi ise 3O95 sayrh kanundaki oran
gergevesinde hesaplanacaktrr ( oh 3O veya reeskont faizi), yani 'fTK nradde
722'deki o/o1O'lukoran mulgadrr.
2. Cezai Sonuglar
Onceleri dolandrncrhkl03 suQu gergevesindecezalandrnlan karqrhksz
qek kegidesi suqu daha sonra 3167 sayrh yasanrn grkanlmasr ile sui generis bir sug tipi haline gelmiqtirlo4. Cezai sonuqlardan bahsederken bunu
ikiye ayrrarak yapmaktur yarar vardrr. gunku QekK'nda hem muhatap banka hem de keSideci iqin bir takrm yaptrrmlar ongorulmuqttir.
a. Kegdeci
Keqideci aersrndan en onemli yaptrnm elbette ki madde 16'daki 1-5
yrllrk cezadrr. Maddeye gore "ibraz sr-iresi ieinde uega tizerbtde qaz.tlt ke,side
tari"ltinden once, 4. maddege g6re ibraz edtldiginde, geterlt kargtltft bulunmamasr sebebtgle ktsmen de olsa 6denrneuen peki kegtde eden kisiler bIr
gtldan beg gtla kqdar hapts cezasLile cezalsndtnhrlar. MaLtkeme agnca $Ienen sueun nalitletine. gt:re btr gtt ile beS ytl arastrtdct belirleyeceli bir mtiddet iEinJaiLin. bankalarda gek Fresc"btaqnlcrsrmn ce ce kegide etmesintn yasaklanmastna ltara uerer. Yasaklama karart b{ittin bctnkalara- dugurulmuk
ilzere T.C. M erkez Rankast' na bitdirilir."
Btt Jitlerden dolagt takibat gaplmast gek hamilitin 5ikagetine balhdtr.
gikagetten uctzgeqmelcle,
$ikaget siiresi gekin ban"ka11aibraz tarthinde ba.gLo:r.
kantu clsua^suurtue cezanLrLortqdan kaldtrtlmastna. kqrar uertLece-c1i
gibi, keSidecinirt qek bedelinin lcargrkksv kalan krsmrnr VolO tazminatt ue gectkme.faizi
ile birllkte multatap bankaga uega lerharqi btr gubesine gattrmtg bulunmasr
hatinde de, uctzgeqmegartt arartmakslztn, kamu dauqstnut De cezanln ortadan
IOI Reiso$Lr, s. 139
IO2 Yarg. 12. r{D tr Bg17086 K Bg/ 16045 27 .I2. 1989, YKI) l990/5, s. 697-698;
Yarg. 12. l{D E Bg/4996 K 89/ 10905 219. I989, YKD l99O/6. s.872-873
I O3 Artcak bazr durtrnrl:rrdzr bu suQ dolzrndrnclhk kapsamlna da Sirntektedir. Orrre$i iflas
s o n r a s r q c k k e E i c l e sgi i b i , Y a r g . 7 . C D E g A / l O l 4 8 2 . 1 0 . 1 9 9 0 , Y K D l 9 9 l / 5 s . 7 9 6 - 7 9 7
I 04 Rkz,. dipnot 66 ve orada anllan yazarlar
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kulLanmqk suretiylle hamihln zarclrLftr kargrlamrg olrnasr uepta cllaeLtnrc hakkt
yloksa, antlan maddecle belirtilert rnltddet icinde gek bedelinin lcarsrlrkslz kalctn
lcrsmrrrrn o/o1O tazminah ue gecilcme Jaizi ile birltkte rnttluttap bankaga uega lrcr
hangt bir gr.tbesine yatmrrs bttlunntast halinde gikaget hakkt dofimaz.ros"
Goruldugu gibi bu suq bir qikayete ba$h suq tipidir. Yasada her hangi
bir aqrkhk olmadr[r igin qikayet sflresi madde TCK 108'e gore saptanacaktrr.
Yasa de$iEmeden onceki qikayet siresinin ne zaman baqlayaca{rna dair tagttrma da yeni duzenlenre ile kanun koyucu tarallndan giderilmiq bulunmaktadrrlo6. 16. maddenin di$er bir ozellik taqryan yonu ise bir fiili duzeltme hakkt tanrmrq olmasrdrr. tsuna gore keqideci 8. maddedeki muddet iginde qek bedelinin karqrhksz kalan krsrnrnr o/o 1O Lazminatr ve gecikme faizi ile birlikte
muhatap bankaya veya her hangi bir qubesine yatrnnrq bulunmasr halincle qikayet hakkr dofmaz (16/2). iqle bu enrniyet subabr niteli$indeki hukumle ashnda keqideciye srnrrsz bir kargrhksrz gek keqidesi hakkr verilmiqtir. Bu baglamda getirilen di$er bir yenilik ise huktim kesinleqtikten sonra dahi soztl geqen miktardaki mebla$rn yatrnlmasr ile ceza ortadan kalkarl0T. Ancak buna
rapmen keqideci duzeltme hakkr olmamasr nedeniyle madde 13/2 uyannca
karqrltksrz qek keEidesinden cezalandnlabilecektir. $ikayet hakkr ise hamilindirl08 Hamiline q:ekte,geki elinde bulunduran hanrildir: emre yzvlh qekte, lehdar veya muntazam bir ciro silsilesi ile q:ek kendisine devredilmis bulunan kiqi; tahsil cirosunda da geki elinde bulunduran kigi hamildirrolJ. Suq:un iqlendi$i yer ise gekin ibraz edilip uzerine "karStltkslzdrr" gerhinin verildifii yerdiplt0 vs cezasr ise cle yukarrda maddede belirtildifi ,qibi I -5 yrl hapistir.
b. Muhatap Banlcct
Bankalar hakkrnda yasada ongorulen cezalar ise 15. madde toplu
halcle sayrlmrqtrr (QekK 3,4,5, ve l3.maddelerinde aykrnhk IOO.OOOTL; 7
ve 9. maddelere aykrrrhk 1.5 - 6 milyon'fl'si
aSrr para cezasr). Metin igerisinde gereken )rerlerde bu konular aydrnlatrldrErndan ayrlca tekrarlanmayacaktrr.
105 Bu llkra 3863 sayrh 14.1.1993 tzrrihlikanunla {RG 21447 26.1.1993) defigtiril,
mig, olup metinde bu cle$iqikhali verilmiqtir..
iO6 Yarg. CGK, E 90/7-338 K 90/356 24.12.199O,yKD l99l/3 s. 423-427
lo7 Bu de{iqiklik son derece iszrbet.liolmuqtur. eunkri gimdiye kadar <;ekecluyularr
gtveni sarsmayaca[rz diye artrk orta q:afda kalmrg bir yontem ile para borglanldan
dola5n,insanl:rn hapse atryorduk. Ayl yoncle daha sert ilegtiriler iqin bkz Domanig s.
769 vd.
l o B Y a r g . C G K E 9 0 / 7 - 2 2 2 I { ' 9 0 1 2 3 2 2 2 . 1 O . 1 9 9 0y. K D l 9 9 l / 9 , s . 1 3 8 8 - t 3 9 0
l09 ReisoSlu,s. 175
llO Reiso{lu, s. 176
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SONUC

Turk Hukukunda TTK ve 3167 sayth yasaya gore qek incelememiz
sonucunda vardr[rmrz neticeye gore bir karqrhksz gekten bahsedilmek igin
herqeyden once TTK'nunda sayrlmrq olan zaruri unsurlan haiz bir qek gereklidir. Bunun otesinde 3167 sayrh kanun ile getirilen ve karqrhksrz qek
keqidesi suqunu dolandrncrhk hukumlerine gore cezalandrmayr brrakarak
sui generis bir sug tipi oluqturmuq olmak ve son yaprlan deSiqiklikle yargrlamarun her aqamasrnda ve hatta hukmun kesinleqmesinden sonra dahi
karqrlrksrz kalan krsrm ile birlikte o/oLO tazminat artr gecikme faizinin odenerek qikayet hakkrnrn ve cezanrn duqmesini saSlamak da "ekonomik suga
ekonomik ceza" prensibinin bir teyidi olarak genel ekonomik yaklagrmln ve
liberal ekonominin gereklerine uygun duqmektedir. Bundan sonra da kar$rhksrz gek keqidesi suqlarr devam edecektir, cunku bunlar ekonominin
genel gidiqi ve enflasyonun ticaret hayatr uzerindeki baskrsrnrn bir sonucu
olarak gorulmelidir. Ancak onemli olan, olabildi$i olgude ulke gergekleriyle
qeliqmeyen yasalar yapmak ve bunlarr uygulamaktrr.
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KISALTIT{ALAR

BATIDER

: Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi

Fkz^

: Balnnrz

CD

: Ceza Dairesi

CGK

: Ceza Genel Kurulu

QekK
HD

: Qek Kanunu
: Hukuk Dairesi

iip

: icra iflas Dairesi

iix

: icra iflas Kanunu

RG

: Resmi Gazete

S.

: Sayfa

T.C.

: Turkiye Cumriyeti

TBK

: Turk Borqlar Kununu

TMK

: Turk Medeni Kanunu

TTK

: Turk Ticaret Kanunu

Yarg.

: Yargrtay

YKD

: Yargrtay Kararlan Dergisi

vd.

: ve devaml

