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'MiLLETT,ERARAsI-HUKIII(TA DEvLETIN DDNiz UlrnSiniN
SINIRI,ARININ TESPiTi''
Dog.f)r. Ferit Hakan BAYKAL*

r. cinig
Devletin tilkesi denilince anlagrlan gey kara, hava ve deniz tilkesinden oluqan iig boyutlu,'srmrlan belirli, drinya tizerinde beiirli bir yer iqgal eden ve devletin burada bulunan kiqi, qey ve olaylar iizerinde mtinhasuan yetkisini kullandrfr fiziki bir alandrr. Devletin deniz tilkesi ile kara
tilkesi coirafi olarak farkh olmakla ve birbirleri ile kesigmemekle birlikte
hava iilkesi bu iki alamn da rizerinde yer almakta ve bu iki alanr biitUnIeqtirmektedir. Devletin hava tilkesi ve kara tilkesinde egemenliii milletlerarasr hukukun yer ve kiqiler bakrmrndan getirdi[i bazr istisnalar drgrnda tamdrr. Ancak deniz tilkesinde, devletin haiz bulunduf'u egemenlik

r

hakkr, kara ve hava tilkesinde haiz oldu!'u bu istisnai eiemenlik krsrtlamalanndan daha titeye gitmektedir. Bunun nedeni de devletin deniz rilkesini oluqturan alanlardan en dnemli btikimiinii teqkil eden karasulanndan yabancr devlet gemileri lehine tamnmrq bulunan zararsrz gegiq
hakkr ve bu hak doirultusunda kryr devleti igin getirilen yetki krsrtlamalan ve bazr yiiktimltiltikterdir. Devletin deniz iilkesini oluqturan ve ig sular olarak isimlendirilen diper deniz alamnda ise devletin egemenlipine
getirilen milletlerarasr hukuk lasrtlamalan aJmenkara iilkesinde olduSu
gibidir. Devletin deniz iilkesini oluqturan bu alanlarda uygulanacak hukuki rejim, devletin milli yetkisine tabi olan, ancak rilkenin bir btjhimtinii oluqturmayan deniz alanlarlnln hukuki

rejiminden de farkhdrr.

Dolayrsryla hem kryr devletinin deniz tilkesinde farkh hukuki rejimlere
tabi deniz alanlannda uygulanacak hukuku belirleyebilmek, hem de bu
alanlal diEer milli yetkiye tabi deniz alanlalndan

p

ayrabilmek igin bu

deniz tilkesinin ana b<iltimtinri olugturan karasulann ig ve drq srmrlanmn belirlenmesi zorunludur.
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Karasulannrn

ig ve drq srnrrlarrnrn saptanmasr hem ig sulann drq

slnlrlnl ortaya koyacak, yani devletin ig sular alammn nerelerden oluqtuSunu ortaya koyacak, hem de devletin deniz tilkesinin drq srmrlanm belirlevecektir.
Karasulanmn srmrlannrn tesbiti konusunda gerek 1958 Cenevre
Karasulan ve Bitiqik Brilge Konvansiyonunda ve gerekse 1982 tarihli
Birleqmiq Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunda yer alan htiktimler
teknik ifadeJer igermekte ve bu ifadeleri agrklayrcr gizim gibi yard.rmcr
kavnaklar olmadrkga yeterince anlagrlamamaktadrr. Bu itibarla bu gahgmayr yapmamrzdaki maksat bu Konvansiyonlarda yer alan hrikrimlerin
rizeilikle deniz hukuku ile ilgilenenler ve bunun baglangrg aqamasrnda
bulunanlar agrsrndan daha rahat anlaqrlabilir olmasrnr saglamaktrr.
Burada da dzellikle bu konu ile ilgilenen dfrencilerimize yardrmcr olabilmek gayesi gridtilmtiqtur. Dolayrsryla bu gahqmamrzdaderinligine akademik tartrqmalara girmek yerine mesele yiizeysel bir bigimde ele ahnmrg,
rinemli addedilen hususlarda grirtiqtimtiz de ortaya konulmak suretiyle
bu konunun uzmanlarrmn gcirtiqlerinin deierlendirilmesi yaprlmrgtrrl.

1. Bu konu ile ayrrntrh bir gahqma igin bkz. MCDORMAN, K.P., BEUCAMP, JOHNSTON
D.M. Maritime Boundaries Delimitation- An Annotated Bibliography, Lexington and
Toronto, 1983: BEAZLEY P.8., "Developments in Maritime Delimitation', The
Hydrographic Journal (London), No. 39, January 1986 s. 5-9; COLLINS E.J. and
ROGOFF M., "The International Law of Maritime Boundary Delimitation,,, Maine Law
Review, 1982, 34, s.1-62; The Frontrer of the Sea; The Problem of Delimitation, bth
International Ocean Symposium Tokyo; November L980, Tokyo, Ocean Associatign of
Japan, 1981; FRANCIOL E., "New Soviet Delimitation Agreement with lts Neighbours
in The Baltic sea" ocean Development and International Law (New york), 1g(2), 1988,
s.143-158;HEDBERG, H.D., "A Critigue of Boundary Provisions in The Law of the Sea,,
Ocean Development and International Law, 1983, 337-342;JAGOTA, S.P.
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Her qahgmamlzrn girig bohimtinde tekrarladrgrmrz gibi bizi bu ttir gahqmalara sevkeden en rlnemli nedenlerden birisi de tilkemizin iig tarafi denizlerle gevrili bir kryr devleti oluqudur. Hal briyle olunca, konunun bizim
agrmrzdanhayatiyeti bir kat daha artmaktadrr. Kanun ve kurallammrzln
deniz rilkemizde etkin bir qekilde uygulanabilmesinin temel taqr, 0ncelikle bu kanun ve kurallann uygulanacasr alanla'n tartrqmaya agrk olmayan bir qekilde ortaya konulmasr ve bunun usultine uygun qekilde
aleni
hale getirilmesidir. Biiyle yaprlmakla ig sular ya da karasularrmrzda
vuku bulan bir olayda hangi hukuki rejimin uygulanmasr gerekeceg,
konusunda bir tartrqmaya meydana verilmemig olacaktrr.

I

f

"Maritime Boundary" Recueil des cours (Hague Acedemy of International
Law) Vol. 171
(1981-II); KAPooR D.c.,- KERR A.J., A Guide
to Maritime Boundary Delimitation.
ToRoNTo
carswell, 1986; KwIATKowsKA
8., ,,Equitable Maritime Boundary
Delimitation: legal Prespective",International Journal of Estuarine
and Coastal Law
(London), 3(4), November 1988, s. B0b-827; LAGONI
R.. "Interim Measures pending
Maritime Delimitation Agreements"American Journal of International
L4w. 19g4, s. 345368; MANNER E.J., "settlement of sea-BoundaryDelimitation Disputes
According to the
Provisions of the 1982 Law of the Sea Convention,, in J.MAR.AKCZYK (Ed.)
Essays in
International Law in Honour of Judge Manfred Lachs, The
Hauge, The Netherlands,
Nijhoff Publishers, 1984,s.62b-643;pREscorr J.R., The Maritime political
Boundaries of
The world, London and New york, 19g6; RHEE s.M., ',sea Boundary
Delimitation Between
states Before world war II" American Journal of International
Law, 1gg2, s. 5bb-5gg;
SHARMA S.P., Delimitation of Land and Sea Boundaries Between
Neighbouring Countries,
New Delhi, Lancers Books, 19g9; WKAS B., "The Los convention
and sea Boundary
Delimitation", Essays or-rthe New Law of rhe sea, Zagrep, 19g5,
s. r47-rgl;wEIL p., The
Law of Maritime Delimitation-Reflections, Grotius publications
Ltd. 19g9; WILLIS L.A.,
"From Precedent to Precedent: The Triumph of pragmatism
in the Law of Maritime
Boundaries"canadian yearbook ofInternationar Law, yor.24,19g6,
s. 3-60; TOLITNER s..
Milletlerarasr Hukuk Dersleri (Devletin yetkisi) Istanbul, 19g9,
Giizden geqirilmiq 4. basr;
AKIPEK o.i. DerrletlerHukuku, 2. kitap, Ankara; GONLUBOL
M. Barrg Zamanrnda sahil
sularrnrn Hukuki statiisii, Ankara, 1b9;
QELIK E., Milretlerarasr Hukuk, 2. Kitap,
Istanbul 1987; BRITTIN H.8., International Law for seagoing
officers, 19gr, Maryland,
4th Ed.; WHITEMAN M., Drgest of International Law, 1968Vol.
4.
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Buitibarla,aqalrdaOncelikldkarasularrnrnigsrnrrlarrnrnsaptanmasrmeselesiortayakonulacak,bubaglrkaltrndaigsrnrrlannsaptandaha sonra ise karasulanmn drq
masrndaki Ozel Durumlara definilecek'
r
srnrrlnlnSaptanmasryOntemleriortayakonulacaktrr.Bubaqlrkaltrnda
ozelliklekargrlrkliya4abitiqikdenizalanlannasahipbulunandevletler
arasrndakarasulannrnneqekildesrnrrlan&nlacafrmeselesideortaya
konulacaktrr.Sonugbiilrimtindeiseincelememizinkrsabirdefierlendirmesi yaPrlacaktrr.
r-KARASULARTNTNiqSTMRT'ARrI{TNSAPTAI{MASr
Karasularrnrnigsrntrrilekaratilkesiarasrnd.akalandenizkesimi
i9 srmnm teqkil etmektedir'
ig sulardrr. Ig sulann drq srmn karasularrmn
saptanabilmesi igin bu ig srBu itibarla karasula'mn saihkh bir bigimde
Karasulann iq srnrrnln
mnn dncelikle ortaya konulmasr gerekmektedir.
bir yaprsr olmasr ya da derin
saptanmasrnda bugiin igin kryrmn diizgiin
olarak iki usiil kabul
girinti grkrntrlara sahip olmasr dunrmuna giire esas
ve diiz esas hatlar yontemidir'
edilmektedir. Bunlar normal esas hatlar
BirrigrinctiydntemolarakdalgS2Konvansiyonuilediizenlenmiqol4n
belirtmek miimktimdiir'
takrmadasal esas hatlan (arqipelik esas'lratlar)
arqipelik veya ktjrfez a4zrnt
Esas hatlar, ister normal, ister diiz, isterse
kapatanhatlarolsundenizalanlarrnrnstnrrlannrnsaptanmasrkonusundabualanlarrnbuhatlardanbetirliuzaklrklarag6resaptandrfrdurumetkisi vardrr'
Iarda bu esashatlann doirudan doiruya bir

A- NORMAL ESAS IIATYONTEMI
Aksi kararlaqtrnlmrq
igin kullanrlan

olmadrkqa karasulanmn

normal esas hat kryr dogrultusundaki

geniqligini

olgmek

en d.riqtik cezir hat-
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trdrr2. Gerek 1958 Konvansiyonunda, gerekse 1gg2 Konvansiyonunda bu
hiikrim aynr gekilde duzenlenmigtir. Her iki Konvansiyona g0re de bu
esas hatlar kryr devleti tarafrndan resmen kabul edilmig biiytik dlgekli
haritalarda gristerilecektirs. En driqrik cezir hattr sulann en gok gekildili
zamanda kara ile deniz kesimi arasrnda olugan hattrr. Bu esas gel-git
olaylarrmn kuwetli olduf'u kryrlarda kryr devleti yararrna olmak rizere
cinemkazanacak olan bir esastrr4.
Bu esasrn uygulanaca$r kryrlar cosrafi agrdan herhangi bir problemi olmayan, genelde dtizgrin yaprya sahip kryrlardrr. Kryrmn fazla girintili grkrntrh olmasr veya hemen kryrnrn yakrnrnda adalar, srihklar ya da
kayahklann mevcut olmasr durumund.a bu ydntemin uygulanmasr agrkca
kryr devletinin aleyhine bir durum yaratacaktrr. Bu itibarla bu ttirde kryrlar igin milletlerarasr hukuk ikinci bir yOntem benimsemigtir ki
bu da
driz esas hatlar yOntemi olarak anrran yrintemdir. 19g2 Birlegmiq
Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonuiun 6. maddesi ile 195g cenevre
Karasulan ve Bitigik Btilge Konvansiyonundan ayrl olarak',Atollar iizerinde yer alan adalamn veya serpigtirirmig durumdaki resifli adalarrn
mevcudiyeti halinde karasulann Olgrilmesine yarayan esas hattrn
layr devletinin resmen tamdrlr haritalar rizerind.euygun sembollerle g0sterildi{i qekilde deniz y0mindeki en driqrik resif hattr oldufu,' belirtilmig_
tir.

2. 1958KBBK m.3; 19BZBMDHK m.b
3 . I Loc. cit.
4 . TOLUNER S., op. cilt. s. 6Z
lfr
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B, DUZ ESAS I{ATI,ARVONTNNNi
DUz esas hatlar sisteminin ilk defa ne zaman kullamldr$r kesin
olarak bilinmemektedir. Bununla beraber Norveg'in bu sistemi 19' ytizythn baqrndan itibaren uygulamaya baqladrfr anlaqrlmaktadrrs' Norveg tarafrndarl uygUlanan bu sisteme Ingiltere'nin itiraz etmesi rizerine iki
devlet arasrnd.a grkan ihtilaf

28.9.1949 tarihinde lngiltere tarafindan

Milletlerarasr Adalet Divamna getirilmiqtirG. Dilz esas hatlar ydntemini
geniq olgiide kullanan di!'er devlet de lzlandadr.22 Nisan 1950 tarihli
izland.a Niz amnamesi'nde izl anda'mn kuzey kryrlarmda bulunan burunlar, adalar ve kayalklar arasrnda ve kiirfez a$zlalnda gizilen dtiz hatlarla, bu hatlara 4 mil mesafede gizilen paralel bir hat arasrnda kalan
bdlge igersinde bahkgrhk mrinhasrran lzlanda vatandaqlanna tahsis edilmektedir. ingiltere Norveg Bahkgrhk davasrnda Milletlerarasr Adalet
Divanr, Norveg tarafindan gizilen driz hatlann hukuken gegerli olduiuna
karar verdikten sonra, izlanda, 19 Mart 1952 tarihinde kabul ettili ikinci bir nizamname ile 1950 Nizamnamesinin htiktimlerini britrin izlanda
kryrlanna teqmil etmiqtir?. 1-952tarihli bu nizamname Belgika, Fransa,
Hollanda ve ingiltere tarafindan protesto edilmiq ve bu devletlerin temsilcilerinin teklifi'tizerine

Mayrs 1954 de Avrupa Konseyi Damgma

Meclisinin gtindemine ahnmrqtrr.

o.

GONLUBOL M., op. cilt. s. 91

6.

(1951),s. tl1-124;
WALDOCK C.H.M., The Anglo Norwegian Fisheriescase, B.Y.I.,L.28
ICJ Reports(1951)

7. GONLUBOL M., op. cit. s.92
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Adalet

Divammn

DavasrndaS benimsediii

lngiltere
driz

Norveg arasrndaki Bahkqrhk
esas hatlar sistemi ' daha sonra
ile

Milletlerarasr Hukuk Komisyonu tarafindan da benimsenmiq ve bu
Komisyonun diiz esashatlann gizilmesi ile ilgili olarak hazrrlanmrq olduEu teklif 1958 cenevre Karasularr ve Bitiqik bolge Konvansiyonunun 4.
maddesinde ufak bazr de{iqikliklerle kabul edil4igtir. Gerek 1958 konvansiyonunda gerekse 1982 Konvansiyonunda Dtiz Esas Hatlann uzunluiu konusunda bir agrkhk bulunmamaktadrr. 1958 Konvansiyonu tasanlannda ileri burun noktalannr birleqtiren dtiz hatlarrn 10 milden daha
uzun, karasulanmn ig srmnmn dtiz hatlarla tesbitinde esas olarak ahnacak adalann kryrdan 5 milden daha fazla uzakta olmamasr gerektigi
qeklindeki krstaslar kabul edilmememigtirg.
1. 1958 ve 1982 Konvansiyonlarrnda

Dtiz Esas Hatlar

fle Ilg:ili

Dtizenleme

Dtiz esas hatlar ile ilgili hriktimler 1958 Cenevre Karasulan ve
Bitiqik

Btilge Konvansiyonunun Karasulanmn

Srmrlan

baqhkh II.

8. Bu davada Divan'dan halli istenen en iinemli mesele fazla girintili grkrntrh olan Norweg
Kryrlarrnda karasularrmn ig srmrrmn tesbiti idi. ingiltere ile Norveg araslndaki ihtilafrn
kaynalr

12 Temmuz 1935 tarihli Norveg Kraliyet Emirnamesidir. Bu emirnamede

Norveg kryrlarrna ve bu kryrlara yakrn bulunan adalar, adacrklar ve kayahklarda belirli
noktaleir aLnarak bu noktalar arasrnda diiz hatlar gizilece$i ve bu hatlarla, 4 mil ijtede
qizilen paralel bir hat arasrnda kalan deniz alanrnrn "Norveg Bahkgrhk Btilgesi olacafr"
belirtilmektedir. Norveg bahkgrhk btilgesinde avlanan ingiliz Bahkqr gemilerinin Norveg
Makamlarrnca tutuklanmasr ile iki devlet arasrnda uyuqmazhk meydana gelmigtir.
Meseleyi bir dilekge ile Divan'a getiren Ingiltere Norveg Hiikiimetinin bahkgrhfr miinhasrran kendi vatandaglarrna tahsise yetkili krlan 4 deniz mili geniqlilindeki bahkgrh{r biil?4

gesinin iilgiilmeye baqladrfr esas hatlarr tesbitte uygulanacak milletlerarasr hukuk prensiplerini belirtmesini istemigtir. (I.C.J. Reports, 1951, s. 125-128).
9. GONLUBOL M., op. cilt. s.96
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Bdltimtinde dtizenlenmigtir.

1982 tarihli

Birlegmiq Milletter

Deniz

Hukuku Konvansiyonununda da dtiz esas hatlar ile ilgili hiikiimler birkag deiiqiklik drgrnda esas itibariyle 1958 Konvansiyonunda mevcut htikrimlerin tekrarr niteligindedir.
Kr5nnrn derin bir qekilde girintili-grkrntrh olduiu yerlerde veya kryrnrn hemen yakrmnda kryr boyunca adalarrn bir sagak tegkil edecek konumda bulunmasr durumunda karasularrmn genigliiinin Olgtilmesi igin
esas ahnan hattrn giziminde uygun noktalarr birleqtiren esas hatlar y6ntemi kullamlabilecektirlo.

Bu qekilde gizilen esas hatlar, kryrmn genel

ydntinden dikkate de$er Olgtidesapmamahdrr ve bu hatlann iginde kalan
deniz alanlannrn ig sular rejimine tabi olmasr igin kara ile yeteri kadar
baglantrsr olmasr gereklidiril. Uzerlerinde daimi gekilde su tistiinde kalan deniz fenerleri ve benzer tesisler inga edilmiq olmadrkga; cezir ytiksekliklerine do[ru veya cezir yiiksekliklerinden baqlamak tizere esas hatlar

gizilemeyecektirl2.

Bu

konuda

7982

KonvanSiyonu

1958

Konvansiyonunda mevcut htikme ilave olarak bir di['er istisnai durum
getirmiq ve konu ile ilgili 7/4 maddesinde "cezir yiiksekliklerine doiru
veya bu ytiksekliklerden baqlamak iizere esas hatlar gizilmesinin genel
milletlerarasr kabul gcirmriqolduiu durumlan" da madde kapsamrna alarak bu gibi durumlarda dtiz esas hatlar gizilebileceiini kabul etmiqtir.
Bu htiktimlere grire duz hatlar yiinteminin uygulanabildifi

yerlerde ilgili

devletler belirli esas hatlarr tesbit ederken; gergeklili ve <inemi uzt:n zamandan beri bir teamtille agrkgakamtlanmrg olan ilgili btilgeye has eko-

10.1958KBBK.m.4/1

L982BMDHKn.T/I; bkz. infra s.B7-88$ekil I2,3

11.1958KBBK m.412 1982BMDHK m.7/3;bkz. infra s.88,$ekil 3
12 1958 KBBK m.4/3

L982 BMDHKm.T14
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nomik menfaatleri de gdzontinde tutabilecektirlS. Driz esas hatlar yontemi bir devlet tarafrndan baqka bir devletin karasulannr,

agrk denizden

ya da mtinhasrr ekclnomik bolgeden ayrracak tarzda uygulanamayacaktrr 14. Burada da LgBz Konvansiyonu

1958 Konvansiyonundaki

htikme

ilave olarak "mtinhasrr ekonomik biilge" yi de madde metnine ilave etmiq
ve dtiz hatlar yiinteminin bir devlet tarafrndan baqka bir devletin miinhasrr ekonomik bdlgesinin de karasulanndan ayrracak tarzda kullamlamayaca{.rm

hrikrim

altrna

almrqtrr.

L982

Konvansiyonu

1gb8

Konvansiyonundaki htikiimlere ilave olarak yukarda zikredilen ilaveler
drqrnda diiz esas hatlann "bir deltamn veya doial qartlann mevcudiyetinden dolayr kr5nnrn oldukga istikrarsrz olmasr durumunda en drigrik cezir gizgisinin denize enfazla uzanan krsmr doglultusunda uygun nokta:
lar segilerek gizilebileceginive en dUgUkcezir hattrmn daha sonra geri
gekilmesine bakmaksrzrn dtiz esas hatlar liayr devleti tarafindan srizleqrneye uygun qekilde deligtirilinceye kadar bu hatlarrn gegerli kalaca$.m"
,

I

ortaya koymugturls. Ayrrca 1982 konvansiyonunda kryr devletinin deiiqik qartlann icabrna gOre Konvansiyonda ting<irtilen ydntemlerden herhangr birisi ile esas hatlan belirleyebilece!'i htikmii getirilmigtirlG. Bu
hususda daha dnce yukarrda da ortaya koyduSumuz gibi kryr devleti kryrlanmn tizelliklerine gOre karasularrmn ig srnrrlannr saptarken gerek
normal esas hat, gerekse dtiz esas hat yrintemini birlikte kullanabilecektir. Ancak hig qtiphe yoktur ki bu iki yOntem aym kryr biiltimii igin aym
anda gegerli olamayacaktrr.

13. 1958KBBK m.4/4 ; 1982BMDHK m.7/5
14. 1958KBBK m.4/5 ; 1982BMDHK m.7/6

tr

15. I982BMDHKm.7/2
16. 1982BMDHK m.14
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2.DiizEsas Hatlann Hukuki Deleri
Dtiz esas hatlann herbirinin azami uzunluiunun ne olacafr tesbit
L982
edilmiq defildir. Gerek 1958 Konvansiyonunda ve gerekse
geKonvansiyonunda kryr devleti tarafindan gekilen dtiz hatlarrn kryrmn
krnel ycintine aqrrr derecedeiykn olmamasr gerektigi belirtildi[i halde
haritalann miktanna grire de$5nmn genel istikameti, kullamlacak olan
qebilmektedir. Karasulannln i9 srnrrlarrmn saptanmasl amacryla her
kryr devleti tarafrndan gizilmiq olan driz esas hatlar resmen kabul edilrizerinde iqaret edilip de siizkonusu haritalar gerekli
qekilde ilan edilmediii takdirde bu sistemin sakrncalan aqrkca ortaya grkacaktrr. Aynca duz esas hatlar bu geqit haritalar rizerinde tesbit edilse

miq haritalar

dahi; bu hatlarrn azamiuzunlugu konusunda bir dlgti kabul edilmedikge
devletler arasrnda bu hususda uyuqmazhklann dofmasr tinlenemeyecektir. 1982 Konvansiyonunda takrmadasal esas hatlarla ilgili olarak burada gizilecek dtiz esas hatlar igin azami bir uzunluk tayin edilmiqtir'
Ancak takrmada devletleri drqrndaki kryr devletlerinin driz hat yiintemini
uygulamalan durumunda bu dtiz esas hatlann uzunluiu konusunda
herhangi bir hdkiim getirilmemiqtirl?. Kryrya yakrn seyreden gemilerin
ig sular, karasulan ya da agrk denizlerde seyredip seyretmediklerini bilmeleri hususu da gok cinemli bir hususdur. Qunkri; her tig durumda da
geminin tabi olacalr hukuki rejim farkhhk gosterecek ve geminin herhangi bir ihlali durumunda defiqik neticeler dofuracaktrr. Bu itibarla;
kryr devletince ig sular ile karasulan agrkca uygun qekilde ilan edilmig
resmi olarak kabul edilen haritalarda belirtilmig olmadrkga, herhangi bir
ihtilaf vukuund.a; kryr devletinin herhangi bir suistimalini engellemek
agrsrndan olayda hangr rejimin uygulanaca$mn tartrqrlaca[r durumlarda gegig yapmakta olan geminin lehine olacak rejimin uygulanmasr en

17.Supra s.8

'1
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uygun yontem olacaktrr. Bu uygulama milletlerarasr hukuka uygunluk
arzed.ecektir
3. Takrmadasal (Argipelik) Esas Hatlar Yiintemi
Bir takrmada devletinin yani bir ya da daha fazla takrmadadan
oluqan ve diier bazr adalan da ihtiva eden devletin srizkonusu olmasr durumurda bu takrmadalann

esas hatlarrmn

gizimi konusunda Lgg2

Konvansiyonunda dzel bir rejim kabul edilmiqtir. 1982 Konvansiyonunun
46la maddesi htikmrine gOre "takrmada devleti tamamryle bir veya daha
fazla takrmadadan oluqan ve bagka adalarr da igine alabilen devlet" demektir. "Takrmada" cofrafi, ekonomik ve siyasi bir btitrin olugturacak
veya tarihen dyle telakki edilecek kadar birbirleriyle yakrndan baflantrh
sulan ve di!'er dog'alrizellikleri birbirine baflayan bir adalar grubu ve bcihimleri anlamrna gelir. Argipelik esas hatlar driz esas hatlann Ozel bir
trini

olmakla ilk

olarak 1982 Birleqmig Milleiler

Deniz Hukuku
Konvansiyonunda duzenlenmiqtir. Takrmada Devleti, kendi takrmada
sulan dahilinde di!'er kryr devletleri sibi bir nehr.in a{zrna, bir krirfezin
a*,zrnaveya liman tesislerinin en drg krsmrna kendi ig sulannrn srnrrlandrnlmasr igin kapanrq hattr gizebilir. Bir takrmada devletinin karasulan
ve diier deniz alanlan bu arqipelik (takrmadasal) esas hatlardan itibaren tilqtilecektirl8. Bir takrmada devleti takrmadamn en drqrndaki adalann ve kuru kayahklann en drgrndaki noktalanm birlegtiren takrmada
esas hatlanm gizebilir; qu kadar ki; baqhca adalarrn ve su sahasrmn
Jruztilgrimrintin mercanlar da dahit olmak iizere kara sahasrna oranr 1-r ve
9-1 arasrnda olan bir sahanrn bu esas hatlar igine dahil edilmesi gere-

}{

18. 1982BMDHK m.48
19.1982BMDHKni.47lI

/t/,y
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HUKUK ARAFTIRMAI-,ARI,

kirle. Daha agrk bir ifade ile takrmada esas hattr iginde kalan su alam
kara alammn en gok 9 katr olabilecektir. Aynca bu ttir esas hatlann
uzunluiu 100 deniz milini gegmeyecektir. Ne var ki; bu tip esas hatlann
toplam saJnsrmn en fazla Vo3 kadan azarni 125 mili agmamak tizere o
uzunluiu gegebilirzo.Bu esas hatlann tabiatr ile ilgili difer htiktimler cezir ytiksekliklerinin kullammr da dahil olmak tizere dtiz esas hatlar yiinteminin a5mrsrdrr2l.Bir tal:rmada devletinin takrmada sulanmn bir krsmr hemen bitiqikte olan komgu bir devletin iki kesimi arasrnda yer
ahyorsa; bu komqu devletin geleneksel olarak bu sularda sahip olduiu
mevcut haklan ve diier meqru menfaatleri ve bu devletler arasrnda anlagma ile belirtilen btitiin haklar devam edecekve bunlara saygr gdsterecektir22. Bir talumada devletinin egemenli!'i, derinlip'i veya loyrdan
uzakhf.r ne olursa olsun 47. madde gere!'ince gizilen tahrmada esas hatlan ile gevrilen ve talumada sulan olarak tarif edilen sulan kapsar23. Bu
egemenlik takrmada sulan tizerindeki hava sahasrm olduiu kadar bu sulann deniz yata[r ve toprak altrm ve orada yer alan kaynaklil'r da kapsar24.Bu hiiktimlerden de gdriildiigii gibi 1982 Birlegmig Milletler Deniz
Hukuku Konvansiyonu takrmadasal esashatlara iligkin aynntrh htikUmler ortaya koymugtur. Bu htiktimler arasrnda en dikkate de$er olam bu
gekilde qizilecek olan diiz esas hatlann uzunlu$u konusunda konvansiyonla bir srmrlama getirilmig olmasrdrr.

20. 1982BMDHK m.47/2
2L.L982BMDHKm.47/3-5
22.L}82BMDHK m. 47/6
23.L982BMDHK m. 49/L
24.L}82BMDHK m.4912
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rr- KARAsur"ARrNrN
ig suvmr"annrinvsAprAr{ItrAsrNDAKi
6znLDURUMr.AR
A- iq sur,AR
Kryr ile srhr bir ba!'lantr iginde bulunan ig sularda kryr devletinin
grkarlanna iisttinhik tamnmrgtrr. Devletin ig sularda haiz olduiu yetkiler yalmz bu kesim <ingrirtilmek suretiyle srmrlandrnlmrq de!'ildir.
Devlet, ig sularda kara tilkesinde haiz olduiu butun yetkileri aym kara
tilkesindeki srmrlamalara tabi olarak kullanabilir. Bununla beraber; taraf olduiu andlaqmalarda veya milli mevzuatrnda bu yetkilerinin kullanrlmasr srmrlanmrg olabilir. Ornek olarak akid devletlere mensup gemilere limanlara girme hakkrm tamyabilir veya ig sularda meydana gelen
bazr olaylarda yargr yetkisini kullanmaktan kagrnabilir. Ancak bu gibi srmrlamalar btitrin devletler igin uyulmasr mecburi olan bir milletlerarasr
tirf ve adet kurah nitelif'ini henriz kazanmamrqtrr2s. Genel Milletlerarasr
hukuk devletin ig sulardaki yetkilerini blitrin dlkeler igin 0ngtirtilen srmrlamalar drqrnda 0zel olarak srmrlamaya tabi tutmamrgtrr26. 1958
Cenevre Karasulan ve Bitiqik B0lge Konvansiyonuna gcire Karasulan
esashattrmn kara tarafinda kalan sular Devletin ig sulanmn bir pargasrnr tegkil eder27.Iiyrmn

derin bir qekilde girintili, grkrntrh olduiu yerler-

de veya kryrmn hemen yakrmnda kryr boyunca adalann bir sagak teqkil
edecek konumda olmasr durumunda dtiz esas hatlar yOnteminin uygulanmasr neticesinde daha iince karasularrmn veya agrk denizin bir parga-

2S.TOLIINERS.,MilletlerarasrHukuk Dersleri(DevletinYetkisi)istanbul. 1989.s.109-1lo
F!

26.TOL[INER,
ibid.s. 110
27.t958KBBK m.5/1

I4
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sr olarak mtitalaa edilmig olan alanlarrn ig sular haline gelmesi durumunda zararsrz gegighakkr bu sularda da gegerli olacaktrr28. Goruldiigu
gibi 1958 Konvansiyonunda hangi bOlgelerin ig sular olarak telakki edileceli agrkgabelirtilmiq ancak bu sularda ne gibi bir rejimin gegerli olacagr
hususunda herhangi bir hiikiim vazedilmemigtir. Bunun sebebi de milletlerarasr rjrf ve adet hukukunda devletin ig sularda haiz olduiu yetkiler
ile kara rilkesinde haiz olduiu yetkiler arasrnda herhangi bir fark bulunmamasrdrr2g. 1982 Birleqmig Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunda
ise "Takrmada devletlerine iliqkin IV krsrmda; aksi dngOrrilmedikgekarasulan esas hattrmn kara tarafrnda kalan sulann Devletin ig sularrmn bir
pargasrmn tegkil edecefii" belirtilmigtirSo. Yine 1958 Konvansiyonuna
benzer qekilde driz esashattrn tesis edilmesinin daha 0nce ig sular olarak
telakki edilmeyen alanlan ig sulara gevirme sonucunu verdiii durumlarda bu sOzleqmedeOngdrtilen zararsuzgegiqhakkrmn bu sularda da uygulanacafl belirtitmigtirsl. Bunun drqrnda 1982 Konvansiyonunda ig sularrn hukuki rejimi ile ilgili hiqbir dtizenleme bulunmamaktadrr. Bunun
sebebi de bu hususda trim devletlerin uygulamalarrnda yeknesaklrk olmasr ve bir ihtilaf bulunmamasr sebebiyle bu konuda bir dtizenleme yaprlmak ihtiyacrmn du5rulmamasrdrr.Daha cincedebelirtildigi gibi karasulannrn ig srmrr kryrnrn Co!-rafi durumuna gcire devletin kara tilkesinin
denizle birleqtigi hat olabileceli gibi, ig sularrn bitimi olan hat da olabilecektir32. Acaba ig sular sayrlan deniz alanlan nelerdir? Bunu 1958 ve
1982 konvansiyonlarrndan rahatga grkarmak miimktindiir. Kryrda med

28. 1958KBBK m.4/L;m.5/2
29. TOLUNER, op. cit. s.109
30. 1982BMDHK m. 8/L
31. 1982BMDHK m. 8/2
32.1958KBBK m.3,4;1982BMDHK m.5; m.7
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ve cezir olaJAmnmevcut olmasr durumunda sulann en gok qekildigi nokta ile en gok yrikseldiii nokta arasrnda kalan hat ig sulardrrss. Driz esas
hatlar y6nteminin uygulanmasr durumunda bu esas hatlann berisinde
kalan sular, Ap,nz24 deniz milini gegmeyen kdrfezler, limanlar, etrafi
aym devletin kara tilkesi ile gevrili deniz alanlan ig sular rejimine tabi
alanlardrr. Gerek 1-958gerekse 1982 Konvansiyonunda yer alan hrikrimlerden, iinceden karasulan

ya da aqrk deniz sayrlrrken bilahare

Konvansiyondaki ydntemlerle ig sular nitetiiini alan sularda yabancr gemilerin istisnaen zaratsrz gegig hakkrndan yararlanmalanmn

devam

edeceii belirtilmigtir. Dolayrsryla; kural olarak ig sularda yabancr gemilere zararsrz gegiqhakkr tamnmrg delildir. Bu durumda hyr devletinin bu
konuyu diledi[i gibi dtizenleme yetkisi kesindir. Denizin devletin kara
iilkesine bitiqik bir kesimi olan ig sular ve karasulanmn her ikiside devletin tilkesinin bir biiltimti olduiu halde farkh hukuki rejimlere tabi krhndrgrndan ve ig sularda devlet kara fllkesinde sahip olduiu yetkilerin
:f
I

tamamrna sahip olup karasulannda devletin bu yetkisi milletlerarasr hukuk tarafrndan bazr yrinlerden srmrlandrnlmrg oldu!'undan bu iki deniz
alammn qok iyi qekilde tasrih edilmesi gerekmektedir.
B. KOY \IE KORF'EZLER
Koy ile ktirfez arasrndaki fark kiirfezin kryrdan daha geniq ve karaya dolru daha derin bir gekilde girmesidir. Devletler Hukuku bakrmrndan koylann hukuki statiisii ile ktirfezlerin hukuki statristi arasrnda higbir fark yoktur. Bir girinti, co!'rafi agrdan ister koy isterse ktirfez olarak
tabir edilsin, hukuki bakrmdan ig sular rejimine tabi ise, bu girintide karasulan girintinin

aizrndan gizilen bir dtiz hattan hesaplanmaktadrr.

Di!'er taraftan; deniz girintilerinin genigliklerine, karaya ntifuz nisbetine

r+
33.1958KBBK m.3; L982BMDHK m.5
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vs. gitre cografracrlann verdikleri isimler arasrnda da birlik bulunmadrfr
gibi; muhtelif dillerde aJrn su gi,rintisi igin kullamlan tabirler de birbirinden farkhdrr34. Uzun siire koy ve kdrfezlerin ig sulanmn nerede sona erdili ve karasulanmn nereden baqladrlr konusunda kangrkftk meydana
gelmiqtir. Bir ddnemde bu husus koy ya da kiirfezin giriqinin geniqlilinin
6 mil ya da daha azbir geniqlikte olmasr qartrna baflanmrgtrr35. Bu 6 mil
geniqlikteki alamn iginde kalan sular ig sular olarak telakki edilmiqtir.
Uygulamad-a ve bazr andlagmalarda aym ytintem giriq geniqlikleri 10 ile
l-2 mil arasrnda olan koylara da tatbik edilmiq ve bazt devletler bundan
gok daha geniq aprza sahip koylar iginde bu yOntemi uygulamrglard'rr.
E!.er bir koy ya da ktirfez iizerindeki btiyle bir talep uzun bir stireden
beri mevcut ise ve buna difer devletler mutabrk kalmrqlarsa bu durumda
tarihi koy ya da k6rfez kategorisi ortaya grkmaktadrr. A.B.D. de bu nitelikte 3 koy mevcutturs6. Norvegteki Varanger uord'da giriq geniqligi 32
mil olmasrna raimen tarihi koy olarak nitelendirilmektedir. Kanada da
giriq geniqli[i 50 mil olan Hudson Kdrfezini aym qekilde nitelendirmektedir. Bunun yamnda bazr koylar vardrr ki bunlann girig geniqlikleri genel
olarak kabul edilen kurah gegmekteve bunlann tarihi kcirfez olarak nitelendirilmesini de rinlemektedirS?.

B4.6ONLUBOL M., op. cit. s. 111. iirne!'in; Antalya Kiirfezi igin Ingilizcede genellikle Bay of
Antalya, Iskenderun Kdrfezi igin ise Gulf of iskenderun denilmektedir.
S5.BRITTIN B.H., op.cit.s.78
36.Bunlar; chesopeake Koyu @irigi 12 mil); Delaware Koyu (girigi 1.0 mil); ve Monteney
Koyu (19 mil giriq)
37.Buna bir 6rnek olarak Kanada kryrlarrndaki Fundy Koyu verilebilir. Bu koyun apr.zgenigli$ 65 mil olmasrna raimen ingilizler bu koyun Kanada'mn karasulanna dahil oldugemisi
lunu iddia etmiqlerdir, 1852 senesinde bu sularda bir Amerikan Bahkgr
Kanada'nrn mtinhasrr tilkesel yarg yetkisini ihlal etmiq olduiu gerekgesiyleyakalandrileri siirfrnda Anglo-Amerikan.Talepleri Komisyonu bu koyun lngiliz Ulkesi olmadr$nr
miigttir. Komisyon burada koy kelimesinin Biscay Kiirfezi veya Bengal Kiirfezinde olduiu
gibi Uzerinde higbir devletin egemenlik iddiasrnda bulunamayacafir anlamda uygulandr"
(BRITTIN 8.H., op.cit.s.79)
frnr beyan etmigtir. Bu karar halen uygulanrraktadrr.
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1. Birden

Fazla

Devletin

Kryrdag

Koy

Bulundu$u

ve

Kiirfezler
Iki veya daha fazla devletin liryrdag bulunduiu kiirfezlerde karasulanmn ig srmnmn tesbiti bakrmrndan doktrinde ve uygulamada gdriig
birlili

yoktur. Hyde'a giire birden fazla devletin kryrdag butunduiu bir gi-

rinti hukuki bakrmdan kiirfez stattisiinti haiz bulunuyorsa }uyrdaq devletler bu kiirfez sulanm aralannda taksim etmek igin bir anlagmaya vardrklan takdirde bu kdrfezin sulan ig sular sayrlacaktrrs8. Oppenheim'a
gdre ise bu iegit kdrfezle4 afztne kadar dar olursa olsun ig sular sayrlmazlar. Gidel doktrinde genellikle bu tiir k<irfezlerin tek bir devletin kryrdaq bulundu!'u kiirfezlerden farkh bir rejime tabi olduklanmn savunulduiunu belirtmektedir. Bu konuda milletlerarasr hukukta bir agrkhk
yoktur.

1958

tarihli

Cenewe

Karasulan

ve

Bitigik

Btilge

Konvansiyonunda da kryrlarr birden fazla devlete ait kdrfezler hakkrnda
herhangi bir htiktim bulunmamaktadrr.

1958 Konvansiyonunda bu hu-

susdaki maddenin kryrlan sadecebir tek devlete ait olan kiirfezler hakkrnda oldu!'u zikredilmigtirsg. Bu suretle birden fazla devletin kryrdag
bulunduiu kOrfezler genel olarak ktirfez hakkmdaki htikjimlerin
mr drqrnda brrahrlmaktadrr. 1982 tarihli

Birlegmig Milletler

kapsa.
Deniz

Hukuku Konvansiyonunun 10. maddesi de 1958 Konvansiyonu ile aym
hukmu ihtiva etmekte ve bu maddenin sadecehyrlan tek bir devlete ait
olan kdrfezlerle ilgili oldu!'unu zikretmektedir. Kryrlan birden fazla devlete ait

olan kiirfezlerin

stattisii

A.B.D. ile

Ingiltere

arasrndaki

Washington davasrnda grindeme gelmigtir. Bir Amerikan Bahkgr gemisi
olan Washington, Fundy Kdrfezinde kryrdan L0 mil agrkta avlamrken

38. GONLUBOL M., op. cit. s.120

fr

39. 1958KBBK m.TlL
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Julia isimli bir ingiliz Gemisi tarafrndan tutuklanmrqtrr. Genigligi 6b-zb
mil, kara igine derinli!'i ise 130-140 mil olan Fundy Kiirfezi Ingiltere tarafindan ig sular olarak kabul edilmekte idi. Krirfezin briyrik briltimti
Kanada'ya ait olmakla birlikte,
Amerikan

ulkesinde,

diieri

ktirfezin giriq krsmrnda bir burun

de Kanada urkesinde bulunmaktadrr.

ingiltere ile A.B.D. arasrnda 8 $ubat 1953 de imzalanan bir andlagma ile
ihdas edilen Hakem Mahkemesinde Hakem Bates; geminin haksrz olarak tutuklanmrg olduiuna, gtinkti Fundy Kijrfezinde karasulannrn korfezin a$zrna gizilen diiz bir hattan itibaren hesaplanamayacaftna karar
vermiqtir40. Nikaragua, Honduras ve san salvad.or'un kryrdag bulunduklarr Fonseca Krirfezinde Karasulanmn srmrland.rrrlmasr da bu devletler
arasrnda uyugmazh$a sebebiyet vermiqtir. Bu krjrfezin aSzr 19 mil kadar
geniqliktedir. A.B.D. ile 5 A{ustos 1914 tarihinde bir andlagma imzalayan Nikaragua bu devlete Kdrfezdeki kendi kr5nlannda 90 yrl srire ile deniz iissri kurmak, bu tissii iqletmek ve pasifik okyanusunu Atlantik
okyanusuna birlegtiren bir kanal agmak yetkisi vermigtir. Honduras,
san salvador ve Kosta Rika'mn andlaqma htikiimlerine itirazr tizerine iig
kryrdag devlet arasrnda grkan ihtilaf orta Amerika Adalet Divamna sunulmugtur. Divan 7 Ekim 1916 tarihli karannda FonsecaKcirfezinin "kapah deniz vasfim tagryan bir tarihi krirfez olduiunu" ve devletler hukukunda "tarihi kiirfezlerdell_aranan brittin vasrflan tagrdr{rm belirtmiqtir.
Bu sebeble Divan Nikaragua, Honduras ve san salvador'un herbirinin
mrinhasrr mrilkiyeti iginde kalan 1 fersahhk karasularr drqrnda, kdrfez
sulannda bu devletlerin mugterek miilkiyeti bulunduiuna karar vermigtiral. Bu konuda dif'er bir cirnek olarak da Mrsrr, Urdtin, Israil ve Suudi

40. GoNLUBOL M., op.cit.s.121
4t. GONLUBOL M., op.cit.s.L22
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Arabistan'rn kryrdaq bulunduklan Akabe Krirfezi verilebilir. Bu kdrfezle-

h

den israil gemilerinin geqiqi meselesi bilhassa Mrsrr ile Israil arasrnda
1949 dan beri uyuqmazhk konusu olmuqtur. Bu ktirfezin de afrz geniqlifli
l2-L7 mil arasrnda de[iqmekte olup girinti derinlili 100 mile varmaktadrr. Birden fhzia devletin layrdaq bulunduiu kiirfezlerle ilgili en dnemli
sorunlardan birisi bu trir kOrfezlerle ilgili olarak kOrfezekryrdag devleilerin ktirfez sulanmn aralarrnda paylaqrlmasr igin akdettikleri andlagmalann rigrincti devletlere karqr ileri stirtiltip stirtilemeyeceii meselesidir.
Giinhibol'a gOreDevletler Hukukunda genel olarak kdrfezlere tatbik edilen kurallann iki veya daha fazla devletin kryrdag bulunduiu krirfezlere
de tatbik edilmesine engel bir durum scizkonusudegildir. Bu durum da
krirfezde belirli hattrn berisinde kalan sularrn ig sular olarak diier devletler agrsrndan da htikrim ifade etmesi gerekir42. Toluner'e gdre ise
Kiirfeze kryrsr olmayan devletler bu ttir kcirfez sularr ile bu kOrfeze kryrdag olan higbir devletin tilkesi arasrnda bunlarrn ig sular rejimine tabi kr-

Y*

hnmasrnr gerektirecek srkr bir baflantrnrn bulunduiu ileri sririilemeyeceiinden bu esasa dayanarak Kdrfez sularrmn ig sular rejimine tabi
hhnmasrna itiraz edebilirler4S. Bu hususda milletlerarasr hukukta yerleqmiq bir kural yoktur. Ancak kanaatimizce kryrdaq bulunan devletlerin
anlagmalarr durumunda birden fazla devletin kryrdag bulundu!,u krirfez
ile tek bir devletin kryrdaq bulunduiu kOrfez ile tek bir devletin hryrdag
bulunduiu kOrfez arasrnda bir fark olmamasr gerekir. Kural olarak andlagmalarrn iigiincri devletlere herhangi bir yiikrimliihik getirebilmesi bu
yuk{imltihiiun tigtincri devletlerce agrkga kabuhine bafh ise de loyrdaq
devletlerin krirfez sulannrn taksim igin aralarrndaki akdettikleri andlas-

f

42. CONI UBOL M., op. cit. s.128
43. TOLUNER S., op. cit. s.70
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mzuun rigtiricti devletlere karqr ileri siiriilebilmesi lmkam vardrr, giinkti,
kdrfeze hyrdaq bulunan devletler arasrnda bir uyugmazhk mevcut olmadrkga bu su alammn tek bir ievletin rilkesi tarafindan gevrilmiq olan kdrfezlerden higbir farkr yoktur. Ne var ki k6rfeze kryrdag bulunan devletlerin krjrfez sulanmn paylagrmr konusunda uyugamamalan durumunda bu
sulann k6rfezlere iliqkin ydntemler uygulanarak ig sular olarak telakki
edilmesi uygun dtigmeYecektir.
2. Tarihi Kiirfezler
Karasulan drqrnda agrk denizlerin bir pargasr olmasr gerekirken,
tarihi haklann mevcudiyeti dolayrsryla a$tz geniqlifi ne olursa olsun iq
sular sayrlan krirfezlere tarihi kijrfezler denilmektedir. Bu kawam milletlerarasr teamdl hukuku tarafindan ortaya konulmuq bir kawamdrr.
Bir kdrfezin tarihi kOrfez addedilebilmesi igin genellikle ileri stirtilen en
6nemli gart, kOrfez sulanmn ig sular olarak nitelendirildifi hususunda
tarihi emsallerle teyid edilen bir uygUlamamn bulunmasr (possesiolongi
temporis) ve bu tatbikata difer devletlerin itiraz etmemig olmalandrr44. '
Gerek 1958 tarihli Cenewe Konvansiyonunda ve gerekse 1982 tarihli
Birlegmig Milletler Konvansiyonunda tarihi kdrfezlere iligkin herhangi
bir drizenleme yaprlmamrqtrr. Bir ktirfez andlagmada Ong0riilen ktirfez
tammrna uyan dzellikleri haiz olmasa dahi, devlet, o kiirfez sulan iizerinde gekiqmesiz uygulamaya dayah bir hak kazanmrg ise, kiirfezler konusunda kabul edilen diizen bir kiirfezlere uygulanmayacaktrr4s.

44. I.C.J.Reports,1951,s.130
45. TOLUNER S. oP.cit. s.70
46. 1958KBBK m.1/L,7/6; L982BMDHK m.10/1,L0/6
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3. 1958 ve

Ir

2l

1982 Konvansiyonlannda

Kiirfezlere

lligkin

Diizenleme
Gerek 1958 Cenevre Karasularr ve Bitiqik BOlgeKonvansiyonu ve
gerekse

1982

tarihli

Birlegmig

Milletler

Deniz

Hukuku

Konvansiyonunda kryrlarr sadecebir devlete ait olan kOrfezlerle ilgili diizenleme yaprlmrg, tarihi kdrfezler ve birden fazla devletin kryrdag bulunduiu kOrfezlere iligkin herhangi bir dtizenleme yaprlmamrqtrr4o. Bu konvansiyonlann her ikisi de kdrfezlerle ilgili olarak aynr hrikiimleri ihtiva
etmektedir. Kiirfez iiylesine belirgin bir girintidir ki; kryrya sokuluqu ile
agrz geniglifiinin oram kara ile gewili sular ihtiva edecekkadar olmah ve
kryrmn basit bir krvnmrndan ibaret bulunmamahdrr. Bununla beraber
bir girinti, gapr bu girintinin a$zrna gizilen bir hat olan bir yanm dairenin alanr kadar ya da bu alandan daha fazla deiilse korfez olarak kabul
edilineyecektiraT. Daha basit qekilde ifade etmek gerekirse bir su girintisinin kdrfez olarak nitelendirilebilmesi igin bu su girintisinin

giriqini

oluqturan aSz krsmrmn iki yakasr araslna gizilecek bir hat bir dairenin
gapr olarak kabul edilmek kaydryla gizilecek yanm dairenin alam bu su
girintisi alamna egit ya da bu su girintisinin alamndan daha ktigtik olmahdrr. Yani su girintisinin

alam bu gekilde gizilecek yanm dairenin

alamna egit ya da bu yanm dairenin alamndan daha fazla olmahdrr.
Aksi halde bu su girintisi ktirfez vasfrm haiz olmayacak alelade su girintisi olarak addedilecektir. Dolayrsryla bu su alamnda ig sular rejimi uygulanamayacalr gibi; bu girintinin a|zrna gizilen hat karasularrmn cilgiilmesi igin esas ahnamayacaktrr48.

47. 1958KBBK m.7/2; L982BMDHK m.t0l2. Bkz. $ekil: 7, infra s.92
48. Bkz. $ekil: 7,8,9,Infra s.92-94
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Bir girintiirin

alam, girintinin

etrafindaki hyrlarda en diiqrik cezir

hattr ile girintinin do['al giriq noktalanndaki en dtiqtik cezir hattrm birleqtiren bir hattrn arasrnda kalan alandrr. Bu girintinin giriq bdltimtinde
adalarrn mevcudiyeti sebebiyle birden fazla afiz bulunmasr durumunda
yarrm daire btittin a$:rzlarda gizilen hatlann toplamrna eqit uzunlukta bir
hat esas ahnarak gizilecektir. Bir girinti iginde bulunan adalar girintinin
su alamna dahilmiq gibi kabul edilecektirae. Bir kcirfezin dofal giriq noktalarr arasrndaki mesafenin cezir srrasrnda 24 mili agmadrfr durumlarda
bu iki cezir hattr arasrnda ktirfezi kapatan bir hat gizilebilir ve bu surette
kapatrlan sular ig sular olarak nitelendirilecektir5o. Bir ktirfezin dopal giriq noktalan arasrndaki mesafenin cezir srrasrnd,a24 mili aqtrfr durumlarda krirfez iginde 24 mil uzunlukta bir driz esas hat, bu uzunlukta bir
hat ile mrimktin olan en fazla su alamm kapatacak qekilde gizilecektirsl.
Netice olarak burada tanrmlanan tiirdeki krirfezlerde karasulan bu kdrfezlerin giriq noktalarl arasrna gekilecek hattan itibaren dlqtilecektir. Bu
hat karasularrmn ig srnrnnr teqkil edecektir. Hattrn gerisinde kalan sular ise ig sular olarak degerlendirilecektir'
C. ADAI,AR VE CEZIR YUTSNTS,IXT,NNi
1. 1958 Cenevre Karasulan

ve Bitigik

Biilge Konvansiyonu

ve Oncesinde Durum
1958 Cenevre Karasulan ve Bitiqik Btilge Konvansiyonunun'10.
maddesine gtire "bir ada, su ile gevrilmig, sulann en gok ytikseldili zaman su risttinde kalan do!'al olarak olugmug bir arazi pargasrdrr." 1958

49. 1958KBBK m.7/3; Lg82BMDHK m.10/3.Bkz. $ekil 9;11,infra s.94,96
50. 1958KBBK m.7/4; Lg82BMDHK m. L0/4.Bkz. $ekil:S,Infra s.93
bl. 19b8KBBK m.7/5; tg82 BMDHK m.10/5.Bkz.$ekil:10,infra s.95
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Konvansiyonundaki bu hrikme raimen L930 Hague Konferansrnda ortaya konulan gdrtiqler ve 1956 Birleqmiq Milletler Devletler Hukuku
Komisyonumrn tasansr gcizOntineahndrgrnda adamn hukuki tammr konusunda devletler arasrnda tam bir mutabakat olmadrlr neticesine varrlmaktadrr52. 1958 Konvansiyonunda yer alan tammrn ayrrd edici iizellikleri incelenecek olursa bfu arazi pargasrmn ada olarak tammlanabilmesi
igin gu fonksiyonlara sahip olmasr gerekmektedir ki bunlar; 1- su ile gevrilmiq olma,2- sularrn en gok ytikseldi{i zamanlard.a da su tisttinde kalma, 3- dofal olarak oluqma. Adamn birinci aJnrro vasfi her tarafimn sular ile gevrilmig olmasrdrr. Qok ktiguk bir kara pargasr ile kryrya doSal
olarak ba$lanmrq olan bir arazi pargasr bile ada olarak nilendirilemeyecektir. Adamn diger bir aJnrrcrvasfi ise; sulann en gok ytikseldi!'i zamarrlarda da bu etrafr sularla gevrili arazi pargasrmn su rizerinde kalmasrdrr.
Bu tammla ada sadece sularrn gekilme zamanr ortaya grkan cezir
yLiksekliklerindens3 ayrrt edilmek istenmiqtir. Demek ki ada sularrn en
gok yiikseldiii zamanlarda bile su iisttinde kalabilen bit arazipargasrdrr.
Adamn tigrincti iizellifi ise doial olarak olugmuq bir arazi pargasr olmasrdrr. Bu htiktim ile sun'i adalar ile adalar arasrndaki fark ortaya konulmak istenmiqtir. Adalarrn da ana kara gibi karasularrna sahip olmasr sebebiyle sun'i adalar kurmak

suretiyle devletlerin karasularr ihd.as

etmelerinin 0nlenmesi agrsrndansadecedofal olarak oluqmuq ve
5rukarda
sayrlan dif'er niteliklere sahip arazi pargalan ada olarak kabul edilmiqtir. 1958 Konvansiyonundaki drizenlemede adamn doial bir arazi ytikseltisi olmasr yeterli gririilmrig, aJrrrcaba arazi pargasrmn insan topluluklarrm banndrrmaya mtisait olup olmadr[r hususu deferlendirmede

f

52. GONLUBOL M., op. cit s.100
53. 1958KBBK m.11;Bkz. gekil:4,b,infra s.gg-90
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gdzdnrineahnmamrqtrr. Tabii ki bu dzellikle bu trir adalara da karasulan
tanrnmasr durumunda gok btiytik bir noksanhk olarak deferlendirilebilir.
Denizde yeni bir ada teqekktil etmesi durumunda Ada'nln karasulannda ya da agrk denizlerde teqekktil etmig olmasrna gdre bir aJnrlm
yapmak gerekecektir. Agrk denizde teqekkiil eden bir ada fiili olarak iqgal edilip de bu iggalden diier devletler haberdar edilmedikqe sahipsiz
bir rilke sayrlrr54. Adanrn karasularr iginde ortaya grkmasr durumunda
ise bu ada kryr devletinin tilkesi sayrlacak ve burada karasulan adadan
itibaren hesaplanacaktrrS5.
1958 Konvansiyonuna gdre "cezir ytiksekli[i, su ile gevrili olan ve
sular gekildiii zaman su Usttinde kalan, fakat sular yukseldili zaman su
ile kaph hale gelen, doial olarak olugmug bir arazi pargasrdrr. Bir cezir
yiikseklilinin

tamamen veya krsmen ana karadan veya bir adadan itiba-

ren karasularrnln geniqli[ini aqmayan bir uzakhkta bulunduSu yerlerde,
o yrikseklik rizerindeki en diiqtik cezir hattr, karasulanmn iilgrilmesinde
esas hat olarak kullamlabilirsG. Cezir ytikseklilinin,

tamamen veya krs-

men ana karadan veya bir adadan itibaren karasulanmn genigliflni
aqan bir mesafede oldulu yerlerde kendisine ait bir karasu5ru yoktur57.
Burada adalar ile cezir ytikseklikleri arasrndaki temel fark ortaya grkmaktadrr. Adalann, aJrnenkrta tilkesi gibi, karasulan dahilinde olup ol'
madrklanna bakrlmaksrzrn kendisine ait karasulan vardrr. Cezir yiik-

5 4 . G o N L U B O L M . , o p . c i t .s . 1 0 0
55. COWTUBOL M., op. cit. s.100
56. 1958KBBK m.l LllBkz. $ekil: 4,5, infra s.89-90
57. 1953KBBK m.1L/2Bkz. $ekil: 4,5, infra s.89-90
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sekliklerinin ise sadecekrta tilkesinin karasulan dahilinde bulunnralan
hr

durumunda kendilerine has karasulan bulunmamakla birlikte, adalar
gibi karasularrmn agrk denizlere do!-ru geniqlemesine etkisi vardrr.
suni tesislerin cezir ytikseklikleri rizerinde inga edilmiq olsalar d.a
kendilerine mahsus karasulan yokturs8. Karasularrmn iginde olup da bir
cezir ytikseklili iizerinde inqa edilmemiq olan suni tesisler karasulannrn
geniqlemesineyol agmazlg.Milletlerarasr Hukuk Komisyonunun 19b6 yrhnda benimsediii son raporunda gu de['erlendirme yaprlmrqtrr6o. "Ada,
sularla gevrili olan ve anormal bazr $artlar haricinde daimi olarak sularrn en gok yukseldi['i durumlarda da su risttinde kalan bir arazi pargasrdrr. Bunun neticesi olarak aga!,rdabelirtilenler ada olarak kabul edilmemekte ve bunlara ait karasulan bulunmamaktadrr.
i sadece sulann en gok gekildili drinemlerde su tizerine grkan ytikseltiler. Bu yrikseltiler tizerine daimi olarak su tistrinde kalan tesisler
inga edilmig olsa bile (ornefin deniz feneri) bu ytikselti bu maddede anlagildrflr gekilde bir ada defildir. Dolayrsryla bunlarrn kendilerine has karasulan bulunmamaktadrr. ii- Deniz yatalr tizerine inga edilmiq olan tek-

I

nik tesisler (itrnek olarak lata sahanh[rmn iqletilmesi igin kullanrlan
petrol platformlan, aragtirma platformlan gibi) ada olarak nitelendirilmemig olup bunlann da kendilerine has karasularr yoktur. Ancak komisyon, bununla beraber, bu tesisler etrafinda bunlann agrn dereced,e zarar
gdrebilir nitelikte olmalanm da gtizdntine alarak gtivenlik bOlgeleri kurulabilmesini teklif etmigtir. Ancak, bu deniz fenerleri agrsrnd.anda aym

58. TOLUNERS.,op.cit. s.73;WHITEMA^IM., op.cit. s.BOB

t
r

59. TOLUNERS.,ibid. s.Tg
60. WHITEMAIIM., op. cit.s.294
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tedbirlere bagvurulabileceii qeklinde algrlanmamahdr. iii- Komisyon bu
maddenin adalar grubu ile itgili bir hiikrimle devam ettirilmesini amaglamtqtrr."
Milletlerarasr Hukuk Komisyonunun 10. madde olarak benimsediCr ve

tizerinde

yukardaki

yorumu

yaptrfir

10.

madde

1958

Konvansiyonunda esas olarak buna benzer gekilde kabul edilmigtir6l.
1958 Konvansiyonundaadalarla ilgili dtizenlemeyergrk tutan bazr {inemli yargrsal kararlar
Yiiksek

Denizcilik

olmuqtur. 1805 yrhnda ANNA davasrnda Ingiliz
Mahkemesi bir

Ingiliz

Gemisi tarafindan

bir

Amerikan Gemisinin Missisipi Nehrinin a|zrnd,abulunan ve daimi olarak g6nilen bazr gamur adalarrndan 3 mil, fakat, ana karadan 5 mil
uzakta tutuklamasrnrn A.B.D. karasulannda gergekleqrtrigoldu[una karar vermig ve bdylece Amerikan Gemisinin maliklerine tazminat ve zararlann ridenmesinehtikmetmiqtir. Bu dava esnasrnda davamn hakimlerinden Sir William Scott, kendi mtitalaasrnda; nehrin aizrnda yer alan
gamur adalanmn toprak ya da tagtan meydana gelip gelmemesinin hakimiyet hakkrm etkilemeyecefini, hakimiyet hakkrmn topralrn brinyesi ile
alakah olmadrfrm ve buna dayandrrrlamayaca$m ortaya koymuqtur62.
Yine 1925 yrhnda Francis E isimli bir ingiliz Gemisi gtivertesinde likdr
ile Florida ana krtasrna 16 mil, fakat Sea Horse iqaret fenerine 12 millik
bir mesafededemirli iken tutuklanmrgtrr. Mahkeme bu davada iqaret fenerinin sri bir kayahk rizerinde inqa edilmig bir yapr olduiunu, suyun drqrnda rqrk verdiiini, fakat kayahfrn tamamen suJrun altrnda olduiunu
belirtmiqtir.

T\rtuklama Anglo-Amerikan likiir

andlaqmasrna uygun

on the Law of the Sea,PlenaryMeetings,
ll UN Conference
61. UN Doc.A/CONF.13lL.52;
s.132-133
62. WHITEMANM., op.cit. s.279
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gekilde yaprlmrgtrr. Bu andlaqma kurallara aykrrr davranan gemilerin
b
I

Amerikan Iftyrlanna gemi ile bir saatlik mesafede olmalarr durumunda

I

tutuklanabilmelerine mtisaade etmektedir. Bundan dolayr mahkeme, bu
andlaqmadaki ifadenin bu mesafenin iqaret fenerinden deiil, ana karadan itibaren hesaplanmasr gerektiS anlamrna geldigini, fakat ana krtadan dahi tutuklama noktasrna kadar olan mesafenin Jiiri tarafindan bir
saatlik srireden daha az bir stirede ulaqrlabilecek bir nokta oldu!'unu belirtmiqtiros. Diper bir davada da davah 1917 tarihli A.B.D. Muhaceret
Kanunu ihlal etmekten dolayr yargrlanmrgtrr. Bu davada da Mahkemece
adalarda insan yaqayrp yaqamamasrnrn bunlann nitelili

rizerinde etkili

olamayaca!:.nrbelirtmiqtirGa.
1958 Konvansiyonunun 10. maddesi kryrlan karqr karqrya ya da
yan yana bulunan devletler arasrnda karasularrnrn drg slmrlmn saptanmasrna iligkin L2. madde dtizeni sakh olmak rizere Karasularr bakrmrndan kara tilkesr ile ada rilkesi arasrnda bir ayrnm yapmamakta ve her
ikisine de eqit hak tamnmasr ilkesinden hareket etmektedir6s.
Karasulan iginde bulunan bir adanrn kendi karasulan vardrr ve
bu ada karasulanmn denize do[ru geniqlemesineyol agar. Sulann adada
en gok qekildili yer o kesim igin ig srmr olur66.
2. 1982 Konvansiyonunda

Adalann

Deferlendirilmesi

1982 Konvansiyonurta gOre ada, etrafi sularla gevrili, sulann en
gok yiikseldifi zamanda su ristiinde kalan, dofial olarak olugmuq arazi

63. WHITEMAN M., op. crt.s.279(U.S.vs. Henning et.al.L925)
64. ibia.s.Z80;(Middletonvs. United States)

*

65. TOLUNER S., op. cit. s.71
66. TOLUNER S., op. cit. s.71
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pargasrdrroT. 7982 Konvansiyonunun adalara iliqkin tammr unsurlarr itibariyle 1958 Konvansiyonunun 10. maddesinde yer alan tammla a5mrdrr.
Ancak; 1982 Konvansiyonu adalarla ilgili olarak 1958 Konvansiyonuna
gOredaha geniq hiiktimler ortaya koymugtur.
,

insan toplupunu besleyemeyecekolan veya kendine has ekonomik

hayatr olmayan kayalann miinhasrr ekonomik b0lgeleri veya krta sahanhS bulunmayacaktll6S. Ancak;bu ttir kayalar drgrndaki adalann karasulan, bitiqik brilge, lata sahanhlr ve mtinhasrr ekonomik btilgeleri bu konvansiyonun

kara

iilkesine

uygulanacak

htikrimlerine

gOre

saptanacakhrog.1982 Konvansiyonu bu hrikmii ile 1958 Konvansiyonunda
mevcut olmayan ve ilerde birgok problemler yaratabilecek bir drizenleme
getirmigtir. GdriilduflU Sibi; 1982 Konvansiyonunun 121. maddesi kendine has ekonomik hayatr olmayan veya iizerinde insanlarrn beslenmesi
imkam bulunmayan kayalann dahi karasulanna sahip olacafim ve bunlann deniz alanlanmn aJmenkara iilkesi gibi saptanacafirm belirtmiqtir.
Yani karasularr agrsrndan ada ile kara tilkesi arasrnda higbir aynm giizetmemigtir. Adalan deniz alanlari sorunu Ugiincii Deniz Hukuku
Konferansrnda iki agrdan yofun tartrgmalara yol agan bir sorun olmugtur. Bunlar; adalara tamnacak deniz alanlarr ve adalann komgu devletler arasrndaki deniz alanlarrmn srmrlandrrrlmasr iizerindeki etkileridir7o.
Adalara aJmen kara tilkesi gibi deniz alam tamnmasr halinde bu
durum, diinya denizlerinin biiyiik brihimtinrin milli yetkiye tabi olmasrna

67. 1982BMDHK m. LzLlL
68. 1982BMDHK m. l2I/3
69. 1982BMDHK m. L2I/2
70. TOLUNER S., op. cit. s.72
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ve briylelikle denizlerin serbestlifi prensibinin olumsuz olarak etkilenmesine sebebiyet verecektirTl. Ozellikle kendine has ekonomik hayatr olmayan ya da iizerinde insanlann beslenmesi imkam bulunmayan kayalann
dahi karasulanna sahip krhnmasr bilhassa deniz alanlarlmn kargrhkh
ya da yanyana kryrlara sahip devletler arasrnda srmrlandrllmasrnda btiytik haksrzhklara sebebiyet verecektir. Bu ttir kayalara sahip olan devletler difer tilkenin karasularrnrn haksrz olarak azalmasrna ya da karasulanndan biiy0k oranda mahrum kalmasrna sebebiyet verebilecektir.
Ozellikle bu ttirde adalann serpigtirilmiq olarak bir difer devletin ana
tilkesinin gok yakrmnda yer almasr durumunda; bu adalar sebebiyle bu
tilke adeta qok kiigrik bir deniz alanr igersine hapsedilmig olacak, aqrk denizlere dahi kendi karasulanndan grkmasr bir problem teqkil edecektir.
Bunun yamnda olay srrf karasularrndan mahrumiyet ya da azalma deiil,
bu devletin faydalanabilece$i krta sahanhlr ve miinhasrr ekonomik bcilge
gibi deniz alanlarrndan da ktsmen veya tamarnen mahrum olmasr neticesini doiuracaktrr. Qtinkii, bu trir kayalar drgrndaki her trirlii adamn kendine has krta sahanhF ya da mtnhasrr ekonomik bolgesi olabilecefi iing6rrilmiiqttir. Ugrincii Deniz Hukuku Konferansr srrasrnda 15 devlet
tarafrndan adalara tanrnacak deniz alanlarlnrn krsrtlanmasr amacryla
bir 6neri sunulmuqtur. Bu dnerideT2tjner5ri sunan devletler tarafindan
adalann do!'al yaprlarr ve coirafi konumlan bakrmrndan bir ayrrrm yaprlarak kryrya yakrn bulunmayan adalann, bunlaln biiytikliikleri,

coirafr

yaprlan, tizerinde yagayan insanlarrn ihtiyag ve grkarlarr, siirekli yerlegmeye uygunluE-u, bagka bir devletin deniz alanlanna yakrnhg gibi kriterler gcizdntine ahnarak msfete uygun bir bigimde bu adalarrn deniz

7I. iUia.s.Zr
72. TOLUNER S., op. cit. s.72;A.CONF.62/C.2/L.62
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alanlannrn saptanmasr tingririilmiiqttirTS. Yine bu rineriye grire }uyrmn
yakrnrnda bulunmayan adacrk; kaya ve cezir yriksekliklerinin kendilerine ait karasulan bulunmayacaktrr. Ttirkiye de Ozellikle Ege Denizindeki
durumu gdzdntinde tutarak adalann hukuki durumuna agrkhk kazandrnlmasrm saflayacak gegitli rineriler sunmugtur7a. Ancak bu dnerilere
karqr menfaatleri

ztt olan iilkeler

taraflndan

tepki

gdsterilmiqtir.

Nihayette 1982 Konvansiyonunun 121. maddesi bu gartlar altrnda benimsenmigtir. Bilindifi
Konvansiyonu

gibi 1982 Birlegmiq Milletler

16 Kasrm L994 tarihinde

yrirtirlii$e

Deniz Hukuku
girmigtir.

Bu

Konvansi5ronhtikmti kural olarak ancak taraf devletler agrsrndanbir hiiktim ifade edecektir. 1982 Konvansiyonunun Ozellikle adalara iligkin
hiikmtimin hak ve nasafete uygunluiu tartrgma giittiriir niteliktedir.

Bu

htikmiin zamanla milletlerarasr 6rf ve adet kurah olarak kabul gtirmesi
de ileride birgok uyuqmazhklara sebebiyet verecektir. Qtinkti, karasulairmn da geniqlemesi elilimi ile birlikte ve 1982 Konvansiyonunda 12 mil
karasulan geniqli!'i kurahmn evrensel bir qekilde kabul gdrmesi kargrsrnda bu trir bir gegerlilifin esas ahnmasr durumund.a adalara da almen
kara rilkesi gibi lusrttanmaksrzrn karasulan tamnmasr gok biiyiik deniz
alanlanmn milli yetkiye tabi krhnmasrna ve dolayrsryla denizlerin serbestisi ilkesinin sekteye uiramasrna sebebiyet verecektir. Ozellikle kayalara

dahi

karasulan

tamnmasr

bu

gtirtiqri

kuwetlendirecektir.

Kanaatimizce bunun gdziimii adalara tamnacak deniz alanlarrmn bu
adalann bir rilkenin esash.unsurunu olugturmamalan durumunda ana
tilkeye oranla srmrh bir geniqliie kadar karasulan tamnmasryla mtirnktin olacaktrr. Herhangi bir adamn tilkenin asli topralrm olugturmasr

73. Ioc.cit.
74, Ioc.cit.

I

3r

HUKUK ARAFTIRMALARI

yani tilkenin esasen bir ada tilkesi olmasr durumunda gayet tabiidir ki
bu adaya her trirlti deniz alam krsrntrsrz olarak tamnacak ve bu adanrn
bagka bir iilke ile karqrhkh kryrlan ya da bitigik kryrlan bulunmasr durumunda krta tilkesi ile arasrnda higbir fark gdzetilmeyecektir. Ne var ki
bu adalann bir rilkenin esash unsurlanm oluqturmamasl ve ana iilkeye
belirli bir uzakhkta bulunmasr dur:umunda bu adalara deniz alanlan konusunda krta iilkesi ile bir muamele yaprlmasr bu adalara sahip devletler agrsrndan haksrz bir kazang sailayacak ve milli yetkiye tabi olacak
alanlann agrn oranda bu devletler lehine artmasrna sebebiyet verecektir.
Hele bu adalann bagka bir devletin ana kara tilkesine gok yakrn bir konumda bulunmasr durumunda problemin gdzrimti imkansrz hale gelecektir. bu itibarla; bu tiir adalara tamnacak deniz alanlannln krsrth olmasr
en uygun gtiziimdrir. Ozellikle deniz alanlarlmn srmrlandrrrlmasrnda da
bu adalann bazr durumlarda gok krsrth deniz alanlanna sahip krhnmalarr hakkaniyete en uygun yol olacaktrrTs.
D-

DALGAI{IRANI,AR,

DEMINT,NME

YERLERI

\TE

a

LIM
Bir limanda denize dogru vzartan iskele ve dalgakrranlar bu limanrn ig krsmr olarak kabul edilmekte ve kryrnln bir pargasl olarak de$er-

75. Buna iirnek olarak Ttirkiye'nin Ege kryrlarrnda bulunan Yunan adalarrnr vermek miimkiindiir. Bu adalan 12 mil bir karasularrna sahip olduklarrmn varsayrlmasr durumunda
Tiirkiye'nin deniz alanlarr hak ve nasafete aykrrr gekilde krsrtlanacalr gibi Adalar ile
Ttirkiye arasrndaki deniz alanlannda birbiri ile irtibatr bulunmayan agrk deniz giilleri
olugacaktrr. Bu konuda ayrrntrh bilgi iqin bkz. TOLUNER S., op.cit. s.83 vd; BAYKAL
F.H. "Karasulannrn Azami ve Asgari Geniqlifi" Hukuk Aragtrrmalarr, Cilt:7 Sayr: 1-3
1992-1993, s.163-227, Istanbul; BAYKAL F.H. "Karasulannrn Geniqli!'i 'Konusunda
Ttirk Uygulamasr" Hukuk Aragtrrmalarr, CiIt:8 Sayr: 1-3, 1994, s. 165-193,Istanbul
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lendirilmektedir.

Karasulan

da buna ba$h 'olarak saptanmaktadrr.

Gemilerin yiiklenmesi ve boqaltrlmasr igin kullamlan en azrndan bir krsmr karasulanmn drq srmnnln Otesindekalan demir yerleri bu denizlerin
bir pargasr olarak deSerlendirilmektedir. Normal olarak gemilerin ytikleme, boqaltma ve demirlemesi iqin kullamlan ve aksi halde karasularrnrn
drq srmnmn dtesinde kalacak olan demir yerleri karasulanna dahildirT6.
Karasulanmn srmrlandrnlmasr bakrmrndan liman sisteminin ayrrlmaz
bir pargasrm oluqturan en drqardaki daimi liman tesisleri luyrmn bir pargasrm oluqturuyormuq gibi mtitalaa edilecektirTT.Ktyt agrklanndaki tesis
ve suni adalar daimi liman tesisleri olarak telakki edilmeyecektir78.
Kryr agrklanndaki tesis ve suni adalann daimi liman tesisleri olarak nitelendirilemeyeceklerine iliqkin huktim 1958 Konvansiyonunda
mevcut olmayrp L982 konvansiyonunda bu konuda hiiktim getirilmiqtir.
Aynca 1958 Konvansiyonunda karasularrmn krsmen ya da tamamen drq
slnlrlnln ritesinde kahp da normal olarak gemilerin yiikleme, boqaltma
ve demirlemesi igin kullamldrklanndan karasulanna dahil olduklan kabul edilen demir yerlerinin kryr devletince agrkca srmrlandrnlmasr ve gerekli qekilde aleniyet kazandrnlmasr gereken haritalar tizerinde srmrlarr
ile

birlikte

g6sterilmesi

zorunlulu!'u

getirilmigken,

1982

Konvansiyonunda bu hususda herhangi bir hiikrim getirilmeyerek sadece
bu trir demir yerlerinin karasulanna dahil olduiunun belirtilmesi ile yetinilmistir.
E- NEHIRLER
Nehirlerle

ilgili

olarak

76. 1958KBBK m.9; 1982BMDHK m.12
77. 1958KBBK m.8; 1982BMDHK m.11
78. L982BMDHK m.11

1958

Konvansiyonu

ve

L982
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Konvansiyonunda aym diizenleme yaprlmrgtrr. Bir nehrin doirudan doi-

L"

ruya denize akmasr durumunda, esas hat nehir kryrlanmn cezir hattr
rizerindeki noktalarr arasrnda nehir aizrna gizilen hattr7g.
F. GOLLER
Tek bir devletin srmrlan igersinde yer alan giiller dofal olarak o
devletin tilkesi olarak kabul edilmektedir. Dolayrsryla bu ttir griller agrsrndan ig sular ya da karasulan ayrrrmrna gerek kalmamaktadrr. Bir gdItin bir btiltimtiniin bir devletin rilkesine, difer bir brjltimtintin ise bagka
bir devletin rilkesinde yer ahirasrnda normal prosedtir her iki rilkeye ait
srmrlann andlaqma yolu ile saptanmasrd.rr. Bunun yaprlmamrq olmasr
durumunda gdltin orta hattr genel olarak biihi$iim gizgisi olarak kabul
edilecektirso. Kanada ile A.B.D. arasrnda yer alan Buyiik G0ller bu iki
tilke arasrnda akdedilmig bulunan andlagmalara tabidir. Bu konuda yaprlmrg olan gegitli andlaqmalar bu giillerin sadeceiki ulke arasrndaki srmrlanm saptamakla kalmamrq, fakat aym zamanda denizcilik, ulaqtrrma ve harp gemileri ile ilgili srmrlandrrmalan da diizenlemigtirsl.

c- DoNMU$ DENiZLERDE KARASUT.ARTTVIN
iq Smnnr
Daimi olarak donmuq bulunan denizlerde karasulanmn iilgtilme-

7 9 . 1958KBBK m.13; L982BMDHK m.9
8 0 . BRITTIN B.H,, op.cit.s.82
gemileri ile ilgili krsrtlamalarla ilgili olarak Su hususu drnek vermek mtimktindtir ki; andlaqmalarda yer alan krsrtlamalardan dolayr A.B.D.'ye ait Wolvesine e{itim

8 1 . H*p

gemisi II. Diinya Savaqr srrasrnda Biiytik Grillerde herhangi bir silah.-taqrmamrqtrr.
Aynr zamanda sava$ ganimeti olarak ele gegirilen bir Alman Denizaltrsr $ikago'ya bu
amaqla gtinderilirken bu seyahati esnaslndadenizaltrlara iliqkin andlagmadaki yasaklara tabi tutulmuqtu, BRITTIN B.H., s.8B
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sinde esas ahnacak noktalarrn tesbiti meselesi doktrinde ve uygulamada
mi.inakaqahdrr. En driqrik cezir hattr kaidesinin bu trir kryrlara uygulanmasr imkansrz gibi gdzrikmektedirs2. Kuzey ve Griney Kutup daireleri
iginde kalan araziler hemen hemen devamh surette kahn buz tabakalan
ile drtrilmriq bulunmaktadrr. Bu buz tabakalarr birgok yerlerde henriz
tesbit edilmemig noktalarda karaya ba$lanmrqlardrr. l-9b0'li yrllarda yaprlan aragtrrmalard.a Griney Kutup noktasrnda krt'a rizerindeki buz tabakasrnrn 2528 m. kahnhkta olduiu ve bu noktda krt'amn deniz seviyesinden 275 m. ytikseklikte olduiu tesbit edilmiqtirss. Bu da gdstermektedir
ki Giiney Kutup brilgesinde krt'a sahili buz tabakasrmn denizle birlegtigi
hattan qok daha igerde bulunmaktadrr. Donmuq denizlerde krtanrn bittigi ve denizin bagladrfr hat tesbit edilebildigi takdirde acaba karasulan
krtanrn bitiminden mi; yoksa, buz tabakaslmn sona erdiii noktadan itibaren mi'hesaplanacaktrr? Rusya 1911'de karasulairmn buzlann bitiminden itibaren hesaplanmasl esasrnl ileri stirmriqtrir84. Bu prensip bizzat Rusya tarafindan da uygulanmamrgtrr. spitsbergen takrm adalan
hakkrnda 9 $ubat 1920 de imzalanan ve Rusyanrn taraf olduiu bir andlaqmada, donmug olsun veya olmasrn butun karasularr igin yeknesak bir
rejim kabul edilmigtir Aym gekilde Aaland adalan hakkrnda 20 Ekim
1921 de imzalanan sOzleqmedeve sovyetler Birligi ile Finlandiya arasrnd,a 14 Ekim 1920 tarihinde imzalanan banq andlaqmasrndakarasulanmn srmrlandrrrlmasr bakrmrndan denizlerin donmug olmasr ya da olmamasr arasrnda higbir aJirrm yaprlmamrqtrrSS. Bu husus halen gozume

82. GONLUBOL M., op. cit. s.109
83. The New York Times. 9 Arahk L957
84. GONLUBOL M., op.cit.s.110
8 5 . UN Doc.A/CN4/53,s.20;GONlUtrOt,.op.cit.s.20
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kavugturulmugbir hususdegildir.
It

III. KARASUI,ARININ

DI$ SINIRI

Karasula'mn

drg slnlrl, her noktasr esas hattrn en yakrn noktasrna karasulanmn genigligine eqit uzakhkta bulunan hattrr. Bu tamm gerek 1958 Konvansiyonunda, gerekse 19g2 Konvansiyonunda kabul
edilen
tammdrrS6. Karasulanmn drq slnlrlnln saptanmasrnda esas hattrn
her
noktasrmn deiil de, bu hattan denize doffu en yakrn noktasrnrn
esas
ahnmasr sebebiyle bu usultin uygulanmasl sonucu ortaya grkacak drq
srntr, her noktada ig srmra paralel bir hat olmayacak, bciylelikle
denizin
daha genig bir kesiminin karasularr rejimine tabi olmasr gerekecektil8T.
Bu usul ulagtrrma kolayhk saslama amactyla ve cizellikle girintili grkrntrh kryrlarda basit bir slnrrrn elde edilmesi igin uygun bulunmug
ve kabul
edilmigtirS8. Karasularrmn drg srnrrlanmn saptanmasrnda baghca
iki gortiq ortaya siirtilmtiqttir. Bunlar "parale| hat usulti" ve "daire
kavisleri
veya yay" usulleridir. $imdi bu yiintemler aSrnntrh olarak aqa$rda
incele_
necektir.
A. DI$ SINIRIN

SAPTANMASII\DAKi

USULLER

l. Paralel Hat Usulti
Bu usul; karasularrmn drq slnlrlnln karasula'mn genigligi kadar
bir mes-afedeig srnrrr aJmen ve tamamen yansrtan ,,paralel
bir hat
qeklinde qizilmesi" usuludur89. Ancak; bu usulun uygulanabilmesi
igin

86. 1958KBBK m.G;L98ZBMDHK m.4
87. TOLUNER S., op cit. s. 77 -79
88. ibid. s.78
89. GoNLUBOL M., op.cit.s.133

HUKUK ARAFTIRMALARI

36

kryrnrn tamamen diiz olmasr ya da gok onemsiz girintilere sahip olmasr
gerekecektir ki bu usulde gizilen drq srmnn her noktasr, i9 srmnn en yakrn noktasrna karasulanmn geniqligine egit mesafedeolsun. Aksi takdirde; yani kryrmn dtiz bir hat takip etmeyip derin girinti ve grkrntrlara sahip olmasr durumunda bu usul salunca yaratacaktrrgO. Girintili grluntrh
kryrlarda kafasula'mn ig srmrrna paralel hat gizilmeye kalkrgrlmasr halinde; bu gizilecek hattrn her noktasrmn i9 srnrra karasulanmn geniqliline eqit bir mesafedebulunmasr imkam olmayacaktrr. Qtinkii;karasulanmn drq slntrlnln bir gok noktalan i9 srmra gok daha yakrn bir mesafeden
geEecekve bu da kryr devletinin aleyhine bir durum yaratacak, dolayrsryIa, kryr devletinin egemenliiine tabi olacak deniz alammn azalmasrna sebebiyet verecektir.
2- Daire Kavisleri veYa YaY Usulti
Karasulanmn drq srmrlanmn tesbitinde kullamlan ikinci ytintem
,,daire kavisleri" veya "yay" usuhi olarak amlan usuldtir. Bu ydnteme
gore karasulalnrn drq srmnmn tesbiti igin karasulanmn iilgtilmeye baqlandrgr esas hat iizerinde geqitli noktalar ahnacak, pergelin sabit ayalr
genigbelirlenecek bu noktalara konularak deniz iizerinde karasulanmn
eqit yan gapra daire kavisleri gizilecektir ($ekil L2). Qizilecek bu
kavislerden loyrdan enfazlauzakfukta olanlan, karasulanmn drq srmnm

liiine

teqkil edecektir. Biiylece gizilmig olan drq slrunn her noktasr karasulanmn ig srnrtmn en yakrn noktasrna karasulalmn genigliiine eqit mesafede olacaktrrgl. GtlnlUbol'a grire "karasularrmn drg srmnmn en kolay ve en
doiru qekilde ancak daire kavisleri metodu ile elde edilecefi muhakkak-

9 0 . Ioc.cit.
9 1 . GONLUBOL M., op. cit. s. t34; Bkz. $ekil 12; infra s.97
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trr. Daire kavisleri metodu tatbik editdili zaman driz veya girintisi grkrn-

lh

trsr fazla olmayan kryrlarda drq srmr kryrya paralel olacaktrr. Girintisi grkrntrsr fazla olan }ayrlarda ise drq smrr kr5nyr aJrnenaksettirmek yerine,
dalgalr bir zigzagmeydana getirecektir. Karasulanmn geniqlifinin ve drq
srmnmn kryr devleti tarafrndan resmen kabul edilmiq haritalarda tesbit
edilmemig olmasr durumunda; daire kavisleri usulii kryrya yaklaqan gemilerin karasularrnda bulunup bulunmadrklarrm tesbit edebilmeleri agrsrndan da fayda sa$layacaktrr. Geminin karasulannda mr yoksa bunun
drgrnda mr bulundu[unu anlamak igin geminin kaptam gemisinin bulundu!'u noktayr harita tizerinde saptadrktan sonra, pergelin sabit ayafi bu
nokta tizerinde olmak tizere kryr istikametinde luyr devletinin karasulan
geniqlipine egit yan gapta bir daire kavisi gizecektir. bu gizecel$daire kavisinin herhangi bir noktada sahili kesmesi durumunda veya kryrya temas etmesi durumunda geminin karasularrnda bulunduiu anlagrlacaktlr".
Yay veya daire kavisleri metodu iki qekilde uygulanabilir. birinci
sistemde karasulanmn geniglifine eqit yan gapta gizilen daire kavisleri
olduiu gibi brrakrlrr. Bu takdirde karasulanmn drq srmn birgok daire kavislerinden meydana gelecektir ($ekil ...). Ikinci sistemde ise a5mresasa
gOre gizilen daire kavislerine teietler gizilir ve bu durumda drg srmr bu
diiz hatlardan tegekktil eder. Bu yol takip edildiS zaman karasularrnrn
geniqligi kryr devletince kabul edilen geniqlikten biraz daha fazla olacaktrr92. Daire kavisleri metodunun tatbikatta ilk defa ne zaman kullamldrCr bilinmemektedires. Milletlerarasr

Adalet divam

92. SMITH A.H., The Law and Custom of The Sea, 1967s.8
93. CoNLUBOL M., op.cit.s.137

1951 Bahkgrhk
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Davasrnda 9a bu yiintemin ilk defa 1930 Konferansr srrasrnda A.B.D. tarafrndan ortaya atrlan yeni bir teknik olduiu belirtilmiqtir. Milletlerarasr
Hukuk Komisyonu da teknik konularda kendisinin tavsiyelerde bulunmak Uzere tayin ettifi Uzmanlar Komitesinin tavsiyesi rizerine 1956 tasalsrnda bu metodu kabul etmigtir. Bu metin 1958 Konferansrnda ve
bunu mtiteakip 1982 Konvansiyonund.aaynen kabul gormriqttir.
Millegerarasr Adalet Divanr 1951 tarihli Ingiltere ile Norveg ara-'
srndaki bahkErhk uyuqmazhlrmng5 gdziimiinde daire kavisleri metodunun milletlerarasr hukukun mecburi bir kurah niteligini haiz olmadr[rn
belirtmiqtir.

9 4 . I . C . J . R e p o r t s , 1 9 5 1 "s, . 1 2 9
9 5 . 1g3b Temmuzunda
Norveg Balkgrlalna

Finlandiya'ya

kadar uzayan kryrlar iizerinde

tahsis edilen btilgenin geniSlifini

kesin olarak tayin eden bir kra-

Norveg Htiktimeti

liyet kararnamesi ilan etti. Kararnamede, bu saha iginde btittin kryryr igine alan ve 47
dtiz hatla birleqtirilmiq

48 ana nokta belirtiliyordu.

Bu baqlangrg hatlarrnrn ve denize

dogru onlara paralel 4 millik bir sahanrn ihtiva ettigi btittin sulardaki bahkgrhk btilgeleri Norveglilere tahsis ediliyordu. Muamelelerde
bu sahanrn drq srnlrln karasularrnln
belirtilmiyordu.
buytikli.ikteki
du. Hatlardan

Hatlarrn

gizildiii

bu qekilde kabul edilmekle beraber;

drq srnrrr olarak kabul edildiii

kararda

aqrkhkla

noktalarrn bazrlan kara tilkesinde, bazrlarr deiiqik

adalar, bazrlan da kryr ile irtibatr olmayan kayalar tizerinde bulunuyor25 tanesi 10 milden uzun, bazrlarr ise daha da uzundu. En uzun iig hat

i- milsrrasryl a 44,40 ve 39 mildi. Davayl agan ingiltere, resmi mtiracaatrnda Divan-r
letlerarasr hukukun

karasularlnrn

ilan etmeye; ii- ingiliz htiktimetine,
tasarruflardan

baqlangrg hattrnln tayin ediliqindeki ana prensipleri
bdylece tayin edilecek bcilgenin drqrnda icra edilmig

dolayr da tazminat verilmesine karar vermeye davet etti. (SMITH A.,

The Law and the Custom of The sea, s.8)'

HUKUK ARAFTIRMALARI

Bt

KOM$U KmI"ARA

39

SAIIip

DE\ILETLER ARASINDA

I{ARASULARII{IN DIg SIMRININ SAPTANMASI
l. Tarihge
1945 tincesinde kargrhkh ya da bitiqik kryrlara sahip devleiler arasrnda srmrlandrrmalar karasulan, bopazlat, kcirfezler, koylar ve gcillerin
srnrrlandrnlmasr ile tahdid edilmigti. Bunun tek'istisnasr 26 $ubat lg42
tarihli Ingiltere ile venezuella arasrndaki paria Korfezindeki srnrrla ilgili olan andlagma idie6. 1648-198gtarihleri arasrnd.aki dtinem igin bu
konu rizerinde etraflr bir qahgma yapan sang-Myon Rhee, bu gahgmasr
neticesinde karqrhkh kryrlara sahip olan devletler arasrnda karasularrnrn" gdllerin, bo!'azlann, kcirfezlerin ve,koylann. srnrrland.rnlmasrnda her
zaman olamamakla birlikte genel olarak "orta hat" trn srmr olarak kabul
edildiiini, fakat kryrlan bitigik olan devletler arasrnda ise srmr hattrmn
degiqiklik gtisterdiS-ive denizdeki kara srnrnnrn bitig noktasrndan dik
agrh bir hat veya kryrmn genel istikametinde dik agrh bir hat, enlem veya
boylam veya eqit uzakhk hattr kullamldrlrm ortaya koydue?. 1930 Hague
Kodifikasyon Konferansr kryrlarr kargrhkh ya da bitigik olan devletler
arasrnda deniz alanlanmn srmrlandrrrlmasr meselesine girmedi. Bu konferans esnasrnda karasularrnrn geniqli{'i ve bunun dlgrilmesi ile ilgili meseleler tartrgrldr.
A.B.D. Bagkam Harry s.Truman tarafindan 2g Eyhil 1945 tarihinde krta sahanhfr ile ilgili olarak yayrnlanan bildiride srnrrlandrrma krite-

96. JAGOTA S.P.,op.cit. s.4g
9 7 . RHEE SAM-MYON, "Sea Boundary Limitation between States Before World War II',,
A.J.I.L.,Vol:76,No:3 (Temmuz LgBz)s. b35-b8g
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ri olarak

,,hak ve nasafet" esastna miiracat ediliyordugS. 1951 yrhnda ya-

olgiide kryrlan
yrnlanan bir makalesinde s.whittemore Boggs, belirli bir
hat ve eqit uzakhk
karqr karqrya ve yan yana olan devletler arasrnda orta
hattrndan ve bunlarla ilgili prensip ve tekniklerden bahsediyordu99.
a.lg4g.lgS6MilletlerarasrllukukKomisyonuDiinemi
yrhnda Agrk
Milletlerarasr Hukuk Komisyonu gahqmalanna 1"949
da
Denizler rejimine dncelik vererek baglamrqtrr. Buna lota sahanhfrm
dahiletmiqtir.lgslyrlrndaKomisyon,BirlegmiqMilletlerGenel
gahqma baqKurulunun tavsiyesi {izerine karasulanmn rejimi ile ilgili
latmaya karar vermiqtir. Bu konulardaki 6zel raportiirltifii

Hollandah

J'P'A.Francoisyapmrqtrr.Krtasahanlrsvebununlailgilikonularda
srnlrlllrn
1g51 yrhnda Komisyonda benimsenen tasanlarda krta sahanhs
taraflar arasrnda andlaqma ile gtiztimlenmesi gerektig belirtilmiqtirlO0'
devletler
1g54 tarihinde Komisyon, kryrlan bitiqik ya da karqrhkh olan
16. maddeleri bearasrnda karasulanmn slmn ile ilgili olarak aym l-5 ve
devletler aranimsemiqtir. Bunlardan 15. madde karqrhkh kryrlan olan
devlet arasrnda
srnda karasulanmn srmrlandrnlmasrna iliqkin olup iki
sebebiyle
herhangi bir anlaqmamn mevcut olmamasr veya tizel qartlar
karqr karqrya
baqka bir srmr hattrmn gerekmeinesi durumunda kryrlarr
karasularr
olup da bu iki kryr devleti arasrnd.aki su alammn geniglifinin
esas
geniqliginin iki katrndan daha az olmasr durumunda her bir noktasr
(median line) iki devlet arasrnhatlardan egit uzakhkta bulunan orta hat

98. WHITEMAN M.M., oP.cit's'757
gg. BOGGS S.W., "Delimitation of seaward Areas under National Jurisdiction", A'J'I'L''
Vol: 45, No: 2 (Nisan 1951) s' 240-266
100.JAGOTA S.P.,oP' cit. s' 50-52
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daki karasularr srnrrr olarak kabul edilecektir. 16. madde ise kryrlarr bitiqik olan devletlerle ilgili olup, bu devletler arasrndakarasularrmn yan srnlnnln saptanmasrnda herhangi bir anlaqma bulunmamasr veya rizel
gartlar sebebiyle baqka bir srnrr hattr saptanmasl gerekmemesi durumunda iki rilkenin de karasulannrn cilgtilmeyebaglandr{r esas hatlardan
egit uzakhk prensibinin uygulanacafr ortaya konulmugtullor. 1956 1"rihinde Komisyon Deniz Hukuku ile ilgili gahgmasrnr tamamlamrg ve bu
konuda 73 maddelik bir teklif sunmrlqtirr. Bunlardan 12. madde bopazlardaki karasularr ve di{'er kargrhkh kryrlar arasrndaki karasularrmn srmrlandrnlmasrna iligkindir. Bu madde hukmrine gdre "kryrlarr karqr karqrya olan iki devlet arasrndaki karasulanmn srnln bu devletler arasrnda
anlagma ile tesbit edilecektir". Ancak bOylebir anlagmaya vanlamamasr
veya 6zel qartlarrn bagka bir srmrlandrrmayr gerektirmemesi durumunda "orta hat" esasr kabul ediliyordulO2. Iftyrlan kargrhkh olan iki devlet
arasrndaki mesafenin iki karasulan kuqa$rmn geniqliginden fazla olmasr
durumunda bu iki karasulan kuqafr arasrnda bulundn sular agrk denizin
bir pargasrm oluqturacaktr. Bununla beraber bu srmrlandrrma neticesinde arada 2 milden daha fazla geniglikte olmayan bir alanrn tamamen karasulan ile kaplanmasr durumunda, bu alan kryr devletleri arasrndaki
anlaqma ile karasularrmn bir pargasr olarak kabul edilebilecektil03. go
hriktim kargrhkh loyrlarr bir ya da a5mr devlete ait olan kryr devletleri
iginde uygulanabilecekti. Bu srmrlandrrma neticesinde iki milden daha
fazla geniglikte olmayan bir alamn karasulan ile tamamen kapatrlmrg ol-

1 0 1 .JAGOTA S.P., op.cit. s. 52-53;Yearbookof International Law Commission, LgS4,
Vol:
2, s. 157-158

LAz. Milletlerarasr Hukuk Komisyonu Tasarrsl m. LzlL
103. Milletlerarasr Hukuk Komisyonu Tasansr m. Lz/2
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masr durumunda bu alan kryr devletinin karasulanmn bir parqasr olarak
ilan edilebilecektilo4.
Tasannrn 14. maddesi ise bitiqik kryrlara sahip devletler arasrndaki karasularrmn saptanmaslna iliqkindi. Bu durumda da iincelikle srmr
devletler arasrnda anlagma ile saptanacaktr. Ancak; biiyle bir anlaqmanrn mevcut olmamasrya da dzel gartlann bagka bir srnrr gizgisi gerektirmemesi durumunda "eqit uzakhk" ilkesi uygulanacaktr. 12. madde ile ilgili izahatrnda Komisyon ijzel qartlann bazen matematiksel orta hattan
srk srk sapmalara gerek brrakabileceiini, fakat genel bir kural olarak srmrlandrrmanln esasr olarak orta hat sistemini benimsemenin tavsiye
edilir olduiunun diigrinlildtigunii belirtmekteydilos. 14. madde ile ilgili
izahrnda ise Komisyon di!'er muhtemel srmrlandrrma yiintemlerini zikretmekteydi.
b-

1958

Konferansl

ve

Birinci

Birtegrnig

1958 Cenewe

Deniz

Milletler

Karasulan

ve

Bitigik

l{ukuku
Bdlge

Konvansiyonu
1g58 tarihindeki Birinci Deniz Hukuku Konferansr Milletlerarasr
Hukuk Komisyonu tarafrndan teklif edilen maddeleri bazr ufak deEiqikliklerle kabul etti. Karasulan agrsrndan bu hikrimleri

tek bir maddede

topladr ve bofazlara ve cizel bOlgelereyaprlan atrflan madde metninden
qrkardr. Netice olarak 1958 Karasulan ve Bitiqik bolge Konvansiyonunun
12 maddesi kabul edildi. Amlan maddeye gdre "iki devlet kryrsrmn kargr
karqrya veya yan yana oldusu durumlarda, iki devletten higbirisi, arala-

L04. iuia. m. L2l3
i.Ob. Yearbookof International Law rJommission,1956,Vol:2 s.257-258ve 264
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nnda aksini dng6ren bir anlaqma olmadrkga,karasulalm
p

devletten her birinin karasulanmn

genigliiinin

her noktasr iki

tilgtilmeye baqlandrfr

esas hatlar tizerindeki en yakm noktalara eqit uzakhkta olan orta hattrn
fitesine gegirmeye yetkili de[ildir. Bununla beraber; tarihi hak veya diper 6zel qartlar sebebiyle iki devletin karasulanm bu hiiktimle ba{daqmayan bir tarzda srrurlandrrmasrnln gerekli olduiu durumlarda bu hiiktimler

uygulanmayacaktrr."

Aym

maddenin

devamrnda bu

tiir

srmrlandrrma hattrmn kryr devletlerinin resmen kabul ettikleri biiyiik 6lgekli haritalar iizerinde iqaretleneceli hiikmii getirilmiqtirloG'
c. Ugiincii
Birlegmig Milletler

Deniz Hukuku

Konferansr

(1973'19 82) ve

1982

Deniz Hukrrku Konvansiyonu

L958 Konvansiyonunda kabul edilen karasulannrn srnrrlandrnlmasr ile ilgili htikiimlerin uygulanmasrnda genelde devletler arasrnda esash
bir uyuqmazhk ortaya grkmamrgtrr. Bu hiiktimler geniq bir gekilde devletler tarafindan benimsenmiq ve neticede 1982 Konvansiyonunda da
1g5g cenevre Karasularr ve Bitiqik Btilge Konvansiyonunda yer alan
aym hiiktimler kabul edilmiqtirloT'

106. 1958KBBK m.1211;Bkz. $ekil :13'17,Infra s.98-102
10?. 1982 BMDHK m.15; Tiirkiye 15 Mayrs 1.964 Tarih ve 476 sayrh Karasularr
Kanununun (R.G. 25 Mayrs 1964,Sayr: 11711)3'iincii maddesinde"Turk Kara Ulkesinin komqu bir devlet kara iilkesine mesafesi her iki devlet karasularr geniqliiinin topIamrndan az oldufu takdirde aksine anlaqma olmadrkga, orta hattrn Tiirk
Karasularrnrn drg srmrrnr teqkil" edeceEinihiikiim altrna almrqtrr. Ne var ki daha sonra bu Kanun 2g mayrs 1982 Giin ve 2674 Sayrh Karasulan Kanununun 6'ncr maddesi
hgkmii doirultusunda yurtirltkten kaldrrrlmrgtrr. (R.G. 29.5.1982, Sayr: 17708)
Tiirkiye ile kryrlarr bitigik veya kargrhkh olan devletler arasrnda karasularrmn srnrrlandrrrlmasr meselesi 2674 Sayrh Karasularr kanununun 2'nci maddesinde dtizenlenmiqtir. Anrlan madde hukmiine gdre "Ttirkiye ile kryrlan bitigik veya karqrhkh olan
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2. Kargrhkh iki Kryr Kesiminin Aynr Devlete Ait olmasr
Durumu

Devletler arasrnda karasularr anlaqma ile srnrriandrnlrr. Bu anlagma biilgenin btittin
ilgili iizellikleri ve durumlarr gdzdntnde bulundurularak hakkaniyet ilkesine gtire yaprlrr." Madde metninden de agrkca gdriildugii gibi Turkiye milletlerarasr hukuktaki
geliqmelere paralel olarak tizellikle Egede kryrnrn hemen yakrmnda yer alan yunan
Adalanmn durumunu ve bu denizin dzelli$ini de gdzdntinde bulundurarak 426 sayrh
Karasularr Kanunundaki duzenlemesini degigtirmigtir. Bu konuda TOLUNER gttyle
demektedir. "Deniz alanlannrn komgu devletler arasrnda srmrlandrrrlmasr sorununun
niteligi nedeniyle iig tarafi denizlerle gevrili bir devlet olan Tiirkiye'yi yakrndan ilgilendiren bir sorun oldufu kuqkusuz ise de, karasulanm azamil2mil geniglikte sapta' ma hakkrm tingdren bir kurahn kabuliinden iince bu sorun iizerinde gere[i gibi
durulmadr{r giiriilmektedir. Tiirkiye gergi 19b8 tarihli Karasulan ve Bitigik biilge
Konvansiyonuna taraf olmamrqtrr ve bu nedenle bu andlaqmamn 12. maddesini uygulamal< konusunda ahdi bir ytikiimti yoktur. Fakat, Birinci Deniz-Hukuku Konferansr
'

ertesinde grkanlan 1.5mayrs 1964 tarih ve 476 sayrL Karasularr Kanununda, dzellikle
kryrdag oldufu Ege Denizinin tizelliklerinden ritiirii 12. maddede dngtirtilenden daha
da sakrncalt olabilecek bir duzenleme kabul edilmigtir. Kanunun B. maddesinde, iizel
durumlar istisnasrna yer verilmeksizin, aksini aingiirenbir anlagmanrn bulunmamasr
durumunda Ttirk karasulannrn drg srmnnrn orta hattan gegece[i belirtilmiq; 6. maddede ise adalarrn karasulanmn da aym ilkeler uyannca saptanmasr hiikmune yer verilmigtir. Ege'de komqu kryrdag devlet olan yunanistan'rn karasulapnrn genigligi 6
milde kaldrlr siirece iinemli sakrncalar yaratmayan bu ttir bir diizenleme, Karasularr
12 mile genigletildigi takdirde, bahkgrhk ve,ulaqtrrma grkarlarr, kryrmn genel bigimi,
yabancr bir devlet layrlarrna yakrn adalann bulunmasr gibi, tizel durum oldu!.u kabul
edilen ve eqit uzakhk ilkesinin (orta hat) otomatik olarak uygulanmasrm durduran
tizel co!'rafi konumlar istisnasrndan yararlanrlamamasl ve bu nedenle de bagta agrk
denize agrlmak hakkr olmak iizere belki de Krta Sahanhsr ve Ekonomik Btilge haklanndan da faydalanrlamamasr sonucunu do{urabilecek bir diizenlemedir" (TOLUNER

.

S., op.cit., s. 83-84). 2674 sayit Kanunun kabulii ve 476 sayrh Karasulan Kanunun
kaldrrrlmasr ile milli uygulamamrz ile bu konudaki resmi tezimiz arasrn-

yiirtrliikten

da uyum saflanmrg ve Tiirkiye'nin gergeklerine uygun bir diizenleme kabul edilmigtir
(TOLLINERS.op.cit.s.84).
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Karqrhkh iki kryr kesiminin aym devlete ait olmasr ve bu karqrhkh
l':t

kryrlar arasrndaki mesafenin kryr devletinin karasulanmn geniqliginin
iki katrndan daha az olmasr durumunda mesele yoktur. Bu iki kryr kesimi arasrnda kalan sular o devletin ig sulan sayrh1108.Aym qekilde kryrlan aynr devlete ait bir bopazrn sdzkonusu olmasr durumunda da bu bo[azrn geniqliiinin kryr devletinin karasulanmn geniqlilinin iki katrndan
d,aha az olmasr durumunda bu sular da kryr devletinin ig sulan sayrlacaktrr. Ne var ki; bu bo!.azrn konumu itibariyle iki agrk deniz kesimini
birlegtiren bir bofaz olmasr durumunda kryr devletince bu bo!'azdan gegiq ertelenemeyecektirlog. A)rnl devlete ait olan karqrhkh hryrlar arasrndaki mesafenin luyr devletinin karasulanmn geniqlifinin iki katrndan
fazla olmasr durumunda bu sularrn karasularr geniqlili iginde kalan kesimlerinde ig sular deiil, karasulan rejimi uygulanacaktrr.

2674 sayir Karasulan Kanununda "karasularrmn genigli!'inin Bakanlar Kurulunca
tesbit edilmig esas hatlardan itibaren dlgiilecefi (m.3); Esas hatlarrn kara tarafinda
kalan sularrn ve kijrfez sulannrn Tiirk Ig sularr oldufunu daimi liman tesislerinin krynrn bir pargasr sayrldrlr ve bu tesislerden en agrkta olanlarrnrn kara tarafrnda kalan
sular ve drq limanlann ig sulara dahil oldufu (m.4); ig sulann drg srnrrrnt belirleyen ve
karasulanmn geniglilini iilgmekte esas olan hatlann bu amagla hazrrlanan bi.iyUk Olgekli deniz haritalarmda gdsterilece!"i(m.5) hnkiim altrna ahnmrqttr. Ne var ki bugtine kadar Bakanlar Kurulunca esas hatlarrn tesbiti yaprlmadrfr gibi, ig sulann drg srnrrlanru belirleyen ve karasulanmn geniglifini tilgmekte esas olacak olan hatlarr
.

gdsterir b.iiyUk iilgekli herhangi bir deniz haritasr yayrnlanmrq delildir. Bu konu ile ilgili ayrrntrh deferlendirme ve 1982 BM Deniz Hukuku Konferansr esnasrnda ileri siiriilen Ttirk ve Yunan Giiriigleri ve iinerileri igin bkz. BAYKAL F.H., "Karasulannrn
Geniglili Konusunda Ttirk Uygulamasr", Hukuk Aragtrrmalarr, cilt.8 Sayr 1-3, 1994
s.276-2I7 iln. 45; Ege'de Deniz Sorunlarr Semineri, Ankara, 1986 A.U. Siyasal Bilgiler
Fakiiltesi ve Basrn Yayrn Yiiksekokulu Bastmevi.

108. GoNLUBOL M., op.cit. s.138
109. 1958KBBK m.15/4;1982BMDHK m.45l2
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3.

Kryrlan

Karasularrnrn

Kargr

Kargrya

olan

Devletler

Arasrnda

Drg Srnm

Kryrlan karqr kargrya olan devletler arasrndaki karasuranmn
drg
srmnnrn <incelikle bu devletler arasrnda akdedilecek bir anlagma
ile tes_
bit edilmesi gereklidir. Gerek lgbg Konvansiyonunda ve gerekse
19g2
Konvansiyonunda bu gibi devletler arasrnda karasulannrn drg
srnlrrnrn
saptanmasr ydntemi ancak bu gibi devletlerin arasrnda aksini
iingdren
anlaqmamn srizkonusu olmamasr durumunda uygulanabilecektir.
.bir
Kryrlarr kargrhkh bulunan devletler arasrnda tizel bir anlagrnamn
mevcu_
diyeti durumunda bu anlagmaya itibar edilecektir. Ancak iki
devlet arasrnda karasulanmn drq srmrlanmn saptanmasr konusunda herhangi
bir
anlaqma mevcut olmamasr durumunda "iki devlet arasrndaki
kargrhkh
kryrlarrn mesafesinin iki devletin karasulan geniglilinin.toplammdan
dar olmasr durumunda, drg srnr, her noktasr karasulanmn
drgiilmeye
baglandr!'r esas hattrn en yakrn noktalanna egit uzakrrkta
oran hattrr;
yani bu esas uygulanmak suretiyle elde edilen orta
hattrrlr0. 19bg
Konvansiyonunun r.2. maddesine g6re" iki devlet luyrsrmn kargr
kargrya
ya da bitiqik oldulu durumlarda, iki devletten higbiri aralannda
aksini
cingriren bir anlaqma olmadrkqa, karasulanm, her noktasr iki
devletten
herbirinin karasulannrn geniqliiinin dlgiilmeye baglandrfr. esas
hatlar
rizerindeki en yakrn noktalara egit uzakhkta olan orta hattrn
dtesine gegirmeye yetkili de{ildir. Bununla beraber; tarihi hak ve dip,er
tizel qarilar
sebebiyle iki devletin karasulanm bu hiikiimle baidagmayan
bir tarzda
srnrrlandrrmaslmn gerekli oldu[u durumlarda bu paragraf
htikrimleri
uygulanmayacaktrr." Kryrlan kargr karqrya veya yan yana o'lan iki
devle-

110. TOLUNER s., op.cit. s.T9; 19b8 KBBK m.L2/t; L982 BMDHK
m. tG/L; Bkz. gekil:
L3,L4,15,16,12
infra s. 98-102
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tin karasulan arasrndaki srmrlandrrma hattr, kryr devletlerinin resmen
kabul ettili biiyiik tilgekli haritalar tizerinde gdsterilecektir.
l-982 Konvansiyonunun 15. maddesi 1958 Konvansiyonunun 12'
maddesinin 1. paragraf hriktimlerini

aynen ihtiva etmektedir. 1982

Konvansiyonunda 1958 Konvansiyonundaki dtizenlemenin titesinde 1212.
maddenin yerine 16. maddesi ile genel bir hiikiimle karasulanmn geniglilini rilgmek igin tesbit edilen esas hatlar veya bunlarla oluqan srmrlar
ve demir yerleri ve kryrlan karqr kargrya ya da yan yana olan devletler
arasrndaki srnirlandrrma hatlarrnrn, bunlann durumunu tetkik etmek
igin yeterli olan bir dlgekte veya iilgeklerdeki haritalar iizerinde gdsterileceEi;buriun olmamasr durumunda jeodezik sistemi belirten noktalan birleqtiren coirafi koordinatlarrn bir listesinin haritalann yerine kullamlabilece!'i belirtilmiqtirlll.

yi1" kryr devleti bu gibi haritalara ve coirafi

koordinat listelerine gereii veghile aleniyet kazandrracak ve bu gibi harita veya listenin bir suretini Birlegmig Milletler Genel Sekreterine tevdi
sflsgslfill 12. Gdrtildiigti gibi; 1982 Konvansiyonu srmrlandrrma hatlanmn ilam konusunda 1958 Konvansiyonuna gtire gok daha ileriye grtmiq
ve kryr devletleri igin bu srmrlandrrma haritalan ya da koordinat listelerinin gerekli qekilde aleni hale getirilmesini ve bu gibi harita ya da listenin bir suretinin Birlegmig Milletler Genel Sekreterine tevdiini mecbur
lulmrgtrr. 1958 Konvansiyonu ise boyle bir yokumliiliik getirmemiq, Iuyrlan karqr karqrya ya da bitipik olan iki devletin karasulan arasrndaki srmrlandrrma hattrmn }iryr devletlerinin resmen kabul ettiEi biiyfk Olgekli
haritalar tizerinde iqaretlenmesini yeterli gdrmiigttir.

111. 1982BMDHK m.L6/L
Llz. 1982BMDHK m.L6/2
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1958 ve 1982 konvansiyonlannda kargrhkh kryrlara sahip devletler
arasrnda karasularrmn srnrrlandrrrlmasrnda esas yiintem "orta hat" ydntemi olmakla birlikte "tarihi hak" ya da "Ozelgartlarrn mevcudiyeti" halinde bu yrintem uygulanmayabilecektir. Kargrhkh kryrlara sahip iki devlet arasrnda karasularrmn drg srmrlan saptamrken bu iki devletin de
a5mrkarasularr geniglili esasrnl benimsemiq olinalan durumunda ortaya
herhangi bir problem grkmayacaktrr. Ancak; kryrlan kargrhkh olup da
karasularrmn geniqliii farkh bulunan iki devletin karasulanmn drq srmrrmn saptanmasrnda uygulanacak ydntem konusunda aym geyi sriylemek
mtimkrin defildir. Acaba; kryrlarr karqrhkh olup da karasulanmn geniqlifi farkh bulunan iki devletin karasularrmn'drg slmrrnln saptanmasrnda
hangi hrikmrin uygulanmasr gerekecektir. Bir drnek vermek gerekirse;
karqrhkh kryrlara sahip devletlerden bir devletin 6 mil geniqlik esasrm,
diierinin ise 12 mil geniqlik esasrnlbenimsemiqolmasr ve karqrhkh kryrlar arasrndaki mesafenin 17 mil olmasr durumunda bu iki devlet arasrndaki drg srmrrn saptanmasr ne gekilde olacaktrr? Bu hususda gerek 19bg
Konvansiyonunda, gerekse 1982 Konvansiyonunda agrk bir hrikum bulunmamaktadrr. Grinldbol, btiyle bir durumda iki devletin karasularrmn
drg srnrnn tesbitinde de ortalama hat sisteminin aynen uygulanacahnrn
anlaqrlmakta olduiunu

belirtmekte4lrll3.

Bu gOrtige katrlma olanafr

yoktur. Konvansiyonun 12'nci maddesinde yer alan egit uzakhk ilkesi hukuken zorunlu oldufiu igin deiil, Milletlerarasr Hukuk Komisyonunun sorunu havale ettigi Eksperler Komitesi tarafindan "teknik agrdan ve gemiciler tarafindan kolayca deierlendirilebilir"

olmasr agrsrndan uygun

bulunarak Onerilmiq bir giiziimd1i11l4.Egit uzakhk ilkesi, bir devlet kryr-

113. GONLUBOL M., op.cit.s.140
tL4. TOLUNER S., op.cit.s.79
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lanna daha yakrn olan denrz alanlannm o devlete verilmesi sonucunu
bazr
doiuran bir ilkedir. Bu ilkenin istisnasrz olarak kabulti durumunda
igin'
coirafi konumlarda msfete aykrn sonuglara yol aqacafl grirrildiiiii
Komisyonu ve gerekse Cenevre
Hukuk
gerek Milletlerarasr
Konferansrmn Birinci Komitesi bu ilkenin tizel durumlar istisnasryla birlikte kabul edilmesini uygun bulmuq ve 12. maddeyi bu yolda bigimlenyadirmiqtirll5. Dolayrsryla yukandaki duruma gtire bir deserlendirme
giire
prlmasr durumunda bu olay ozel bir durum kabul edilerek ona
gegoztimlenmelidir. Aksi halde, egit uzakhk ilkesinin kabulti karasulan
.
karasulaniqlifini az olarak saptayan kryr devleti lehine kendi itan ettili
n geniqli[inin tizerinde bir alan tahsis edilmesini, di!'er devlet agrsrndan
ise; karasularrnln geniqliiinin fazlasryla azalmasr neticesini doiuracaktrr ki bu da agrkcahakkaniyete ve msfete aykrn bir durum yaratacaktrr.
6
Kanaatimizce somut tirne[imizdeki gibi bir durumda en uygun gciztim
aymil geniqlik esaslm benimseyen kryr devletinin bu geniglik esaslnln
nen kabul edilmesi; 12 mil geniqlik esasrm benimseyen devlet agrsrndan
ise karasul
latr.lmasrdrr.

drg srmnmn diier devletin 6 millik drq smrrrndan baqBiiylece karasulanm 12 mil olarak kabul eden devlet payla-

qrm esnasrnda 3 mil yerine 1 millik bir kayba uirayacak, diier devlet ise
gdtalebinin tizerinde herhangi bir alana sahip olmayacaktrr. Bdyle bir
zrim de agrkga hak ve msfete uygun olacaktrr' Ancak, Suraslm unutmamakgerekirkiolayrmtzda6milgeniqlikesaslnrbenimsemiqolandevletin karasulanmn geniqligini komqu karqr kryr devletinin benimsedi$
geniqlikte,yaniolayrmrzdakigibi12milolarakbenimsemiqolmasrduruve 1982
l2l1
munda hiS qiiphesiz 1958 Konvansiyonunun
Konvansiyonunun 15'inci maddesi hiikmii kargrsrnda bu devletler arasln-

115. Ioc. cit.
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da karasulanmn drp srnrnnln saptanmasr konusunda
6zer bir anlaqma
bulunmamasr d.urumunda "her noktasr karasulanmn
tirgiilmeye baglan-

- drg' esas
hattrn en yakrn noktalanna egit uzakrrkta olan
orta hat-eqit
uzakhk ilkesi" uygulanacaktrr.
Buna benzer bir durum da kryrlan kargr karqrya
oran iki devletten
' birisinin adalannrn diger devletin
kryrlarrna yakrnhlr sebebiyle adarann
yakrmnda bulunduiu devletin karasulanmn
daralmasr neticesinin dof_
masrdrr' Bu durum da dzel durum olarak de!.errendirilmeri
ve adalann
ana tilkeyi olugturmamasr durumunda yani takrmada
devleti ormamasr
durumunda bunrar karasurarrmn srmrlandrnlmasrnd
a esas arrnmamah_
drr' Ya da hal ve gartlara gtire adalann kryr devletinin
iilkesine bakan lusrmlannda karasulanmn tamnmamasr ya da belirli
dlgtide tamnmasr
gibi krsmi bir etki tamnmahdrr. Aksi halde bu
iki devlet arasrnda kara_
sularrmn drg srmnmn saptanmasrnda adalarrn
konumu sebebiyle bu
adalara sahip olan luyr devreti hak ve msfete aykrn
gekilde karasulan_
nrn kendi devleti lehine fakat diger komgu kryr devletinin
aleyhine ola_
cak gekilde daralmasrna sebebiyet verecektir. Bu
tiir durumlarda ortaya
grkabilecek ihtilaflarrn iki devletin iizel anlagmalan
ile gciztimlenmesien
uygun yol olacaktrr. 1982 Konvansiyonunda lb.
madde ile karasulanmn
srmrlandr'lmasr konusunda 19bg l(onvansiyonunun
12. madde diizeni_
nin a5mentekrarlanmrg olmasr ve 19g2 Konvansiyonunda
adalarra ilgili
121. maddede adalann deniz alanlarrmn da aym
ilkeler uyannca sapta_
nacas htikmtintin getirilmiq olmasr srmrlandrrmada
rrrsfet ilkesinin reddedilmesi anlamrru tagrmamaktadrrlt6.
Ugrincii Deniz
Huku
Konferansrnda bazr dzel colTafr konumda bulunan
ada ve adacrklann sr_
mrlandrrrlacak deniz aranlarrmn msfete aylarr bir
bigimde paylagtrnrma_

116.TOLLTNERS., op.cit.g3
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sma yol agabileceii gergesi reddedilmemiq olmakla birlikte, biitiin co['rafi dzellikleri g0zdntinde bulunduran ve her bir durum igin tatmin edici
olacak bir diizenlemenin bigimlendirilmesindeki gtigliiklere deiinilmeden
gegilmemiqtirlu. Bu tartrgmalar bazt coirafi yaprda ve tizel coirafi konumda bulunan ada ve adacrklann, srmrlandlrmanln msfete uygun bir
biqimde anlaqma ile gergeklegtirilmesini zorunlu lclan dzel durumlar oldu{u gortigtinri destekler nitelikte4itll8.

Yine genigli!.i kargrhkh iki dev-

letin kaiasulan geniqlilinden daha dar bir bopazrn sozkonusu olmasr durumunda bu boiazrn yalnrz bir tarafrmn se5rnisefere mtisait olmasr
durumunda ortalama hat usulti seyrtisefere mtisait olan kryr kesimine
sahip olan kryr devleti lehine bir durum yaratacaktrr. Bu da agrkca hak
ve msfete aykrn olacaktrr. Dolayrsryla tizel durumlar gdzdntine ahnarak
bu tiir bopazlarda "Thalweg" prensibinin tatbiki daha uygun olacak61119.

Boiazrn geniqlifinin iki luyr devletinin genigli!'inden daha fazla olmasr durumunda bu arada kalan su alam agrk denizler rejimine tabi ola."6'.120.

117. Ibid s.82
118. Ioc.cit.
119. GoNLUBOL M., op.cit.s.140
120. Bir tirnekle agrklamak gerekirse, bir bolaza lrayrdagolan A devletinin karasulan geniqliEi 6 mil, B Devletinin 12 mil, bo!'az genigli[inin ise 20 mil olmasr durumuncla arada kalan 2 millik kugak aqrk deuizler rejimine tabi olacaktrr. Her iki devletin de karasularrnrn geniglili agrsrndan .12 mil esasrnr benimsemig olmalan durumunda, "egit
uzakhk" ilkesi uygulanacak, ancak bu bofazlardan difier devletler lehine bolazrn konumuna baflr olarak zatratsrz geqig ya da transit gegiq hakls tamnacaktrr. Bu hususta
bazr yazarlat tarafindan boiazrn iki yanrnda yer alan devletlerin karasularr geniglilinin toplamrnrn bo!'az geniglifiinden az olmasr ve arada kalan bolaz kesiminin dar bir
agrk deniz koridoru olugturmasr durumunda pratik miilahazalarla bu sulann kryr devletlerinin karasulanna dahil edilmesi gerektili konusunda gegitli giiriigler ileri siiriilmiigtiir. (GONLUBOL, M., op.cit.s.140)
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1930 Kodifrkasyon Konferansrnda ABD bu konuda karqrhkh kryrlarda kryr devletleri arasrnda karasulanmn drq srmn saptandrktan sonra
ktigrik bir agrk deniz pargasrnrn bir ya da birdenfazladevletin

karasulan

ile tamamen qevrili kalmasr durumunda bu su alammn brr deviet ya da
devletlerin karasulanna dahil edilmesi konusunda teklif getirmiqtir.
A5zlca ABD'nin bu teklifine gcirekargrhkh keyrlar arasrnda karasulan srmrlandrrrldrktan sonra en gok 4 mil uzunluiunda bir driz hatla kapatrlabilen bir agrk deniz pargasrnrn bir yada dahafazla devletin karasulan ile
gewili kalmasr durumunda, bu alanda, yarr gapr bu hattrn yarlsr uzunluiunda olan bir yanm daire gizilecek, bu gizim neticesinde agrk deniz pargasrmn alammn gizilen yanm dairenin alamndan geniq olmasr d.urumunda bu deniz pargasr karasularrna dahil edilecektir. Aqrk deniz pargasrmn
gizilen yarrm dairenin alamndan kiigiik olmasr durumunda ise bu deniz
alanr agrh deniz stattisrinii muhafaza edecektir.
4. Kryrlan

Bitigik

iki

Devlet Arasrnda

Karasulanrrn

Yan

Srmnnrn Saptanmasr
Kryrlarr yan yana olan iki devletin karasulanmn yan srnrnmn tesbitinde belirli bir ycintem benimsenmemigtir. Yan srmrrn saptanmasr da
gerek 1958 ve gerekse 1982 Konvansiyonunda kryrlan kargr kargrya olan
devletlerin karasularrnrn drg srmrlanmn saptanmasr ile ilgili aym yOntem ve htiktimlere tabi krhnmrqtrrl2l. Bu itibarla burada aym hukrimlerin tekrarrndhn bu hilkrimler yukarrda incelenmiq olduiundan kagrmlacaktrr. Ancak; lzetIe belirtmekte fayda vardrk ki, dncelikle devletler
arasrnda bu srnrrlar konusunda anlaqma ile bir tesbit var ise buna itibar
edilecektir. Bdyle bir anlagmanrn mevcut olmamasr durumunda cizel

L2t. 1958KBBK m.L2; L982BMDHK m.15-16;Bkz. $ekil 15, infra s.100
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qartlar ya da tarihi bir hakkrn baqka bir qekilde srmrlandrrmayr gerektirmemesi durumunda "eqit uzakhk" ilkesi uygulanacaktrr. Yan srmrlar
saptamrken uygulanacak ydntemlerden birisi kara srmnm denize dolru
karasularrmn drq slmnnln geniqlifine kadar uzatmaktrr. Ancak; bu usul
kr5nkara srnrrr ile dik bir agr teqkil ediyor ise uygulanabilecektirl zz' Ktvile kara srnlrl araslndaki agrrun dar olmasr durumunda bu iki komqu
devletten birisine daha fazla karasulan tahsisine sebebiyet vereceii igin
uygulanmayacaktrr.
ikinci bir yrintem; kara srmn ile kryrnrn birleqtili noktada kryrya
bir dikey gizmektir. Ancak bu usul de sakrncahdrr. Qtinkti; kara srmn ile
kryrmn kesiqtifi bOlgedekryrnrn kavisli olmasr durumunda gizilen dikey
bagka bir noktada kryrya ulaqacak ve karasulanmn iki devlet arasrnda
hak ve nasafete aykrn bir qekilde paylagrlmasrna sebebiyet verecektir.
Ugtincti bir y6ntem; kryr ile kara srmnmn kesiqti[i noktadan kryrmn genel istikametinde bir dikey gizmektir. Ddrdrincii bir ytintem ise;
kara srmrrmn kryrya kesiqtigi noktadan gegen coirafi paraleli srmr olarak kabul etmektir. Ne var ki; bu ydntemin de uygulanmasr britiin
gartlarda mtimktin de$ldi1123. Btitiin bu ydntemler 6rnek olarak 1956
Milletlerarasr Hukuk Komisyonunun 14. tasan maddesinin gerekgesinde
agrklanm4hrl24 Diger bir y0ntemde kara srmnmn kryr ile kesiqtigi noktadan itibaren karasulanmn geniqlifinin dlgtilmesinde esas ahnan ig srmnn her iki devlete en yakrn noktalarrna eqit mesafede bir hat gizerek
yan srmrr saptamaktrr. Kryrlarl bitiqik olan devletler arasrndaki karasu-

t22. GONLUBOL M., op.cit.s.L4?
t23 GONLUBOL M., op.cit.s.l43
124 Yearbookof Int.Law Comm. L956,YoI:2,s,27I-272
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lanmn.yan srmnnln saptanmasrnda bir anlagmamn mevcut
olmamasr ya
da tarihi hak ya da tizel qartla'n baqka gekilde bir srmrlandrrmayr
gerektirmemesi durumunda uygulanabilecek en uygun ytintem
budurr25.
1958 tarihli Karasularr ve Bitigik Btilge Konvansiyonunun 12.
maddesin_
de bu usul sakrncah olan ytinleri ilkeye istisnalar getirilerek giderilmek
suretiyle kabul edilmigtirl26. Bu istisnala4 6zel durumlar,
aksini ringii_
ren bir anlagma ya da tarihi haktrr. ozel durumlann varhpr
srmrlandrrmada eqit uzakhk ilkesinin uygulanmasrm durd.uracaktrr. Ancak
bu ilkenin uygulanmamasr durumunda srmrlandrrmada
hangr y.ntemin
uygulanabilece!'i konusunda bir agrkhk bulunmamakt adfirzl
.
Burada da kryrlan yan yana olan devletlerden her birinin
ayn geniglikte karasulan ilan etmig olmalan durumunda ne gibi bir
durum ha_
srl olaca!'r ve bunun ne gekilde gciztimleneceli dngrinilmtiq
deEildir. ,,Eqit
uzakhk" esasryan slnrrln saptanmasmda en adilane gdztim yolu
olmakla
birlikte her iki devletin karasurarr geniglilinin a5rn olmasr
durumunda
yeterli olamamaktudttl2S. Gdnltibol'a gtire,,srmrdag devletlerin
karasu,
lanmn genigliginin farkh olmasr dummunda yan srmr ancak
kara sulan
daha dar olan devletin karasularrmn drg srnlnna varrncaya
kadar s6zko_
nusu olabilir. Bu noktadan itibaren; karasulan daha genig
olan devlet
igin artrk yan srmrdan de!'il, karasulan ile agrk deniz 61agmfleki
drg srmrdan bahsedilebilirl2g. Bu durumun iizer bir durum olarak
kabullenilerek yan srnlrrn saptanmasrnda diser ydntemlere bagvurulma
imkam da
mevcuttur. Milletlerarasr Hukuk Komisyonunun 1949-19b6
diinemindeki

L25. TOLUNER S., op.cit.s.Z9
126. loc.cit
I27. ibid s.80
L28. GoNLUBOL M., op.cit.s.145
L29. CoNIUBOL M., op.cit.s.145
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gahgmalan esnasrnda hazrrladr$ tasanlannda bu konuyla ilgili herhang bir teklifde bulunulmamrqtrr. Komisyonun bu mesele iizerinde durmamrq olmasrmn sebebi, tasanlann btitiin devletler igin yeknesak bir karasuyu genigliii esasrna gOre hazrrlanmrq olmasr olabilir. Giinliibol'a giire
uygulamada btiyle bir durumla karqrlaqrldrfir takdirde meselenin halli
igin iki kryrdaq devlet arasrnda mevcut olan yan slnlrl, aym usul uygulanmak suretiyle karasulan daha genig olan devletin drq srmnna kadar
uzatmaktan bagka gare yokturl3o.
Kanaatimizce de bu gibi bir durumda en iyi gOziimyolu her iki devletinde karasr{anm egit kabul ederek daha fazla geniqligi benimsemiq
devletin karasulanmn geniqli!'i esas ahnmak suretiyle a5rmusul kullamlarak yan slnErn saptanmasrdrr. Bu egitlik daha dar karasulalna

sahip

devletin bu karasulan geniqlifini esas almak suretiyle olabileceii gibi,
daha fazla geniqlig'i benimseyen devletin kabul ettili

geniglili

esas al-

mak suretiyle de olabilecektir. Ne var ki daha dar olamn almmasr karasulanmn geniqlilini daha fazla olarak kabul etmig olan devlet agrsrndan
salunca yaratacaktrr. Genig olamn ahnmasr ise karasulanmn geniqlili
dar olan devlet lehine bir durum yaratacaktrr. Birinci alternatifde hiqbir
luyr devleti harhangi bir kayba uiramayacaktrr. Ancak dar karasulanna
sahip olan devlet daha avantajh bir paylaqrm yapmlq olacaktrr. Aynca
karasulanmn yan srmrrmn tesbitinde esas hattrn en yakrn noktalarrna
eqit mesafede olma prensibi uygulandr[r zaman, hig olmazsa baglangrgta
btitiin adalann hesaba katrlmamast lazrmdrr. Esas hatta yakrn bulunan
adacrklar adacrklarrn ait oldulu devlet lehine yan slmrr kabul edilemeyecek qekilde tadil edebilir.

130. ibid. s. L46
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5. Adalann Srnrrlandrrmaya Etkisi
Ugtincti Deniz Hukuku Konferansa esnasrnda bazr devletlercebazt

cizelcofrafi konumda bulunan ada ve adacrklann srnrrlandrnlacak deniz
alanlarrnrn nrsfete aykrn bir bigimde paylagtrnlmasrna yol agabilece[i
gergegi tartrqrlmrqtrr. Bu Husus Ugtincri Deniz Hukuku Konferansrnda
reddedilmemig olmakla beraber her bir cizel durumda da biitrin coirafr
dzellikleri gdzdntinde bulundurarak

saptama yapmamn zorunluluiuna

deginilmiqtir. Bu tartrgmalar bazr co!-rafi yaprda ve 6zel co!'rafi konumd.a
bulunan ada ve adacrklarrn, srmrlandrrmamn nrsfete uygun bir bigimde
anlaqmayla gergeklegtirilmesini zorunlu krlan iizel durumlar olduiu giirtiqrimi destekler niteliktedirlSl.

Bu bakrmdan 1982 Konvansiyonunun

15 maddesi ile 1958 konvansiyonunun 12. maddesinin aynen kabul edilrnig olmasr ve 1982 konvansiyonunun 1.21.maddesinde adalann da deniz
alanlarrnrn aym ilkeler uyarrnca saptanaca$rhqkmunrin getirilmiq olmasr srnrrlandrrmada msfet ilkesinin reddedilmesi anlamrm taqrmazt32.
Qiinkri dzel durumlar istisnasr eqit uzakhk ilkesinin rizellik taqryan bazr
coirafi konumlarda oiomatik olarak uygulanmasrmn ortaya grkardrlr
msfete aykrn durumlann Onlenmesi amacryla kabul edilmiqtir ve srmrlandrimayla ilgili bu drizenin aynrlmaz bir unsuru niteli$ini tagrrl33.
Nitekim bu konuda eqit uzakhk ilkesinin Ozeldurumlar istisnasr olmaksrzrn kabultimi ring<irenve egit uzakhkta bulunan hattrn saptanmasrnda
ana kara glbi adamn da 'esas ahnmasrm agrkca dngdren 6neri
Konferansta etkili olmamrqtrrlS4. Netice olarak karasulanmn yan srnnnrn kryrlan bitigik iki devlet arasrnda esas hattrn en yakrn noktalarrna

131. TOLUNER S., op. cit. s. 82
L32. ibid s.83
133. Ioc. cit.
L34. A/CONF/62C.21L.22OfficialRecords,Vol:III. s.ZZ}
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egit uzakhkta olma prensibi uygulanarak tesbitinde hig olmazsa baqlangrgta brittin adalann hesaba katrlmamasr lazrmdrr. Qiinkti esas hatta yaftrn bulunan ada ve adacrklar bunlann ait olduiu devlet lehine ve diier
devlet aleyhine olarak yan slmn kabul edilemez qekilde tadil edebilecektir135,
6- Genel Deferlendirme
Kryrlan karqr karqrya ya da bitiqik olan devletler arasrnda karasulanmn drq ve yan srmrlarrmn saptanrnasr meselesi gerek 1958 tarihli
Cenevre Karasulan ve Bitiqik Bcilge Konvansiyonunda ve gerekse 1982
tarihli Birlegmiq Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunda aym htikrim-'
lerle dtizenlenmiqtir. Bu htikUmlere iliqkin olarak devletlerin uygulamalannda bir genellik gdzlemlenmektedir. Dolayrsryla, ilk bakrqta bu htikrimlerin esas itibariyle bu konudaki iirf ve adet kurahm yansrtabilecek
nitelikte oldufu dtigiintilebilir. Ne var ki; ugtincu Deniz Hukuku
Konferansr esnasrndabu konuda dzellikle layr devletleri ve grkarlan 0zel
olarak etkilenen bazr devletlerce bu dtizenlemeye itftazda bulunulmasr
bu ttir bir yorumun kabultinii

zorlagtrrmaktadrrlS6 1958 ve 1982

Konvansiyonlanna taraf olmamrq ve bu konuda siirekli itirazda bululan
devletler agrsrndan,karasulanmn drq ve yan srmrlannm srmrlandrnlmasrnda bu konvansiyon huktimlerinin drf ve adet kurah oluqturmadtF gttzflniine ahmrsa bu devletler arasrndaki uyuqmazhklara 6zgti deferlendirme yapmak gerekecektir' Ancak en uygun olan ydntem bu trir
karasulanmn devletler arasrnda andlaqmalarla kryrmn ve sulann 6zel
durumlanmn da gdzontine ahnarak hak ve nasafete uygun qekilde saptanmasrdrr. Bu hususda yeknesak bir goztim getirilmeye gahqrlmasr ka-

1 3 5 . cOxt UBOL,M., op.cit.s.146
1 3 6 . TOLUNERS.,op.cit.s.78
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rasula'nm

paylagrlmasrnda bazr devleiler aleyhine adaletsizlik
yaratrl_
maslna sebebiyet verecektir. Esasen yuka'da da ortaya
konuldulu gibi
1958 ve 1982 Konvansiyonlannda yer alan hrikrimler egit
uzakhk ve orta
ydnteminin
hat
mecburi bir yiintem olmadr[,rm buna getirdiii tarihi
hak
ve di!'er Ozel gartlar istisnalan ile agrkga ortaya koymaktadrr.
ozellikle
gartlar
dzel
istisnasr, neredeyseher srnrrlandrrma iglemine uygulanabile_
cek nitelikte bir istisnadr. Dolayrsryla 1g5g ve 19g2 konvansiyonlannda
yer alan htiktimler de neticede ilgili devletler arasrnda
bu srmrland.rrma
iqleminin her halukarda andlagmalarla gdziimlenmesini
tegvik edici niteliktedir.
Toluner'e giire; 19bg Konvansiyonunun r.2. maddesi
dtizeninin
Konvansiyona taraf olmayan devretrer igin de bailayrcr
oracak bir rirf ve
adet kurah nitelif'ini tagryrp tagrmadrlr konusu tartrgmaya
agrk bir hususdurl37. Milletlerarasr Adalet Divam lg6g tarihli
Kuzey Denizi Krta
Sahanh$r DavasrndakilS8 yargrsrnda egit uzaklrk ilkesinin
Karasularrmn
srnrrlandrnlmasr konusundaki hukuki de{.erini incelemek
durumunda
kalmamrq olmasrna rasmen; karasulanmn srmrlandrnrmasr
sorunuyra
krta sahanhs:nrn srmrlandrrrlmasr sorununu agrkca ayrrdetmig;
karasularr scizkonusuoldu!'unda ortaya grkan "kr5nyayakrnhk kawamr
ile devletin kullanmak haklunat,aiz oldusu ve kuilanmasr gereken
egemenlik
haklan arasrndaki kargrhkh iligkinin hrta sahanhlr ydminden
sOzkonusu
olmadrfrm belirtmigtirl39.
Netice olarak karqrhkh ya da bitiqik kryrlara sahip devlefler
ara_
srnda karasulannrn drg srnrnmn saptanmasr konusunda yerlegmig
bir
milletlerarasr hukuk kurah bulunmamaktadrr. Devletler bu gibi
srnrrlan_

L37. TOLUNER S., op.cit.s.8l
138. I.C.J.Reports1969,.s.g,.88
139. TOLUNER S., op.cit.s.81
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drrmalarr karqrhkh andlagmalar yolu ile giiztimlemektedirler.

L982

Konvansiyonunda 1958 Konvansiyonundaki bu. hususdaki htikmtin aynen kabul edilmig olmasr da bu hiikmiin milletlerarasr teamiil kurah haline geldili geklinde anlaqrlmamahdrr. 1982 Konvansiyonu ytiriirliiie

gir-

miq olmakla birlikte, bu Konvansiyonda yer alan konu ile ilgili htikmtin
halen 6rf ve adet hukuku kurah haline gelmemig olmasr durumu kargrsrnda Konvansiyon hrikrimleri ancak taraf olon tilkeleri baflayacaktrr.
Karasulanmn kargrhkh ya da bitigik kryrlara sahip devletler arasrnda srmrlandrnlmasrnda en uygun yrintem bu deniz alanlarrmn somut tizelliklerine gOreher bir srmrlandrrmada ayrt ayrl tesbit edilmelidir. Bu husus.
da yeknesak bir yOntem saptanmaya gahqrlmasrkimi devletler agrsrndan
agrkca hak ve nasafete aykrn bir durum yaratacaktrr. Bu hususdaki en
dolru giizrim karqrhkh ya da bitiqik kryrlara sahip devletler arasrnda karasulanmn drg srmnmn her halikarda hak ve nasafete g6re andlagma
yolu ile saptanmasrdri. Milletlerarasl Adalet Divam da bu hususda cinrine getirilen uyugmazhklarda srmrlandrrmamn hak ve msfete grire yaprlmasr gereiini vurgulamrqtrr. Kanada ile A.B.D. arasrndaki Maine kiirfezi
Biilgesinde Deniz Srmnmn

Saptanmasr Davasrndal40 M'lletlerarasl

Adalet Divam esasen bu dava Maine K6rfezi Bdlgesinde A.B.D. ve
Kanada tarafindan IGta Sahanh{n ve Miturhasrr Ekonomik Bcilge srmrrmn aJmr hatla saptanma talebini deferlendiren bir dava olmakla birlikte; bu davada genel milletlerarasr 6rf ve adet hukukunun deniz alanlanmn komgu devletler arasrnda saptanmasrnda gegerli olmak tizere
dngtirdtiflri temel normu ortayakoyrnuqtur. Buna g6re kryrlarr bitigik ya
da kargr kargrya olan devletler arasrnda deniz srmrlan tek taraflr olarak
saptanamaz. Srmrlandrrma iyi niyetle ve bir sonuca ulaqmamn gergek
iradesiyle siirdiirUlecek gtiriigmeler neticesinde taraflar arasrnda anlag-

t40. I.C.J. Reports,1.984,s. 246
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mayla gerqekleqtirilmelidir. Taraflar arasrnda anlagmaya vanlamamasr
durumunda bu yetkili tigtincti bir merci tarafindan yaprlmahdrr' Her iki
d.urumda da srmrlandrrma, biilgenin colrafi bigimi ve diier ilgili ttzellikleri de giizdniine ahnarak hak ve nasafete uygun bir sonucu gergeklegtirecek, buna uygun kriterler uygulanarak ve pratik metodlar kullamlarak
yaprlmahdrr"14l.

soNUg
yukanda aynntrh olarak ortaya konuldulu

gibi devletin deniz til-

kesinin srmrlannrn tesbitinde milletlerarasr hukukta kabul edilmig ayrrntrh hrikiimler

bulunmakla birlikte, bu srmrlann tesbiti, tizellikle iki

yada daha fazla devletin kargrhkh ya da bitiqik luyrlara sahip olmalan
ve luyrdaq bulunduklan

denizin 6zel bir duruma sahip olmasr durumun-

da problem arzetmektedir. Bu konuda yerleqmiq bir iirf ve adet hukuku
kurahmn

varhlrndan

bahsetmek imkam

bulunmamaktadrr.

Konvansiyonunda bu konu ile ilgili htikumlerin

L982

aJrnen L958 cenevre

Karasulan ve Bitiqik Billge Konvansiyonunda yer alan hflkmtin tekran
niteli{inde olmasr bu konvansiyonlara taraf olmayan devletler agrsrndan
hiiktim ifade etmemektedir. Bu konvansiyonlara taraf olan devletler arasrndaki uyuqmazhklarda "eqit uzakhk-orta hat" prensibinin bazr istisnai
durumlar drqrnda uygulanmasr prensip olarak kabul edilmiqken.
Konvansiyonlara taraf olmayan devletler agrsrndan bu prensip anlaqmamn ;'anrnda yardrmcr bir prensip,durumundadrr. Bu devletler arasrnda
esas olan hak ve nrsfete uygun bir anlagmaya vararak sorunun g6ztimlenmesidir. Hig qtiphe yok ki karasulanmn srmrlandrnlmasrna iliqkin
boyle problemlerin gdziimii ilgili devletlerin hakkaniyet ve msfete uygun
qekilde dawanmalarr ve iyiniyetli hareket etmeleri ile kolaylagacaktrr.

L4L.TOLUNER S., op.cit.s.229-247;I.C.J.Reports,1984,s.299
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Devletlerin deniz rilkelerinin srmrlanmn tesbitinde ttim milletlerlerarasr toplumun menfaati vardrr. Bu srmrlann a5rnntrh bir gekilde ortaya konulmasr ve bu r.esbite iligkin biiyiik olgekli haritalann usuhine
uygun gekilde ya5nnlanmasr bu konuda ortaya lrkabilecek ihtilaflarr asgariye indirecektir
Ulkemiz agrsrndan da bir an Oncekarasulanmrzrn drq srmrlarrmn
aqrkca saptanmasrnda ve bunlarrn briyrik dlgekli haritalar tizerinde gdsterilerek yayrnlanmasrnda fayda vardrr. Kanun ve kurallanmlzrn kryrlanmrzda etkin bir gekilde uygulanabilmesi yiintinden bu husus briyrik
rinemi haizdir.
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EK-1

\m nirigiK BOLGE
1e58TAnirrri cnxn\mn TIen.ASUT,ART
KOI\nIAr.ISiVONU
(I{ARASUI,ARININ SINIRI,AI{DIRILMASINA

TI,iSXIN

UUTUMLER)
nOr,UM r - r(ARASr.Ir,ARr
KISIM T. GENEL
Madde l.
1 . Bir devletin egemenlifi, kara tilkesinin ve ig sulannln dtesinde
karasulan

olarak tanrmlanan kryrsrna bitiqik bir deniz kugag-

na kadar uzanrr.

2 . Bu egemenlik bu maddelerin htikiimlerine
kukun diier kurallanna

ve milletlerarasr

hu-

tabi gekilde kullantltr.

Madde 2.
Bir kryr devletinin egemenli!'i, karasulannrn

deniz yata[r ve top-

rak altrna olduiu kadar bunun iizerinde yer alan hava sahasrna da uzarur.
KISIM II. I(ARASUI,ARINIhI

SM

Madde 3.
Bu maddelerde aksi belirtilmiq olmadrkga, karasulanmn genigli[ini flgmek igin kullamlan normal esas hat, liryr devleti tarafindan resmi
olarak kabul edilmig genig iilgekli haritalar tizerinde gdsterilen luyt boyuncaki cezir hattrdrr.
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Madde 4.
1. Iftyr hattrnrn derin bir qekilde girintili

grkrntrh olduiu yerlerde

veya kryrnrn hemen yakrrundaki kryr boyunca bir adalar sagagrnrn mevcut olmasr durumunda

kendisinden

karasulannrn

ge-

niqliginin olgriteceg'i esas hattrn giziminde uygun noktalan

bir-

leqtiren driz esas hatlar ydntemi kullanrlabilir.
2. Bu ttir esas hatlann

gizimi kryrnrn genel ycintinden kayda deier

Olgtide sapmamah ve bu hatlar araslnda kalan deniz alanlarr ig
sular rejimine tabi olabilmek agrsrndan kara kesimine yeterli,
'
yakrn irtibatta olmahdrr.
3. Esas hatlar , izerlerinde

daimi olarak deniz seviyesi tizerinde

kalan deniz fenerleri ya da ben zer tesisler inqa edilmiq olmadrkga cezir ytiksekliklerine

dogru ya da bunlardan gizilmeyecektir.

4. Birinci paragraf htikrimlerine
uygulanabildigl

durumlarda

gdre duz esas hatlar yonteminin
belirti esas hatlann

saptanmasrn-

da gergekligl ve cinemi uzun stireli bir uygulama ile agrkca kanrtlanmrs olan ilgili bolgeye 6zgri ekonomik menfaatler gozonrinde tutulabilir.
5. Dizesas hatlar sistemi, bir devlet tarafrndan diier bir devletin
karasulannr

agrk denizden ayrracak bir tarzda uygulanamaz.

6. Iftyr devleti, dtiz esas hatlan, uygun gekilde aleniyetkazandrnlmasl gereken haritalar rizerinde agrk olarak belirtmelidir.
Madde 5.
1. Karasulannrn

esas hattrnln

kara tarafinda

sular Devletin ig sulan bohimtinti olpqturur:

kalan krsmrndaki
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2. 4'rincii maddeye uygun olarak bir dtiz esas hat tesis edilmesinin
daha iince karasulan b<iltimri ya da agrk denizler btiltimti olarak
nitelendirilen alanlann ig sular alam haline gelmesi etkisi yarath[r durumlarda.bu sularda l4'den 23tincii maddeye kadar
olap maddelerde dtizenlenen gekilde zararsrz gegig hakkr mevcut olacaktrr.
Madde 6.
Karasulanmn drg srnln, herbir noktasr esas hattm en yaran noktasrna karasulannrn geniqli!'ine egit olan bir uzakhkta bulunan hattrr.
Madde 7.

1. Bu madde sadecekryrlarr tek bir devlete ait olan koylarla ilgilidir.
2. Bu maddeler agrsrndan koy, igeri dogru giriqi aSzrnrn geniqli$ine
oranla karayla gewili sular ihtiva edecek ve kryrnln cinemstz bir
kavisinden

daha otede bir $ey oluqturan belirgin bir girintidir.

Ne var ki; bir girinti,

alanr gapr bu girintinin

aizrndan

garpraz

olarak gizilen hat olan yanm daire kadar ya da bundan daha genis olmadrkga koy olarak nitelendirilmeyecektir.
3. Otgumleme ytintinden bir girintinin
rafindaki

alanr, bu girintinin

cezir hattr ile dogal giri$_noktalannrrt

kryrsr et-

cezir hattrnr bir-

leqtiren hat arasrnda kalan alandrr. Adalarrn mevcudiyeti sebebiyle bir girintinin
yanm

birden fazla a$tza sahip olmasr durumunda,

d.aire, de[igik

a$:rzlar arasrndaki

genel toplamr kadar uzunluktaki
Bir girinti

dahilindeki

hatlann

uzunluiunun

bir hat tizerinden gizilecektir.

adalar, bunlar bir girintinin

bir pargasrymrs grbi kabul edilecektir.

su alanrnrn
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4. Bir koy'un doial girig noktalanmn cezir hatlan arasurdqki mesafe 24 deniz milini aqmryorsa, bu iki cezir hattr arasrnda bir
kapatma hattr gizilebilir ve burada kapanmrg gekilde kalan sular ig sular olarak telakki edilecektir.
5. Bir koy'un dopal giriq noktalanm n cezirhatlan arasrndaki mesafenin 24 deniz milini aqmasrdurumunda koy igersinde 24 miltik bir diiz esas hat, bu uzunluktaki

bir hatla mtimkiin

olan

maksimum su alanrm kapatacak tatzda gizilecektir.
6. Yukandaki hiiktimler "tarihi koylar" olarak tammlanan koylara
veya 4'uncti maddede belirtilen gekilde diiz esas hat y6nteminin
uygulandrlr herhangi bir durumda uygulanmayacaktrr.
Madde 8.
Karasularrmn srmrlandrnl4asr ydniinden, liman sisteminin biittinleyici bir bbltimtinti olugturan en drqtaki daimi liman tesisleri kryrnrn
bir pargasrm olugturuyormuq grbi kabul edilecektir.
Madde 9.
Normal olarak gemilerin ytikleme yapmasr, bogaltma yapmasr
veya demirlemeleri iqin kullamlan ve bu gekilde kullamlmamasr durumunda hrsmen veya tamamen karasulanmn drg srnrnrun titesinde kalacak olan demirleme yerleri karasulanna dahildir. I(ryr devleti, bu demirleme yerlerini

agrk bir qekilde belirlerneli ve gerekli gekilde aleniyet

kazandrrrlmasr gereken haritalarda

bunlan smrrlan ile birlikte g$ster-

melidir.
Madde 10.
L. Ada, med zamam (sulann en gok yiikseldili zaman) sulann iizerinde kalan, etrafi su ile gewili, do$al olarak oluqmug kara ala'
nrdrr.
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2. Bir adamn karasurarr bu maddelerin hukumlerine uygun orarak dlgiiltir
lWadde lI.
1. cezir yrikseklifi, cezir zamam su tizerinde kalan ve etrafi su
ile
gewilen, ancak med zamam (sulann en gok yrikseldili zaman)
suJmn altrnda kalan, doial olarak olugmug kara alamdrr. Bir cezir yiiksekliginin krsmen ya da tamamen ana kara kesiminden
veya bir adadan karasularmrn genigri!'ini agmayacak bir mesafede bulunmasr durumunda, bu yiikselti tizerindeki cezir hattr
karasulanmn dlgiilmesi igin esashat olarak kullanrlabilir.
2' Bir cezir yuksekliginin tamamen ana kara kesiminden veya bir
adadan karasulanmn genigri!'ini agan bir mesafede bulunmasr
durumunda bunun kendisine ait karasulan yoktur.
Madde 12.
Iki devletin kr5nlarrmn birbirlerine kargrhkh ya da bitiqik olmasr
durumunda, aralannda aksine bir anlagma bulunmadrkga, bu devletlerden higbirisinin karasularrm her iki devletin karasulanmn geniqliiinin
tilgrilmesinde baglangrghath olarak ahnan esas hatlar tizerindeki en yakrn noktalardan her bir noktasr egit uzaklikta bulunan orta hattrn 6tesine uzatma yetkisi yoktur. Ne var ki, bu paragrafin htikumleri tarihi bir
hak veya diier tizel gartlar sebebiyle iki devletin karasulanm bu htiktimle ba!'dagmayan bir tarzda srmrlandrrmalanmn gerekmesi durumunda
uygulanmayacaktrr.
Madde 13.
Bir nehrin dolrudan dolTuya denize akmasr durumunda esas hat,
bu nehrin kryrlanmn cezir hattr tizerindeki noktalar arasrndaki apzrna
gaprazolarak gizilen bir dtiz hat olacaktrr.
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EIK.z
19s2TAniril,i BIRLE$MI$uir,r,Ptr,rn nnrviz rruKrlKu
KOtWAtisivoxu
GARASULARINn\I SIIIIRLAIIDIRILIUASINA irlSKiN Htnntiltfl,ER)

gdr,tiM II
KARAsrIr,ARrvr nitiPix g0r,cn
KrsrM r. cENEL rrUrUtvr,nn
Madde

2.

Karasulan

Karasularrmn,

sahasrnrn ve Bunun Yataf,r ve Toprakaltrnrn
1 . Iftyr devletinin egemenligi, karasulan
rilkesinin

Uzerindeki
Ilukuki

Hriva

statiisti

olarak tanrmlanan,

kara

ve bir takrmada devleti olmasr duru-

ve ig sulannln

munda bunun takrmada sulannrn dtesinde kryrlanna bitigik bir
deniz kugagrrta uzanrr.

2 . Bu egemenlik karasularrmn

yataft

ve toprakaltrna

otduiu

ka-

dar tizerindeki hava sahasmr da uzanlr.

3 . Karasulal

tizerindeki

egemenlik bu konvansiyona ve milletle-

diier kurallanna

gore kullantltr.

KTSIM 2. I{ARASUI,ARININ

SINIRI,ARI

rarast hukukun

Madde 3. Karasulanmn

Genigliii

Her devletin, karasularurn

geniqlilini bu Konvansiyona uygun

olarak saptanan esas hatlardan itibaren Olgtilen 12 deniz milini agmayacak bir slnra kadar tesbit etmek hakkr vardrr.
Madde 4. Karasulannln

Drg Srmn

Karasulanmn drq srmn; her bir noktasr esas hattrn en yakrn noktasrndan karasularrmn genigli!'ine eqit bir uzeklrkta bulunan hattrr.
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Madde b. Normal Esas Hat
Bu Konvansiyonda aksi gart kogulmug olmadrkga karasulanmn
geniqligini dlgmek igin olan normar esas hat kryr devreti
tarafrndan resmi
olarak kabul edilmig genig iilgekli haritalar iizerinde igaretlendili
gekilde
liayr boyunca uzanan cezir hattrdrr (sularrn en gok gekildili
luyr hattr).
Madde G. Kayahklar

(Resifler)

Mercanlar (Atol) rtzerinde yer alan adalann veya sagak
harinde kayahklara sahip adalarrn sdzkonusu olmasr durumunda,
karasula'nrn genigliiini tllgmek igin olan esas hat, kryr devleti tarafrndan
resmi olarak
kabul edilmig haritalar tizerinde uygun igaretlerle gcisterilen
kayah!-rn
denize do$'ru olan cezir hattrdrr.
Madde 1.DiLz Esas l{aflar
1, KrJn hattrrun derin bir gekilde girintili grkrnhh ordugu yerrerde
veya luyrmn hemen yalramnda kryr boyunca bir adalar saga{rmn
mevcut olmasr d.urumund.a,karasulanmn genigriginin
iitgtilmesinde esas ahnacak esas hattrn giziminde, oygur, ,rot
taran birleqtiren dtiz-esas hatlar ydntemi kullamlabilir.

'

2. Bir delta ve di$er do!'ar qarflann mevcudiyeti sebebiyre
luyr hat_
tmrn ytiksek oranda dtizensiz oldu{u yerlerde cezir hattrmn
denize dopru en ug uzantrsr bo5runcauygun noktarar segilebilir
ve
dtiz esashatlar bu Konvansiyona uygun olarak kryr devreti
tarafindan deligtirilinceye kadar sonradan cezir hattrnda
meydana
gelen gerilemeye bakrlmaksrzrn etkisini siirdtirecektir.
3. Dtiz esas hatlann gizimi, kryrmn genel istikametinden
farkedilir
herhangi bir iilgtide sapmamahdrr ve bu hatlar arasrnda
kalan
deniz alanlan ig sular rejimine tabi olabilmek igin karaya
yeterli gekilde yakrn ba!,lanhh olmahdr.
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4, D:6zesashatlar, tizerlerinde daimi olarak su tizerinde kalan dertrz fenerleri veya benzeri tesisler inqa edilmiq olmadrkga veya
bu trir ytiksektiklere doiru veya bunlardan esas hatlann gizimi
milletlerarasr genel kabul g6rmtiq olmadrkga cezrr ytiksekliklerine doiru veya bu cezir ytiksekliklerind en gizilmeyecektir.
5. Birinci paragraf hriktimlerine g6re dtiz esas hatlar yonteminin
uygulanabileceii durumda, belirli

esas hatlan saptarken, ger-

geklifi ve 6nemi uzun stireli bir kullammla agrkcakanrtlanmrs
olan itgili bolgeye 6zgi ekonomik menfaatler goz0ntinde bulundurulabilir.
6. Dizesas hatlar sistemi bir devlet tarafindan diger bir devletin
karasulannr agrk denizlerden veya bir mrinhasrr ekonomik b6lgeden aJnracaktar zda uygul artamaz.
Madde 8. tg Sular
1. 4'tincti bcihimde kabul edilenler drqrnda(*)karasulannrn esas
hattrnrn kar aya dogru olan tarafinda kalan sular, devletin ig sulannrn bir bohimrinti oluqturllr.
2. 7'nci maddede ortaya konulan yonteme uygun olarak bir esas
hattrn tesisi, daha onceig sular olarak nitelendirilmeyen alanlann ig sular haline ddnriqmesineticesini dofnirdugu durumda, bu
sularda bu Konvansiyonda drizenlenen qekilde bir zararstz gegiq hakkr mevcut olacaktrr.

(x) Burada bahis konusu yaprlan 4'tincii biilii,rn Taliirmada Devletlerine iligkin olup 1982
BMDHK'nun 46-54'tincii maddeleri arasrnda diizenlenmigtir.
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Alrzlan

Bir nehrin doirudan dogruya denize akmasr durumunda esas hat,
bu nehrin Llyrlanmn cezir hattr tizerindeki noktalar arasrndaki a[prna
gapraz olarak gizilen bir driz hat olacaktrr.
Madde lO. Koylar
1' Bu madde sadecehyrlan tek bir devlete ait olan koyrarla ilgilidfu.
2. Bu Konvansiyonun amaglan ydniinden koy, igeri doiru grrigi ai_
zrmn geniqli!'ine oranla karayla gevrili sular ihtiva edecekve krSnmntinemsiz bir kavisinden daha iitede bir gey olugturan belirgin bir girintidir. Ne Var ki, bir girinti, alam gapr bu girintinin
afzrndan gaprazolarak gizilen hat olan yarrm daire kadar ya da
bundan daha geniq olmadrkga koy olarak nitelendirilmeyecektir.
3. olgtimleme ytinrinden bir girintinin alam, bu girintinin kryrsr etrafrndaki cezir hattr ile dolal giriq noktalanmn cezir hattrm
birlegtiren hat arasrnda kalan alandrr. Adalann mevcudiyeti sebebiyle bir girintinin birden fazla a$tza sahip olmasr durumunda, yarrm daire, deliqik alnzlar arasrndaki hatlann uzunluiunun genel toplamr kadar uzunluktaki bir hat rizerinden
gizilecektir. Bu girinti dahilindeki adalar, bunrar bir girintinin
su alammn bir pargasrymrggibi kabul edilecektir.
4. Bir koy'un doial girig noktalarrmn cezir hatlan arasrndaki mesafe 24 deniz milini aqmryorsa, bu iki cezir hattr arasrnda bir
kapatma hattr qizilebilir ve burada kapanmrq gekilde kalan sular ig sular olarak telakki edilecektir.
5. Bir koy'un doial giriq noktalanmn cezir hatlan arasrndaki mesafenin 24 deniz milini aqmasrdurumunda koy igersinde 24 mil-
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lik bir dtiz esas hat, bu uzunluktaki

bir

hatla mtimktin olan

maksimum su alamm kapatacak tarzda gizilecek-tir'
6. Yukarrdaki hiiktimler "tarihi koylar" olarak tammlanan koylara
veya ?,nci rnaddede belirtilen qekilde d{iz esas hat ytinteminin
uygulandrfr herhangi bir durumda uygulanmaz'
Madde 11. Limqnlar
Karasulanmn srmrlandrnlmasr ydniiLnden,liman sisteminin tinleyici bir btiliimtinti olugturan en drqtaki daimi liman tesisleri kryrnrn bir
pargasrnr oluqturuyormuq gibi kabul edecektir. kryrmn dtesinde yer alan
tesisler ve suni limanlar daimi liman tesisleri olarak de!'erlendirilmeyecektir.
Madde 12. Demirlene

Yerleri

Normal olarak gemilerin ytikleme yapmasr, bogaltma yapmasr, demirlemeleri igin kullan{an ve bu gekilde kullamlmamasr durumunda
krsmen veya tamamen karasulannln slnrlnln $tesinde kalacak olan demirleme yerleri karasulanna dahildir.
Madde 13. Cezir Yiikseklikleri
L. cezlrytikseklifi,

cezir zamarlsu iizerinde kalan ve etrafi su ile

gewilen. Ancak, med zamam suJrunun altrnda kalm do!'al glarak olugmug kara alamdrr. Bir cezir yiikseklifinin krsmen ya da
.tamamen ana kara kesiminden veya bir adadan karasulanmn
geniqlifini

aqmayacak bir mesafede bulunmasr durumunda bu

yrikselti iizerindeki cezir hattr karasulanmn

geniqliginin itlgiil-

mebi igin esashat olarak kullamlabilir'
2. Bir cezir ytiksekliflnin

tamamen ana kara kesiminden veya bir

adadan karasularrmn geniqli$ni aqan bir mesafede bulunmasr
durumunda bunun kendisine ait karasulan yoktur'
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Madde 14. "Esas rratlarrn
Birlegtirilmesi

saptannasr

igin yiintemlerin

Kryr devleti, deligik qartlara ujrum saflatabilmek amacryla yukan_
daki maddelerde belirtilen ydntemlerden herhangi birini dOnrigtimhi olarak kullanrlabilir.
Madde 15. Kargrhkh
Arasrnda Karasularrnrn

veya Bitipik

Kryrlara

sahip Devlefler

Srnrrlandrnlmasr

iki devletin kr5nlannrn birbirrerine kargrhkh ya da bitigik olmasr
durumunda, aralannda aksine bir anlagma bulunmachkga, bu devletlerden higbirisinin karasulannr her iki devletin karasularrnrn geniqlilinin
rilgrilmesinde baglangrghattr olarak ahnan esas hatlar tizerindeki en yakrn noktalardan her bir noktasr eqit uzakhkta bulunan orta hattrn citesine uzatma yetkisi yoktur. Ne var ki, bu paragrafin hrikrimleri tarihi bir
hak veya diier 6zel qartlar sebebiyle iki devletin karasulannr bu hrikrimle basdaqmayan bir tarzda srmrlandrrmalanmn gerekmesi durumunda
uygulanmayacaktrr.
Madde 16. Haritalar
1. Karasulannln

ve cogafi

Koordinatlapn

Listeleri

geniqliiini olgmek igin 7,9 ve 10'uncu maddelere

uygun gekilde saptanan esas hatlar ve oradan elde edilen slnlrlar ve 12 ve l5'inci maddelere uygun olarak gizilen srnrrlandrrj
ma hatlan, bunlann durumunun yeterli qekilde ogrenilebilmesi
aglslndan, bir dlgekte veya Olgeklerdeki haritalar
terilecektir.

Diier

bir yontem olarak bunlann

verileri belirleyen noktalann

tizerinde gosyerine jeodezik

coirafi koordinatlarlnln

bir listesi

kullanrlabilir.
2. Iftyr devleti, bu gtbi haritalar veya cofoafi koordinatlarrn listelerine gerekli aleniyeti kazandrracak ve bu grbi harita veya listenin bir suretini Birleqmiq Milletler Genel Sekreterine depo edecektir.
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EK-3
476 SAYILI I(ARASIJI,ARI

KANTJNU

(RG. 25 II{AYIS 1964, SAYI: 11711)
Madde 1.
Ttirk Karasulan Tiirkiye Ulkesine dahildir
Tiirk Karasulanmn genigliSiL6 deniz milidir.
Bu kanunun tatbikinde bir deniz mili 1852 metredir.
Madde 2.
Karasulan daha genig olan devletlere karqr fiirk Karasularrnrn geniqli!.i miitekabiliyet esasrnagdre taayyiin eder.
Madde 3.
Ttirk Kara Ulkesinin komgu bir devlet kara tilkesine mesafesi her
iki devlet karasulan geniglifi mecmuundan az olduiu takdirde, aksine
anlagma olmadrkga, orta hat Ttirk Karasulanmn drg hududunu teqkil
eder.
Madde 4.
Karasulanmn geniqliiini dlgrneyeyarayurn normal esas hat, sahil
boyunca uzayan en diiqtik cezir hattrdrr. Girintli grkrntrh sahillerde veya
sahile yakrn adalann bulunduiu yerlerde, sahil ve adalarrn ileri burun
noktalanm birleqtiren dtiz esashat usulti tatbik edilir'
Madde 5. ,
Esas hatlann kara tarafindan kal4n sular, aflrz gen-igliPi 24 deniz
milini aqmayan kdrfezler, afrz geniglifi,24 deniz milini agan kiirfezlerin
kdrfez iginde iki krnn

en geniq su alamm kara tarafinda

brrakacak

gekilde birleqtiren 24 miltik dilz esashattrn arkasrnda kalan krsrmlan, li-
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m€Lnmanzumesinin mritemmim ctiz'tinii tegkil eden daimi tesislerden
en
agrkta olanlann berisinde kalan sular ve drg limanlar Ttirk igsularrndan
sa5nlrr.
Madde 6.
Adalann karasulan yukarrdaki esaslara gdre tesbit edilir.
Madde 7.
Karasularrmn geniqlilini

tilgmeye yarayan esas haflar biiyuk mikyash deniz haritalannda gdsterilir ve ilgililere dalrtrlrr.
Madde 8.
Ttirk karasulanna bitiqik ve karasulanmn tilgiildtiiti esas haflardan itibaren 12 deniz miline kadar uzayan sahalarda bahkgrhk
ve canh
kaynaklann igletilmesi bakrmrndan karasulan rejimi uygulamr.
Madde g.
Turkiye'nin taraf oldu!'u milletlerarasr andraqma, sdzleqme
ve anlagmalann hiikmU sakhdrr.
Kanun ve ttiztikrerin bu kanuna aykrn htiktimleri kaldr.lmrqtrr.
Madde 10.
Bu kanun yayrmr tarihinden itibaren B ay sonra yrirrirltiie girer.
Madde 11.
Bu kanunun htiktimlerini

Bakanlar Kurulu yurritlir.
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EK.4
2674 SAYILI I{ARAST'I,ARI

KANI]NU

R.G.: 29 MAYIS 1982; SAYItLTTOS
Madde 1.
Trirk Karasularr Tiirkiye Ulkesine dahildir.
Ttirk Karasulanmn genigli!'i altr deniz milidir.
Bakanlar Kurulu, belirli denizler igin, o denizlerle ilgili buttin dzellikleri ve durumlan gdzdntinde bulundurmak ve hakkaniyet uygun olmak qartryla, altr deniz milinin iistiinde karasulan geniqli!'i tesbit etmeye yetkilidir.
Madde 2.
Ttirkiyd ile kryrlan bitiqik veya karqrhkh olan Devletler arasrnda
karasularr anlagma ile srmrlandrrrhr. Bu anlaqma bdlgenin britun ilgili
rizellikleri ve durumlarr gdzriminde bulundurularak hakkaniyet ilkesine
g6re yaprlrr.
Madde 3.
'

Karasularrmn geniglifi, Bakanlar Kurulunca tesbit edilmiq esas

hatlardan itib aren iilgriltir.
Madde 4.
Esas hatlann kara tarafrnda kalan sular ve kiirfez sulan Ttirk ig
sulandrr. Daimi liman tesisleri kryrmn bir pargasr sayrlrr ve bu tesislerden en agrkta olanlarrnrn kara tarafinda kalan sular ve drg limanlar ig
sulara dahildir.
;
Madde 5.
Ig sulann

drq srnmnl

belirleyen ve karasulannrn

geniqligini

ctlg-

t9
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mekte esas olan hatlar, bu amagla hazrrlanan biiytik tilqekli deniz haritalannd.a gdsterilir.
Madde 6.
15.5.1964tarih ve 476 sayrh Kanunla, difier kanunlann bu kanuna
aylun hrikiimleri ytirtirltikten kaldrnlmrgtu.
Madde z.
Bu kanun yayrmr tarihinde ytirtirltiE'e girer.
Madde 8.
Bu kanunu Bakanlar Kurulu ytrrittir.
29 Mayrs 1.982Gtinii ve 177O8Miikerrer
yayrmlanan

sayrh Respi

Gazetede

814742sayrh Bakanlar Kurulu Karan

20.5.1982 tarihli ve 2674 sayrh Kanunun verdiSi yetki uyannca
Tiirkiye'yi geweleyen denizlerin iizellikleri ile hakkaniyet ilkesi gdzdnrinde bulundurulmak suretiyle bu kanunun yiirtirliife girmesinden Oncekarasulanmn geniqlifi ile ilgili olarak Karadeniz ve Akdeniz'de mevcut
olan durumun siirdtinilmesi; Drqiqleri Bakanhirmn 26.5.1982 tarihli ve
MIGM-III-I

365-gL7 sayrh yazrsr tizerine Bakanlar Kurulunca 29.5.1982

tarihinde kararlagtrnlmrgtrr.
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$ekil-2

Bin, Kryr BOLGESINDEESASHATTrN.qiziMi

RN

N

HAT

1958KBBK m.AlL

L982BMDHK Madde 7. Dtiz Esas Hatlar

I{tyt hattrnrn derin bir gekilde girintili grkrntrh oldu!'u yerlerde veya kryrnrn hemen yakrnrndaki luyr boyunca bir adalar saga$nrn
mevcut olmasr durumunda, kendisinden karasulannrn geniqliEinin 6lqtilece{.i esas hattrn giziminde uygun noktalan birlegtiren dtiz
esas hatlar ytintemi kullanrlabilir.

Iiyr hattrnrn derin bir qekilde girintili gtlsntrh oldu$u yerlerde veya kr;nnrn hemen
yakrnrnda luyr boyunca bir adalar sagairnrn
mevcut olmasr durumunda, karasulannrn
geniqlid'inin dlgiilmesinde esas ahnacak esas
hattrn giziminde, uygun noktalarr birleqtiren dtiz-esashatlar ydntemi kullanrlabilir.
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$ekil-3

DUZESAS I{AT

N-N

DVZ ESAS HATLAR
Hukuka Uyguu
-r-Er.- HUkuka Aykur

1 9 5 8 KB B K m.4 1 7
I&yr hattrnrn derin bir qekilde girintili grkrntrh
oldufi.r yerlerde veya kryrnrn hemen yakrnrndaki kryr boyunca bir adalar sagairnln mevcut olmasr durumund.a,

kendisinden

karasularrnrn

tilgtilecefi esas hattrn giziminde uygun noktalarr birleqtiren driz esas hatlai ycintegeniqlifinin

1982 BMDHK

Madde 7.Dld,z Esas Hatlar

I&yr hattrnrn derin bir qekilde girintili
iu

ahnacak esas'hattrn giziminde, uygun noktalan
leqtiren dtiz-esas hatlar ydntemi kullanrlabilir.
1982 BMHK m.7/2

1"958KBBK m.A2

Bir deilta ve di!'er dopal qartlarrn

Eizimi kryrnrn genel y6niinden kayda deSer cilgtide sapmamah ve bu
hatlar arasrnda kalan deniz alanlarr ig sular re-

biyle kryr hattrnrn

jimine

esas hatlarrn

tabi olabilmek

yeterli, yaken irtibatta

kryr bo-

)runca bir adalar sagafrnrn mevcut olmasr durumungeniqli!'inin
tilgtilmesinde esas
da, karasularlnrn

mi kullanrlabilir.

Bu ttir

grkrntrh oldu-

yerlerde veya kryrnrn hemen yakrnrnda

yerlerde

ytiksek

bu fonksiyona

olmahdrr.

defiqtirilinceye

uygun

dtizensiz

denize doiru

cezir hattrnrn

boyunca uygun noktalar

agrsrndan kara kesimine

mevcudiyeti

oranda

sebeolduiu

en ug uzantrst

segilebilir ve dtiz esas hatlar

olarak

kryr devleti

tarafindan

kadar sonradan cezir hattrnrn

dana gelen gerilemeye

bir-

bakrlmaksrzrn

etkisini

meystirdti-

recektir.
Lg82 BMDHK

m.713

Dtiz esas hatlarrn
den farkedilir

gizimi, liryrnrn

herhangi

genel istikametin-

bir iilqiide sapmahdrr

ve bu

hatlar arasrnda kalan deniz alanlarr iq sular rejimine
tabi olabilmek igin karaya yeterli qekilde yakrn bughntrh olmahdrr.
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$ekil-a

ADAI,AR \IE CEZIR N}KSEKLiXT,NNI
I{ARASULART V ZF.NiNNEKI E TKi Si

1 9 5 8 K B B K M.1 0 /1
Ada, med zamanl (sulann
sulann

tizerinde

kalan,

en gok yrikseldi!'i zaman)
etrafi

su ile gevrili, do!.al

olarak oluqmuq kara alanrdrr.
1958 KBBK m.L0/2
Bir adanrn karasulan

bu maddelerin

hiikiimlerine

uygun olarak dlgtiltir.
1 9 5 8 K B B K m.1 1 /1
cezir zamanr su tizerinde kalan ve
etrafi su ile qevrilen, ancak, med zamanr (sulann en
gok ytikseldifi
zarnan) suyun altrnda kalan, do!,al
nin krsmen ya da tamamen
veya bir adadan karasulannrn

Bir cezir y0ksekliiiana kara kesiminden
geniqli!-ini

cak bir mesafede bulunmasr durumunda,
ti tizerindeki

cezir hattr karasularlnln

aqmaya-

bu yriksel-

dlqrilmesi igin

esas hat olarak kullanrlabilir.
1958 KBBK m.7!/2
Bir cezir yiiksekli!'inin

tamamen ana kara kesiminden veya bir adadan karasularrnrn geniqlifini aqan
bir mesafede bulunmasr durumunda
ne ait karasulan

yoktur.

Madde 13. Cezir Yiikseklikleri

cezir zamanr su tizerinde kalan ve etrafi su ile gevrilen, ancak, med zamanr
surunun
altrnda kalan dof'al olarak oluqmuq
kara alanrdrr. Bir cezir yuksekli$inin

krsmen ya
da tamamen ana kara kesiminden veya bir adadan karasulannrn geniElilini aqmayacak bir mesafede bulunmasr durumunda

Cezrr ytikseklipi,

olarak oluqmuq kara alanrdr.

1982 BMDHK

L. Cezir ytiksekli$i,

bunun kendisi-

deki

cezir

hattr

bu ytikselti

karasularlun

rizerin-

geniqliiinin

dlgtilmesi igin esas hat olarak kullarirlabilir.
1"982BMDHK

m.L3/2

Bir cezir ytiksekliiinin

tamamen ana kara kesiminden veya bir adadan karasularrnrn geniqliiini
a$an bir mesafede bulunmasr durumunda
kendisine ait karasulan

yoktur.

bunun
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$ekil-5

CE,ZINNiX SEKL IXT,NRiNiN I(ARASUI-ARININ
SINIRI,AT{DIRILMASINA E TKi Si

'CEZiN

YUKSEKLITIPRI

KARASULARI

1982 BMDHK

Madde 13. Cezir Ytikseklikleri
cezir zamanr su tizerinde

!. Cezir ytiksekliPi,

1958KBBK m.1Vl
kalan

ve etrafi su ile gevrilen, ancak, med zamanr suyunun
altrnda kalan doial olarak oluqmuq kara alanrdrr.
Bir cezir ytiksekliiinin
niqli{ini

aqmayacak bir mesafede bulunmasr

munda bu yrikselti
nrn

geniqlifinin

ana

krsmen ya da tamamen

veya bir adadan karasularrnrn

kara kesiminden

iizerindeki
dlgiilmesi

ge-

duru-

cezit hattr karasularrigin

esas hat

olarak

kullanrlabilir.
L982 BMDHK

m.L3/2

Bir cezir yiikseklifinin

tamamen

ana kara kesimin-

den veya bir adadan karasulannrn
bir mesafede bulunmasr durumunda
ne ait karasulan

yoktur.

geniqli[ini

aqan

bunun kendisi-

Cezir ytikseklifi, cezir zamanl su tizerinde kalan
ve etrafi su ile gevrilen, ancak, med zamanr (sularrn en qok yiikseldi!"i zaman) suyun altrnda kalan, dofal olarak olugmuq kara alanrdrr. Bir cezir
yriksekli!.inin krsmen ya da tamamen ana kara
kesiminden veya bir adadan karasularrnrn geniqli!'ini aqmayacak bir mesafede bulunmasr durumunda, bu yi.ikselti tizerindeki cezir hattr karasrolarak
larrnrn dlgtilmesi igin esas hat
kullanrlabilir.
1958KBBK m.lU2
Bir cezir ytiksekliEinin tamamen ana kara kesiminden veya bir adadan karasulannrn geniqlifini
aqan bir mesafedebulunmasr durumunda bunun
kendisine ait karasulan yoktur.
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$ekil-6

AI\AI(ARA\IE

ADAI,AR

1958 KBBK M.10/1
Ada, mgd zamanr (sularrn en gok ytikseldifi zaman)
sulann {izerinde kalan, etrafi su ile gevrili, do!.al
olarak oluqmug kara alanrdrr.
1958 KBBK m.L0l2
Bir adanrn karasularr
uygun olarak dlgtiltir.

bu maddelerin

htiktimlerine
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$ekil-7

ciniNrt

1982 BMDHK

Madde 10. Koylar

1958 KBBK m .7l \

1. Bu nedenle sadece kryrlarr tek bir devlete ait olan
koylarla ilgilidir.
1982 BMDHK

koylarla ilgilidir.

m.t0/2

1958 KBBK m.7/2
amaglarr

ycintinden koy, igeri

do$ru giriqi a$zmrn geniqliiine

oranla karayla qevri-

Bu Konvansiyonun

Bu madde sadece kryrlan tek bir devlete ait olan

Bu maddeler agrsrndan koy, igeri doiru
zrnrn geniqlifine

oranla karayla

giriqi ai-

gevrili sular ihti-

Ii sular ihtiv.a edecek ve kryrnrn iinemsiz bir kavisinden daha iitede bir qey oluqturan belirgin bir girinti-

va edecek ve kryrnrn cinemsiz bir kavisinden

dir. Ne var ki, bir girinti, alanr qapr bu girintinin
aizmdan garpraz olarak gizilen hat olan yarrm daire

var ki, bir girinti,

kadar ya da bundan daha geniq olmadrkga koy olarak nitelendirilmeyecektir.

iitede bir gey oluqturan
dan garpraz

belirgin

alanr gapr bu girintinin

olarak gizilen hat olan yanm

kadar ya da bundan

daha

bir girintidir.

Ne

apzndaire

daha geniq olmadrkqa koy

olarak nitelendirikneyecektir.
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$ekil-8

KOY

N
iNN
N

KAPAMA
HATTI

1958 KBBK m,7/4
Bir koy'un do!'al giriq noktalarrnrn

cezir hatlarr arasrndaki mesafe 24 d,eniz rnilini aqrnryorsa, bu iki cezir hattr arasrnda bir kapatma hattr gizilebilir ve burada kapanmrq qekilde kalan sular ig sular olarak telakki edilecektir.
L 9 8 2 B MDH K

m.L0/4

Bir koy'un dofal giriq noktalannrn

cezir hatlan arasrndaki mesafe 24 d.eniz milini aqmryorsa, bu iki cezir hattr arasrnda bir kapatma hattr gizilebilir ve burada kapanmrq Eekilde kalan sular ig sular olaraktelakki edilecektir.
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gekil-9
SINIRI.ANDIRII{A
KOYLAR VE KmSAL

CiniNfif,nn

Maksimum kaparna hath cENi$ KOy

KoYl3 ;

r.
l{j
s{?

24 MILDEN DA}IA

KOY

\Ng

l*

FAZIA nAtz
cErvisr-icinE
SA}|1P KOY

rT(
KIYlSAL

NOT:

KOY

OI.AAAK

raBUL EDILMESI ICIN
SU AIANI YARIM
DA[R-EYiASMALIDTR-

1982BIvlDIiK.E.
ron, roll
L92s KBBK.n,7ft; i/4'

gOK GIRI$LI KOY

1291
EPqr,wLg/1
1958 ruBK,a.7/5

NNN\iN

1982

BIDHK -m.LO,$

1958 KBBK.n. ?B

N
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24 rvriri A$AN acrzt

1982 BMDHK

M.1O/5

Bir koy'un do!'al giriq noktalannrn
deniz milini

sAHip KoY

aqmasr durumunda

bu uzunluktaki

cezir hatlarr arasrndaki mesafenin 24

koy igersinde 24 millik

bir hatla mrimktin

olan maksimum

bir dtiz esas hat,

su alanrnr kapatacak

tarzda gizilecektir.
1958 KBBK m.7/5
Bir koy'un do!'al girig noktalarrnrn
deniz milini

a$masr durumunda

bu uzunluktaki

bir hatla mtimktin

tarzda gizilecektir.

cezir hatlan

arasrndaki mesafe nin 24

koy igersinde 24 millik
olan maksimum

bir dtiz esas hat,

su alanmr kapatacak
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$ekil-11

KOY

N

ADA

a

-

E
to

ADA

5\

.\
€,

I{ATTI
1958 KBBK m.7/3
7982 BMDHK

m.10/3

Olqrimleme yiintinden bir girintinin alanr, bu girintinin kryrsr etrafrndaki cezir hattr ile dofal giriq noktalrnnrn

cezir hattrnr birleqtiren

hat arasrnda kalan

sebebiyle bir girintinin bird en fazla aprza sahip olmasr durumunda, yarrm daire, deligik airzlar arasrndaki hatlann uzunbir hat
genel toplamr kadar uzunluktaki
luiunun
alandrr. Adalann

mevcudiyeti

rizerinden gizilecektir.
Bir girinti

dahilindeki

ycinrinden bir girintinin

Olqtimler
tinin

kryrsr etrafindaki

noktalrrrn

su alanrnrn bir parqasrymrg gibi kabul edilecektir.

birleqtiren

girintinin
munda,

birden
yarlm

sebebiyle bir

fazl.a apva sahip olmasr duru-

daire, deiiqik

hatlarrn uzunluiunun
luktaki

giriq

hat arasrnda

kalan alandrr. Adalarrn mevcudiyeti
a|wlar

arasmdaki

genel toplamr kadar uzun-

bir hat rizerinden gizilecektir.

Bir girinti
adalar, bunlar bir girintinin

cezir hattrnr

alanr, bu girin-

cezir hattr ile doial

dahilindeki

adalar, bunlar bir girinti-

nin su alanrnrn bir pargaslymrg gibi kabul edilecektir.

9i
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YAY\IE DATRE I{AVISLERi METODU

KARASULARI

Dr$sINrRr

1 9 5 8 K B B K m .6
Karasularrnln

drq srnrrr, herbir

karasularrnln

geniqliiine

noktada

esas hattrn

eqit olan bir uzakhkta

en yakrn noktasrna

bulunan

hattrr.

LIS2BMDHK

Madde 4. Karasularrnrn

Karasularlnrn

drq srnrn, her bir noktasr esas hattrn en yakrn noktasrndan

Drq Srnrn

karasulannln

Seniqliiine eqit bir uzakhkta bulunan hattrr.
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$ekil-13

ORTAIIAT

SINIR
rrnLAR

r{AR$rLffiLr \rE niti$ix

SSA DEVLETISS

N
N
N

T.958KBBK M,L2
iki devletin kryrlarrnrn

birbirlerine

karqrhhh

ya da

Sahip Devletler

Arasrnda

Karasulannrn

birbirlerine

kargrhkh

Srnrrlandrrtlulasr
kryrlarrnrn

bitiqik olnrasr durumunda, aralannda aksine bir anhigbirisinin
hu devletlerden
laqma bulunmadrkqn

Iki devletin

karasui.rrrrrr lter iki devletin karasul.trtntn genigliE"inin iilgiilmesinde baqlangrg hattr olarak ahnan csas

bir anlaqma bulunmadrkga,

hatlar tizerindeki
tasr eqit uzakhkta
ma yetkisi yoktur.

en yakrn noktalardan
bulunan

her bir nok-

orta hattrn titesine uzat-

Ne var ki, bu paragrafrn

htiktim-

bir hak veya di!'er tizel qartlar sebebiyle
bu htikiimle ba!'daqmayan
iki devletin karasulannr
gerekmesi durumunda
bir tarzda srnrrlandrrmalarrn
Ieri tarihi

uygulanmayacaktrr.

veya Bitiqik

Madde 15. Karqryhkh

1982 BMDHK
Kryrlara

risinin

karabularlnl

nrn genrqlifinin
rak

ahnan

noktalardan
nan

orta

aralannda

olmasr durumunda,

da bitiqik

bu devletlerden hiqbi-

her iki devletin

dlq{ilmesinde
hatlar

esas

karasulan-

baqlangrg hattr olayalan

en

tizerindeki

bulu-

her bir noktasr eqit uzakhkta

hattrn

titesine

Ne var ki, bu paragrafrn

uzatma
htikiimleri

yetkisi
tarihi

yoktur.
bir hak

veya difer

iizel qartlar

sebebiyle iki devletin

rasulannr

bu htiktimle

baldaqmayan

srnr{landrrmalarrnrn
gulanmayacaktrr.

ya

aksine

gerekmesi

ka-

bir tarzda

durumunda

uy-
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$ekil-14

KISALTMAI,AR

1982 BMDHK

Madde

15. Karqrhkh

Devletler Arasmda Karasulannrn

veya Bitiqik

Kryrlara

Sahip

Srnrrlandrrrlmasr

iki devletin kryrlannrn birbirlerine kargrhkh ya da bitiqik olmasr durumunda, aralannda aksine bir anlaqma bulunmadrkga, bu devletlerden higbirisinin karasularrnr her iki devletin karasulannln geniqliginin

dlgtilmesinde

tizerindeki

baqlangrg

hattr

en yakrn noktalardan

olarak

ahnan

esas

her bir noktasr eqit uzakhkta

hatlar

bulunan orta hattrn ritesine uzatma yetkisi yoktur. Ne var ki, bu paragrafin hlikrimleri tarihi bir hak veya di!'er iizel qartlar sebebiyle iki dev'bu
letin
karasularrnr
hriktimle
baidaqmayan
bir
tarzda.
srnrrlandrrmalarrn gerekmesi durumunda uygulanmayacaktrr.
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$ekil-L6

ADALARLA KARMA$IK HALE GELMI$
ORTAr{AT QtZrMIr
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$ekil-17

ORTAI{AT

SIMRI

I{AR$ILIKLI KIYILAR

HUK(TK ARAFTIRMAI'ARI
$ekil-18

SAh[ DiEGO KORFEZi XENASUI,ARI
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$ekil-19
KOLOMB iYI.'YI, AiT I(ARASUI,ARI

1958KBBK M.A2
Bu Trir Esas Hatlnn Qizimi Kryrnrn Genel Yiintinden Kayda De!'er
Otqtae Sapmamah Ve Bu Hatlar Arasrnda Kalan Deniz Alanlan Ig
Sular Rejimine Tabi Olabilmek Agrsrndan Kra Kesimine Yeterli
Yakrn Irtibatla Olmahdrr
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vinTNEM'IN

1982 BMDHK
'

DUZ ESAS IIATLARI

m.812

7'nci maddede ortaya konulan

ycinteme uygun olarak bir esas httrn

alanlann ig sular
tesisi, daha ijnce ig sular olarak nitelendirilmeyen
durumda, bu sularda bu
haline dtiniiqmesi neticesini dolurdu!-u
Konvansiyonda
olacaktrr.

dtizenlenen

qekilde bir

zararsuz gegi$ hakkr

mevcut
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a.b.

Aynntrh Bilgi

1958KBBK

1958 Tarihli Cenevre Karasulan ve Bitiqik B6lge
Konvansiyonu

L982 BMDHK

1982 Tarihli Birleqmiq Milletler Deniz Hukuku
Konvansiyonu

AJIL

American Journal of International Law

BYIL

British Yearbook of International Law

BM

Birlegmig Milletler

bkz.

Bakrnrz

C.

cilt

d.n.

Dipnot

MHK

Milletlerarasr Hukuk Komisyonu

ILC

International Law Commission

I.C.J.

International Court of Justice

ibid

Aym

infra

Aqagrda

Ioc.cit

adr gegenyerde

Official Records

United Nations Conferenceon the Law of the Sea,
Official Records,Summary Recordsof Meetings and
Annexes

m.

Madde

op.cit.

Atrf Yaprlan Eser

parag.

Paragraf

S.

sahife

supra

Yukanda

Vol.

Volume

Y.r.L.C.

Yearbook of International Law Commission

I(AT N/TTNKireTi HUKI]KU YONtINDEN TOPLU YAPI (SiTE)

r(A\mAM \m BrrNA ir,i$riN soRUNr,AR
Dog.Dr. O. Giikhan ANTALYA*

r. cinig
Medeni Kanun'un 644. maddesinin ikinci fikrasr (ZGB.fut 668/II),
"iist iizellikle bina toprafa tabidir" kurah ile kat miilkiyetine imkan vermezken; yne 652lll. maddesi (ZGB.ArL.675/II) yer alan "Bir evin muhtelif .katlan, tist hakh tegkiline mevzu olamaz" hrikmriyle kat mtilkiyeti
kurumu Tiirkl - Isvigrez Medeni Kanun'un tla reddedilmigti.
Bir binamn ba$rmsrz daire veya btihimleri tizerinde ba[rmsrz bir
ayni haklan kurulmasr zamanla zorunlu hale geldi. Ozellikle artan ntifus, qehirlere gdg ve arsa fryatlanndaki siirekli artrg gehirlerdeki mesken
ve iqyeri ihtiyacrm doiurdu. Bu ihtiyag Medeni Kanunun sistematigi ve
iizellikle btitiinleyici

parga hakkrndaki kurallar

drgrnda griziimlenmeye

galrgrldr. Once 2264 sayrh Tapu Kanununun 26. maddesinde 6.1.1954 tarih ve 621? sayrh Kanunla yaprlan defiigikle, bir binanm ba$rmsrz olarak
kullanmaya elverigli biiliimlerinde paydaglardan herbirine rizgii yararlanma hakkr veren bir irtifak haklcr tesisine imkan verildi. Qrkan sorunlarr kargrlayamayan bu defiqikliiin yetersizlifi tizerine ,23.6.1965 tarihli
634 sayrh Kat Miilkiyeti Kanunu 2.1.1966 tarihinde yririirlii!'e konuldus.

* M.U: Hukuk Fakiiltesi Medeni Hukuk Anabilim Dah Ogretim Uyesi
1. lslam Hukukunun tanrdrfr kat mtilkiyeti kurumu (Bkz. MARDIN, s.18; BiLMEN, s.541)
Mecelle'nin 1150,1192ve 1193.maddelerinde ifadesini bubnugtur (OGUZMAN, s.88, 89).
2. LMR, SPR, V/I, s.88; LIVER, (Miteigentum), s.18; WIEACKER, s.536.
3. lsvigre Kanun Koyucusu da 1.1.1965 tarihinde ytirtirlti!'e giren 19.12.1963 tarihli
ZGB.'nin 4. kitabrndaki deligiklikle Art. 647 ve devamrndaki miiqterek miilkiyet htiktimlerini dei-igtirerek ve tamamlayarak Art.7l2a-712t arasrnda diizenledili 12. maddeyle
"kat mtilkiyeti" (Das Stockwerkeigentum) baghSraltrnda yeni bir dtizenleme getirmigtir.
Aym ZGB. deEigikligi Art.655'e '(MK.m.632) 4.bend olarak ilave edilmig; biiylece bir taSrnmazrnmiigterek paylan da (die Miteigentumsanteile an Grundstiicken) tagrnmaz sayrlmrgtrr (bkz. LIVER, SPR, V/I, s.89; LIVER, (Stockwerkeigentum), s.3; WIEACKER,
s.536).
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Kat Miilkiyeti Kanunu'nun 1/1. maddesinde, bir binanrn kat, daire,
iq btirosu, drikkan, ma!,aza,mahzen, depo gibi baflrmsrz biiltimleri mtistakil bir mtilkiyet konusu sayrlmrq; yine Kanunun 5/II. maddesinde, mriqterek mtilkiyet esaslanna gdre, o baSmsrz bdltimtin arsa paylan vasrtaslyla

arsayla ve

anataqrnmazdaki ortak

yerlerle

irtibatlandrnlmasr

gerekti!'i belirtilmiqtir.
Kat Miitkiyeti Kanunu'nun 5.maddesi, arsa ve bafimsrz biiliim arasrndaki iliqkiyr diizenlemiqtir. Tek taqrnmaz (parsel) ve onun iizerindeki
tek yapr iginde yer alan ba$msrz boltimler arasrndaki iliqki Kat
Mtilkiyeti Kanunu'nun diizenlemesi cevap vermekteydi. Geligen ihtiyaglara binaen bir taqrnmaz tizerinde mevcut olan birden fazla inqaatrn baolugan binalar
$msrz bdltimleri veya tek baflrmsrz biiltimler iizerinde
rizerinde

kat

mtilkiyetinin

kurulmasr

Kat

Mdlkiyeti

Kanunu'na

13.4.1983tarihli 28L4 sayrh Kantinla "Birden gok yaprlarda uygulanacak
tizel hrikiimler" baqh& altrnda ek madde 3 ilavesiyle gerqeklegtirilmiq/<

tirn''.28L4 sayrh Kanunun ek B. maddesinde dngiirtilen durumlarda kat:
mtilkiyetine tabi olan balrmsrz bdltim tek bagrna bir bina olabilir'
Bdylelikle tatil btilgelerindeki sitelerde balrmsrz binalar tek baqrna kat
miilkiyetine konu teqkil edebilme imkamna kavugmuqtur. Fakat bu dii-

4. Tapu Kadastro Genel Mtidtirlii!'ii'ntin 6.?.1983 tarih ve 1454 sayrh Genelgesinde "Bir
pararsa (parsel) tizerinde gok kath birden fazla blok yaprlarrn ba!'rmsrz biiliimleri ile bir
yaprlann
sel tizerinde birer kath birbirine bitiqik veya aynk nizamda yaprlmrg miistakil
sakrnca
kurulmasrnda
kat
mtlkiyeti
ve her iki hali igine alan her biri kat irtifakr veya
yoktur. Ancak yerlegim plamnda her blokun veya miistakil yaprlarrn ayn ayn yerlerinin
giisterilmig olmasr gerekir" denmektedir'
fazla bab. TEKINAy s.13'de aynr arsada yer alan yaprlardan herbirinde bir veya birden
kurulmasr
her biri iizerinde kat miilkiyeti
lrmsrz b6liimler bulunmasr ve biiliimlerden
6nce de bulundu!'unu, ancak uygu'
yaprlan
defigiklikten
imkanrnrn 2814 sayrh Kanunla
gittii'ilamada giiriilen duruksamalar nedeniyle Kanun Koyucunun agrk bir diizenlemeye
ni ifade etmektedir. Bu ydnde bt<z'nqiSOGlU, s'41'
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enleme, toplu yaprya iligkin olarak birden fazla parseli kapsryorsa, ortak yerlerden yararlanma, masraflara katrlma, karar alma ve ortak yrinetimi sa['lama hususundaki sorunlara bu dtizenleme griztim getirmemektedirG.
Kat Miilkiyeti Kanunu'nda yaprlan bu de!'iqiklife paralel olarak,
parsellerin birlegtirilmesi veya ayirlmasr yoluyla yeni kadastro yaprlmasr
imkam

da

getirilmigtir

(bk2.3402 sayrh Kanunun

44.maddesi)7.

Parsellerin birlegtirilmesi, toplu yaprmn birden fazla parseli kapsamasr
halinde bir gOztimyolu olarak dngOrtilebilirse de her zaman bu imkandan
yararlanmak imkam bulunmayabilir.
Krrsal kesimden qehirlere gOgtinartrg gOstermesi,qehir ntifusunun
bty[k

artrglar gOstermesi, gecekondu gergeii sonucunda Belediyelerce

biiyUk toplu konut alanlanmn belirlenerek kooperatifler vasrtasryla yaprlaqmamn teqfik edilmesi, devlet bankasr eliyle uydu kentlerin kurulmasr,
ingaat alanlanmn

parsel bazrnda birden fazla taqrnmaza yayrlmasr,

qehirlerin gevresinde gegitli sitelerin oluqniasryla ile birlikte birden fazla
taqrnmazd.atoplu yaprlar olugmugtur. Gergekten geqitli imar mevzuaatr
zorluklarr sebebiyle de ingaat alanlanmn parsel bazrnda birden fazla taSrnmazayayrlmasr scizkonusu olmuqtur. Zorunlu olarak kamu hizmetlerine terk edilen yol, parklarla eiitim, yeqil, spor, dinlenme ve eilence
alanlan ve ortak yer ve tesisleri olan birden gok binanrn dikey veya yatay olarak birden gok farkh parsel rizerinde ingasrm ve yer aimasrm gerekmigtir. Bu gtinkii drizenlemesi itibariyle Kat Miilkiyeti Kanunu toplu
yaprmn sorunlarrna cevap vermekten uzaktrr.
Biz bu incelememizde toplu yapr kavramr ile toplu yaprlara iliqkin
bazr ozel sorunlan inceleyeceiiz.

6 OGUZMAN/SELIQI, s.633.
7 OCUZIvIAI{/SELIQI, s.b46.
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II. TOPLUYAPI

(SilE)

Topluyapr,birveyabirdengokanataqrnmaztizerindebelirlibir
alt yapr' orbak yeryerleqim plamna gdre yaprlmrq veya yaprlac$ konut'
ler,ticari,kiiltrirelvesosyaltesisvebunlarrnhizmetyerleriilekatmiileder'
kiyetine konu teqkil etmeyen kamuya agrk alam ifade
a bendinde
Toplu yapr kavramr, 634 sayrh Kanun-un 2' maddesinin
,,Kat mtilkiyetine konu olan gayrimenkultin biittinri" olarak tammlanan
bo}iimlerden, oranatagrnm az;rnStist kavramrdrr. Toplu yapr, balnmsrz
oluqur'
tak yerlerden ve varsa eklentilerden oluqan anataqrnmazlardan
de!'ildir'
ibaret
da
anatagrnmazlardan
sadece
Kapsamr
kiilttirel ve sosyal
Anagayrimenkullere ilaveten alt yapr ve ttim ticaret,
alanlankapsayabilece[igibi,katmiilkiyetinekonutegkiletmeyenkamuya agrk alanlanda ihtiva edebilir'
gibi terimlerin
Uygulamad'a toplu yapr kavramr yerine site' gehir
de kullanrlmaktadrr.

III. TOPLUYAPI (SiTE) ORTAI(YERi
proje ve ytinetim
Ortak yer, anataqrmazda yer alan vaziyet plam'
ile bu surette
plamnda ortak yer olarak belirlenmiq alam, yapr ve tesisler
yararlama veya birbelirlenmig olmasa bile nitelili gerefi yahut koruma,
mekan, tesis, yapr
likte kullanma y6nlerinden ortak yer ve qey sayrlacak
ve sair qeyleri ifade eder (634 sanh Kanunu m'2lb)'

tanrmrn yanhghfrna igaret ederek "iizerinde
s. TEKINAY, kanunda verilen anataglnmaz
'veigindeba{rmsrzbiilUmlerinyeraldrlrtaqrnmazrnttimiineanagayrimenkuldenir',tar.
zrnda bir tarif vermektedir (s' 10)'
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Ortak yerler, kural olarak anatagrnmaz bulunduSu parselde yer
alrr ve sadeceo tagrnmazrn baSmsrz btiliim malikleri igin ortak yer sayrlrr. Acaba bazr ortak yerlerin toplu yapr iginde yer alan di$er taqrnmazlann baflmsrz btiliim malikleri iginde ortak yer olarak y0netim plamnda
belirlenebilmesi miimktin mtidtir? Bu soruya evet cevabrm verebilmek
zordur. Zira kat malikleri anatagrnmazda ve dig'er ortak yerlerde payh
mtilkiyete sahiptirler. Kat Mtilkiyeti Kanunu'nun 3/I. maddesi "kat mtilkiyeti, arsa paJn ve anagaJirimenkuldeki ortak yerlerle ba{'lantrh dzel bir
mrilkiyet" olduiu belirtmiq;yine 16/I. maddesinde "kat malikleri anagayrimenkulun britrin ortak yerlerine arsa paylan oramnda ortak mtilkiyet
hrikiimlerine gtire malik olurlar" denmigtir.
Kanun Ko5rucu,kat maliklerinin sdzleqme cizgtirliiitinti srmrlayarak, bazr yerlerin her haltikarda ortak yer sayrlacagrm Kat Miilkiyeti
Kanunu'nun 4. maddesinde belirtmiqtir. Taqrnmaz maliklerin iradesi ile
ortak yerlerin belirlenmesinde ise, anatagrnmaz bakrmrndan korumaya,
kullanmaya veya yararlanmaya hizmet etme qartm getirmiqtir. Kaldr ki,
ortak yerlerde o anataqrnmazdaki balrmsrz btiliim maliklerinin

payh

mtilkiyet iliqkisi mevcuttur. Anataqrmazda bagrmsrz btiltim maliki srfatrna sahip olmayan, fakat toplu yapr iginde yer alan bir baqka anataqrnmazda yer alan ba$msrz boltim maliki veya malikleri baqka anatagrnmazdaki ortak yerlerle ilgili olarak hak ve yiikrimhiltik sahibi olmalan
kural olarak mtimkrin defildir. Ortak yerler anataqrnmaz bakrmrndan
korumaya, kullanmaya veya yararlanmaya hizmet etmelidir. Toplu yaprdaki di$er anataqrnmazlarrn korumasrna, kullanmasrna veya yararlanmasrna hizmet etmeleri halinde o anataSrnmazdaki kat maliklerinin iradeleri ile ortak yer haline getirilebilmesi mtimkrin deiildir.
Ancak, toplu yapr iginde yer alan anataqrnmazlar birbirleri lehine
belirli alandan kullanma ve yararlanma hakkr veren srnrrh ayni hak,
tizellikle taqrnmaz yaranna ittifak hakkr tesis etmeleri mtimktindtir.
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Taqrnmaz yararula irtifak tesisi halinde, yiikrimhi taqrnmaz malikleri, toplu yapr ortak yeri olarak belirlenen yerlerle ilgili olarak bu yerler
anataqrnrnaz igin ortak yer rizelliii de taqrmasr mtimktindiir. Mtilkiyet
hakkrnrn bafrmsrz biiliim malikine sagladrfr yetkilerden bazrlanm kullanamayacak ve bu yetkilerin yararlanan taqrnmazdaki bafrmsrz biiltim
ri,ralikleri tarafindan kullamlmasrna katlanacaktrr. Bu takdirde katlanma velveya kagrnma qeklindeki olumsuz edim taqrnmaz irtifakrmn konusunu tegkil edecektir. Toplu yapr ortak giderlerine katrlmaya iligkin bir
gideri 6deme gibi olumlu bir borg da yan borg_olarak olumsuz borca eklenmesine engel bulunmamaktadrr (MK. m.703lII). Hak sahibi de kiginin
deiil, yararlanan tagrnmazdaki miilkiyet hakkrna g6re belli olacaktrr.
Taqrnmaz yaranna irtifak haklanmn kazamlmasrnda kamrnda aksine htiktim yoksa, tagrnmaz miilkiyetinin kazamlmasrna iliqkin hUkiimler uygulamr (MK.m.704). Oyleyse taqrnmaz yararrna irtifak hakkrmn
tescil ile kazanrlabilmesi igin geqerli bir hukuki sebep,tescil talebi ve tescile gerek vardrr. Gbgerli bir hukuki sebebi ihtiva eden temel iqleminde
(irtifak sdzleqmesininde) tapu sicil memuru tintinde yaprlmasr gerekir
(MK.m.705; Tapu K.m.26). Bu nedenle de, tek taraflr olarak safleceyiikrimlti taqrnmaz maliklerinin hazrrladrklarr ydnetim plamyla difer taqrnmazlar lehine yiikiimliiliik altrna girmesi s6z konusu olamaz. Site igindeki parseller aym kiqiye aitse, malik, harcama yetkisini kullanarak bir
s6zleqmeolmadan tek tarafh bir tescil bildirimiyle bir tagrnmazt ij:zerinde differ taqrnmazr veya taqrnmazlarr yaranna

irtifak

kurabilir

(MK.m.406)e. ister irtifak scizlegmesi,ister tek taraflr tescil bildirimi ile
tescil yaprlmasr gereksin, irtifak hakkrmn ayni hak olarak doiumu igin
tescil qarttlrlo.
irtifak

hakkr kurulmamlss&,

yonetim planrnda yer alan katlanma

9. HATEMI (SEnoZAIVARPACI), s.696. Ayrrca bkz. s.671vd.
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ve kagrnmaya iligkin anatagrnmaz maliklerinin yiiktimltiltikleri,

site igin-

de yer alan yararlanan ve ytiktimlenen taqrnmazlarda kat mtilkiyetil
irtifakr kurulmasr sebebiyle kat malikleri/kat irtifak sahipleri farkh kigiIerden olugmugsa, ancak, tahvil yoluyla irtifak tesisi vaadi olarak kabul
edilebilir. Irtifakrn tescilinden kagrnma halinde, MK.m.642lI c.2 gereiince mahkeme kararryla iktis ap gergeklegtirilebilir 11.
rV. TOPLU YAPI (SiTE) YONETIMi
Kat mtilkiyetinde ydnetim iqin ARPACI gu tammr vermektedir;
"Kat mtilkiyetinde ytinetim, anatagrnmazln, amaclna uygun olarak kullamlmasr, korunmasr, bakrm ve tamiri ve ondan faydalanmasr igin gereken
ve anatagrnmaz rizerindeki tasarruf iqlemlerinin ve bunlara ytinelik konulann drgrnda kalan hukuki ve fiili nitelikteki biitUn iq ve iglemlerin yaprlmasrdrr"l2.
Tammdan anlagrlaca[r izere,kat mrilkiyetinde ortak ydnetimin etkinlik alam anatagmmaz ve rizellikle bu tagrnmaz iginde yer alan ortak
yerlerdir. Kat mrilkiyeti ydnetimi iginde iizellikle ba!.rmsrz briltimrin drqrnda kalan ortak yerlerin toplu yapr ortek yeri olarak belirlenememesindeki gUghik i'e grkmazlan 5rukanda tartrgmaya gahqtrk. Toplu yapr ortak
yerlerinin toplu yapr iqinde yer alan di$er tagrnmazlarrn ba$msrz b6him
maliklerinin yararlanmasrna bir ayni hakla agilmasr zorlu!-u yamnda, bu

10. Tescilin

nereye ve nasrl yaprlacafr

tartrgmalarr

igin bkz. KOPRULU/IGNET|,

dn.5c'de ve PIOTET, SPR,Yfr, s.561 dn. 17'de belirtilen
ktimlU taqrnm azrn irtifaklar

sUtununda, bildirici

mazrnda beyanlar sutununda belirtilmesi

nitelikte

s.61,

yazarlar. Kurucu tescilin yiiintifakrn

yararlanan

taqrn-

gerekir.

1 1 . Atzi irtifak tesisi vaadi scizleqmesinin noter tarafindan dtizenlenip d{izenlenemeyeceg.i
tartrqmalarr igin bkz. HATEMI

L 2 . ARPACI, s.16.

tspnozANI/ARpACI),

tle, s:697.
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yerlerin toplu yapr ytinetimine brrahrlmasr ve bunun yOnetim plamnda
ddzenlenmesinde de kanuni bir takrm zorluk mevcuttur.
Yonetim plammn yer ve iliqkiler bakrmrndan kapsamrmn geniqledigi de bir gergektir. Imarh yollar haricinde toplu.yaprya dahil taqrnmazlar iginde genel yollann agrlmasr,gezinti ve yiiniytiq alanlarrmn belirlenmesi, genel otoparklann bir biitiin iginde diizenlenmesi yamnd.a, toplu
yaprmn bakrmr, korunmasr, iqletilmesi gibi amaqlarla vticuda getirilmig
yapr, tesi, alan, qebekesiiz konusu olabilir.
Toplu yapr (site) hizmetleri ve iqletmelerin iqletilmesi anatagrnmazrn srmrlan agmaktadrr. Qewe temiZleme ve bakrm, genel yegil alanlann
bahrmr, toplu yapr ilaglanmasr, giip toplama, bina temizleme, yollarrn ve
otoparklann temizliii, trim alt yaprmn bakrmr, gtivenlik hizmetleri, su
temini ve antma tesislerinin iqletilmesi, dofalgaz daStrmr gibi hizmetlerin bir biitiin olarak iqletilmesini ve ydnetilmesini gerektirmektedir.
Aym gekilde, ticari iqletmelerde verimlililin

tist diizeyde tutulma-

sr, karhh{r sailamak, ortak hizmet alanlanndaki yaprlann mali yiiklerinin yaygrn katrhmla azaltmak amacryla toplu yapr igi ve drqr ulaqrm, safhk ve spor, tadilat ve dekorasyon hizmetleri ile eflence, sosyal ve
dinlenme tesislerinin iqletilmesi, frdanhk ve bahge iqletilmesi, grda gereksiniminin kargrlanmasr, radyo ve televizyon igletmesi ve sigortacrhk
hizmetlerini anatagrnmaz yOnetiminden ayn toplu yapr yOnetimi tarafi.ndan gergeklegtirilmesi zorunlu hale gelmigtir.
Toplu yapr (site) hizmetlerinin toplu yaprda yer alan ttim tagrnmaz
maliklerinin katrhmryla yOnetilmesi, bu hizrnetlerde verimlilifiin tist dtizeyde tutulmasrm saflar. Ortak hizmet a|snlar"lndqki yaprlann mali
ytikleri yay$n katrhm azaltrlrr.
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Bu hizmetlerin verimli qekilde gergekldgtirecek kaynaklar nasrl
safl anacaktrr ve hizmetler kimin tarafrndan gergekleqtirilecektir sorulanna cevap aramadan Once,mevzuata gOre yrinetim planr ile toplu yapr
alamndaki tagrnmazlan kapsayan bir iist ydnetim tirgritri yani toplu yapr
ydnetimi kurulabilir mi sorusuna cevap aramamrz gerekir.
Ydnetim plammn kapsamr, Kat Mrilkiyeti Kanunu'nun 28. maddesinin 1..fikrasrnda belirtilmiqtir. Bu hiikme gcire "ydnetim plam, y6netim
tarzrm kullanma maksat ve qeklini ycinetici ve denetgilerin alacaklan ticreti ve y6netime ait diier hususlan dtizenler". Ytinetim plamnda yer alan
ydnetim ve yararlanma ilgili dtizenlemenin imza sahiplerini ve de onlarrn kiilli ve ctizi haleflerini bailayabilmesi, bunlann emredici hukuk kurallanna ayhrrr olmamasrna baflrdrr. Aksi halde, ilgili hrikiimler gegersiz
olacak ve dolayrsryla kat maliklerini de ba!'lamayacaktrr.(BK.m.19 ve 20;
634 sayrh Kanun m.27I
Anataqrnmazrn yrinetimi, o taqrnmazda bulunan btitUn kat maliklerinden oluqan kat malikleri

genel kurulunca

yiinetilir.

634 sa5nh

Kanunun 27. maddesinde belirtilen bu kurala 2814 sayrh Kanunla ekleinen ek madde 3/c htikmti blok yaprlara iliqkin istisna getirmiqtir. Aym
arsa rizerinde birden gok blok varsa, yalnrz o bloia iligkin sorunlann gdzrimrinde kat malikleri o blokta yer alan baflmsrz btihim maliklerinden
oluqacaktrr. Blok kat malikleri ve bunun belirleyeceli ydnetici ve denetici
bloklann ortak yer ve tesisleri ile ilgili asansdr, kazan dairesi, jeneratcir,
mekanik ve elektrik tesisatrmn teknik bakrm ve igletilmesi, bloiun temizlifi gibi hizrnetleri yerine getirecektir.
Kanun Ko5rucublok ydnetimi balumrndan ikili bir kat malikleri kurulu drizeni kabul etmigtir. BUtlin bloklar igin zorunlu olan kat malikleri
kurulu yamnda, her bir blok igin ayrr olugacak ikinci bir alt kurul sdz konusu olmaktadrrlS.
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Anataqrnmaz ydnetimini ve bunun yiinetim tarzrm belirleyen emredici hriktimlere aykrrr olmayan ve bu kurul kararlanm drqlamayan bir
alt ydnetim birimi olan blok ydnetimi yamnda, bir iist y6netim biriminin
yani toplu yapr ytinetim biriminin olugturulmasrna engel yoktur' Ust yOnetim birimi toplu yaprda yer alan anataqrnmaz maliklerinden oluqan
toplu yapr kat malikleri genel kurulu ve bunun belirleyeceii yonetim kurulu ve denetim kurulundan oluqabilece!'i gibi, anataqlnmaz ytineticilerinden veya anataqrnmaz genel kurulunca ayTrcabelirlenecek kigilerden
oluqacak toplu yapr kat malikleri temsilciler genel kurulu ve bu kurulun
belirleyeceii yiinetim kurulu ve denetim kurulundan ya da temsilciler genel kurulu sdz konusu olmaksrzrn bunlardan olugturulan bir tist y$netim
ve denetim kurulundan olugabilir.
Toplu yapr ytinetim birimine yrkanda belirtilen hizmetlerin yerine
getirilmesi ve igletmelerin igletilmesi gdrwi y6netim plamyla verilebilir.
Ancak, bu hizmetlerin yerine getirilmesi ve iqletmelerin iqletilmesine
iliqkin ortak ve genel giderler tist ydnetim birimlerince karar altrna ahnsalar bile, anatagrnmaz kat malikleri kurulunca karar altrna ahnmadrkdoiurmayacaktrr.
ga baf,rmsrz boltik malikleri igin iideme yiiktimltiliilti

:
13 ARPACI (HATEMUSEROZAI'I),s.187.
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v. soNUQ
Birden gok parselden oluqan toplu yaprlarda, btittlr parselleri yer
alan balrmsrz biiltimlerin ttimiinrt kapsayacak bir tek kat mtilkiyeti rejimini kurmaya elverigli bir kanuni dtizenleme bulunmaktadrr. Bu ihtiyaca cevap verecek yeni hiikiimlerin Kanuna konulmasr gereklilifi doktrinde OGUZMAN/SELIQI

tarafrndan belirtilmektedirla.

Kat Mrilkiyeti

Kanunu bir taqrnmaz tizerindeki bir veya birden fazla blokta yer alan baSmsrz bOliimler arasrndaki kat mtilkiyeti iliqkisini duzenlemektedir.
Birden gok tagrnmazda oluqan toplu yaprlann tek kat mrilkiyeti rejimine
tabi kalan degiqiklik tasansr hazrrlanmrq ise de, bu tasan hentiz kanunlaqmamrgtrr
Bilindi[i

iizere, yrinetim plam bUtUn kat maliklerini, yaprldrktan

sonra da baf'rmsrz bdltimri iktisap edenleri dahi bailayan bir siizlegme
hrikmiidrirlS. Anataqrnmazln yririetiminden dof'an uyugmazhklar y6netim plam htiktimleri uygulanarak qriziiltir. Kat malikleri kurulu ydnetim
tarztm kararlagtrnrken ydnetim plam ile de bafhdrr (634 sayrh Kat mtilkiyeti Kanunu m.28).
634 sayrh Kat Mtilkiyeti Kanunu'nun emredici hrikiimlerine aykrn
olmayacak qekilde birden gok parselde olugan yaprlann ortak ve tek kat
mrilkiyeti rejimine tabi krhnmasrm srmrlayan veya engelleyen bir yasal
dtizenleme de bulunmamaktadrr.

L4. OGUZMAII/SELIQI, s.6gB
1 5 . OCUZI{AI{/SELIQI, s.b96 vd.; TEKINAY, s.101 vd.; Yargrtay b. Hukuk Dairesi,
8.5.1978T., 825/37L1(YI{D., L97818s. 293),7.3.1991(YI(D., 198b/8,s. B?9).
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Bu nedenle, ydnetim planrmn baflayrcrhfr ve stizleqme dzgiirltigii
prensibi gergevesindeanataqrnmaz hareket noktasr alrr,rarak site yOnetiminin kurulmasrna bir engel bulunmamasr gerekir.
uygulamada da, toplu yaprlarla ilgili olarak cinceher parsel bazrnda birbiriyle benzegenkat mtilkiyeti kurulmakta, bunun iginde standart
bir y6netim plam hazrrlanmaktadrr. Britiin parsellerin ortak ihtiyaglanna gdre toplu yaprlann ttimti igin gegerli olan kurallar parsellere iliqkin
hazrrlanan standart yiinetim plam kapsamrna ahnmakta ve biiylelikle
her taqrnmazbazrnda kurulan kat mtilkiyeti rejimi birbiriyle irtibatlandrrrlmaktadrr. Trime vanm ytintemiyle her taqrnmaz bazrnda kurulan
birbirinden ba{.rmsrzkat mtilkiyeti rejimleri arasrnda paralellik ve iqbirliii safl anarak toplu yaprlann britrinleqmesi saflanm aktadrr.
Yargrtay 5. Hukuk Dairesi 2.5.1991tarih ve 3257114433sayrh karalnda "Y6netim planlanna konulacak hriktimlerle sakrnca belirli dlgiide
giderilebilir. Aksi halde siteyi idare etmek imkansrzlagacaftm" belirtmiqtir16.
Toplu yapr uygulamasrnrn ortaya grkardrlr sorunlann gOztimlenmesi igin 2814 sayrh Kanunun ek 3. maddesinin birden fazla parsellere
uygulandrbilir hale getirilmesi dnerisi getirilmiqselT de, koklti bir gtiztim
igin Kat Mtilkiyeti Kanunu'nda yeni ve a5rnntrh bir diizenlemenin yaprl'
masrnn daha doiru olaclr diiqtincesini tagrnmaktayrz.
Kat

Mulkiyetinde

yaprlacak

de[iqiklikte

bu

diizenlemenin

Kanunun britUnltlU ve sistematigi iginde ayn bir btihim iginde diizenlenmelidir.

1 6 . YKD. 1991/9's. 1324.
L 7 . OCUZUAN/SELIQI, s.633.
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'TruKUK DE\rLETi" r{A\m,AMr AqrsrNDAI{ inani iptar,
DAVAI,ARINDA''II,IENFAAT

iHI,ALi''

\IEYA 'TIAK iTIT,ALi''

KO$ULU
Mustafa KOQAI(*

cinig
6.1.1982gtinhi idari Yargrlama Usuhi Kanunu'nun 2/l1-a maddesi, 10.6.1994gon ve 4001 sayrh yasa ile defigtirilmiq, amlan maddede
yer alan "menfaat ihlali" qartr kaldrnlarak yerine gevre, tarihi ve ktilttirel de!'erlerin korunmasr, imar uygulamalan gibi kamu yararrm yallndan ilgilendirenlerin drqrnda kalan idari iglemlere kargr iptal davasr agabilmek igin "kiqisel haklarr ihlal edilenler..." kogulu getirilqtiqtir.
Agrlan bir iptal davasrm incelemekte olan Damgtay 5. Dairesi, 0ncelikle davacrmn dava ehliyetinin bulunup bulunmadrfrmn belirlenmesi
gerektilini, bu belirlemenin ise uygulanacak kural olan 2577 sayrh idari
Yargrlama Usulii Yasast'ntn 4001 sayrh yasa ile deligik 2. maddesinin L.
bendine giire yaprlacaS.m, bu bendin (a) alt bendinde yer alan "...kigisel
haklarr ihlal edilenler..." ibaresinin Anayasa'ya aykrn olduiu kamsrna
vararak iptalini istemigtir.
Anayasa Mahkemesi, 21.9.1995giin ve Esas 1995/27;Karar;1995/
47 sayrlr karan ile1 6.1.1982 gunlti 2577 sayilr ldari Yargrlama Usulti
Kanunu'nun 10.6.1994gtin ve 400L sayrh Yasa'mn 1. maddesiyle deliqtirilen 2. maddesinin 1. bendinin (a) alt berrdinde yer alan "kiqisel haklan ihlal edilenler..." ibaresini Anayasamir bazr maddelerine aykrrr bularak iptal etmigtir.

(x) Yard.Dog.Dr.,Qanakkale Onsekiz Mart Universitesi O$retim Uyesi,
1 Bk.R.G.,(10.4.t996-22607).

HUKUK ARAFTIRMALARI

118

iptal nedeniyle doian kamu diizeni ve kamu yaranm olumsrrz ytinde etkileyecek hukuksal boglulun giderilmesi igin iptal karartmn, Resmi
Gazete,de yayrmrndan baglayarak tig ay sonra ytiriirltile girmesine de
karar vermiqtir. Bu durumda karar 10.7.1996tarihinde ytinirliiie girmig
bulunmaktadrr.
Biz bu yazrmrzda Anayasa Mahkemesinin yukarrda zikredilen iptal karannda dayandr[r gerekgeleri de irdeleyerek, idari yargmn temel
kurumlanndan olan iptal davalarrnda, davacr ehliyetine iliqkin koqullar
arasrnda yer alan "menfaat ihlali" kogulunu, Anayasa'da yer alan "hukuk
devleti,' ve "hak arama rizgorhiiti" agrlanndan incelemeye gahqacaflnz.
I- iPTAL DAVASI2
A. Genel Olarak
idarenin yargrsal yolla denetiminin en tjnemli ve en etkili aracr, rptal davalandrr. Bu yolla yOnetimin hukuka aykrl iqlemleri iptal edilir ve
bOyleceydnetsel iqlerin hukuka uygunluiu saflanmrg olur.
Bagka bir ifade ile iptal davasr, yrinetimin hukuka aykrn tasarruflarda bulunmaslnl, hukuk drqr kararlar almasrm $nleyen, idarenin yarg
./
yolu ile hukuka baghhgrm ve hukuk dtizeninin korunmasrm saflayan en
etkili kurumdurs. Devletin bir hrrkuk devleti olmasrmn gereii de budur.

2. Srddrksami ONAR, idare Hukuku'nun Umumi Esaslan, C.3, istanbul 1966,s.1776vd.;
Ragrp SARICA, idari Kaza, C.L, istanbul, 1949, s.9.; Ali Ulkii AZRAK, "iptal
Davalalnrn objektif Nitelifii iizerine Diigiinceler", s.s.oNAR Armafianr, Istanbul 1977,
s.145 vd.; $eref GOZUBUYUK, yiinetsel Yargr, Ankara 1993, s.101 vd.; Ali Srtkr
GOKALP, "lptal Davalarr", Yiizyrl Boyunca Damgtay-1868-1968' T.T. .Kurumu Yy.,
Ankara 1968.s.440vd.
B. GOKALp, agm., s.442; Mehmet AKAD, Genel Kamu Hukuku, Filiz Kitabevi, Istanbul
1993,s.154.
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iptal Davasrmn Tanrmr

Doktrinde iptal davasrmn defigik tammlan yaprlmrgtrr. srddrk
sami onar, iptal davalannln en kuwetli bir denetim vasrtasr oldusunu,
bu denetimin a5mrzamanda "idarenin gok yanhg hareketlerine mani olacak bir Onlemetedbiri teqkil edeceEine,'4iqaret ederek griyle demektedir:
"Idari mahkeme alakadarrn talep ve davasr rizerine salahiyet gekil ve
maksat bakrmrndan kanuna uJrmayanmuamele ve kararlan ortadan kaldrrmakla bu kanunsuz kararrn yapabilece!'i menfi tesirleri onlemig olur,,5.
Rag.p sanca; "iptal davasr, idare tarafrndan ittihaz olunan icrai
bir karardan qahsi, mesru ve aktriel bir menfaati muhtel olan bir qahsrn
idari bir mahkemeye mriracaat ederek bu karann mevzuata, hukuka salahiyet, saik, mevzu, gekil veya maksat cihetlerinden biriyle- aykrrrhlrndan 0ttini bozulmasrnr istemesidir"6 derken, Tahsin Bekir Balta, iptal
davasrm; "...sakat bir idari iglemin iptalini (kaldrrrlmasrm) griden
dava_
6t1"7geklinde tammlamaktadrr.
C. Yasalarda iptal Davasrnrn Tanrmr
Idari davalara bakmakra giirevli Damgtay, her ne kadar tilkemizde
Fransrz rirne!-ine gdre 1868 yrhnda kururmugs ise de, Damqtay'rn
tam bir
yargl yeri durumuna gelmesi ve iptar davararrna
bakabilmesi
Cumhuriyet Dtineminde gergeklegmigtir.

4 . ONAR' "Tiirkiye'de idarenin Kazai Murakabesi", Istanbul Universitesi
Hukuk Faki.iltesi
Mecmuasr,C.1, s.39.
5. ONAR, agm., s.39.
7 . Tahsin Bekir BALTA, idare Hukuku Ders Notlarr II, (Teksir),
s. 248.
8. Idari Yargr ve Damgtay'rn, qekri de olsa rg6g yrrrndan 6nce
de var olduiunu agrkrayan
Ahmet Akgiindiiz; "osmanh Devletinde kurulugundan'beri idari yu"gr
rrub"rrrgtay,rn gii_
revini ifa eden kuruluglar vardrr. Her eyaletteki Divan-r Ali veya paga
Divanr denilen
kuruluq, her sancakdaki sancak divanr ve nihayet bunrarrn tizerinde
Danrqtay gibi karar
veren dalla'bulunan Divan-r Hiimayun, idari yargr giirevi
tistrenmiqlerdi...,, demektedir' Bk. Ahmet AKGITNDOZ, "Arqiv Belgeleri lgrlrnda
$urayr Devlet,ten Danrgtay,a
Idari Yargr Tegkilatr", II. ulusal ldare Hukuku Kongresi-Idari yargrnrn
Diinyada
Bugtinkii Yeri, Ankara 1993. s.120 vd.
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kanu23 Kasrm 1925 yrhnda grkanlan 669 sayrh $urayr Devlet
mukarrerat ve
nu'nun 19. maddesinin (c) frkrasrnda iptal davasr; "Idari
cihetlerinden
muamelat hakkrnda salahiyet ve qekil ve esas ve maksat
igin alakadarbiri ile kanuna yahut nizama muhalefetinden dolayr iptali
mukarlar canibinden ikame edilen idari davalardan vekillerin, valilerin
rerat ve muamelatr aleyhinde olanlar"g geklinde tarif edilmigtir'
GortitdtigU rizere, Cumhuriyet doneminin bu ilk "Damqtay Yasasl",
arama"iptal davalannda ortada ihlal edilmig bir hakkrn mevcudiyeti'ini
,'sadecebir alakamn bulunmasrm alakadara dava agmak samrg, olayda
lahiyetini vermege" yeterli gdrmtiqtiirl0'
1938 tarih ve 3546 sayrh Devlet $urasr Kanunu',nun 23. maddesinin (c) frkrasrnda ise iptal davalarr; "idari fiil ve kararlar hakkrnda esas,
maksat, salahiyet ve gekil cihetlerinden biriyle kanunlara veya nizamna-

.

melere aykrn olduklanndan dolayr iptali igin menfaatleri haleldar olanlar tarafindan agrlacak davalar"ll geklinde tammlanmrqtrr.
Yukandaki madde metninlerinde yer alan idari "muamelat" ve
"idari fiil'lerin bir iptal davasrna konu olamayacaSna iqaret ettikten sonra, her iki yasamn da, iptal davasrm "menfaatleri haleldar olanlar"tn
agabileceii htikmrine yer verdifine, tam yarg davalannda atanan "hak
ihlali' kavramrndan sOzetmediiine dikkat gekelim'
24.l2.1g64tarih ve 521 sayrh Damgtay Kanunu',nun 30. maddesinin (a) frkrasrnda ise iptal davasr; "Idari iqlemler hakkrnda yetki, qekil,

9. R.G. 30.12.1938-228.
gn/$36 gun ve E.1936/9; K.1936/157 sayrh kararr. ka10. Daavi Dairesi umumi Heyeti'nin
rarlar Mecmuasr,sY.8,s.43'44'
11. R.G.30.12.1938-4098.
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sebep, konu ve maksat ydnlerinden biri ile kanuna aykrn olduklanndan
dolayr iptalleri igin menfaatleri ihlal edilenler tarafindan agrlacak dava1.""12qeklinde tarif edilmigtir.
6.1.1982 tarih ve 2577 sayir ldari Yargrlama Usuhi Kanunul3,
agafr yukarr 521"sayrh yasadaki ifadeleri aJmentekrar etmig ve iptal davalannr, idari iglemler hakkrnda yetki, qekil, sebep,konu ve maksat ycinlerinden biri ile hukuka aykrn olduklanndan dolayr iptalleri igin menfaatleri ihlal edilenler tarafindan agrlan davalar, olarak tammlamrqtrr.
Gortildugu gibi, her dtirt yasadaki iptal davasrna iliqkin htikrimler
ile idare hukukgularrnrn iptal davasr tammlan arasrnd.a bir uygunluk
bulunmaktadrr. Krsaca, tam yargr davasrndan farkh olarak., iptal davalan "haklarr ihlal edilenler" tarafindan deiil, "menfaatleri ihlal edilenler" tarafindan agrlabilmektedir. zfua, iptal davalarrnda idari iqlemin hukuka aykrnhfirnrn saptanmasr halinde, bu iglemin iptali sdz konusu iken,
tam yargr davalannda idari iglem ve eylemden do!'an zararlann tazmini
sozkonusudur. Iqte, bu iki dava ttini arasrnd.akifarkhhk ve bu davalarla
gergekleqtirilmek istenen amag farkh oldui'undan, iptal davasrnda davacr olabilmek igin "menfaat ihlali" yeterli gOrtilmrigken, tam yargr davalannda idari iqlem ve eylemlerden dolayr davacrnrn hakkrmn ihlal edilmesi
qartr aranmaktadrr.
2577 sayilryasamn 2/1-a maddesinde10.6.1994tarih ve 4001 sayrh yasa ile getirilen degigiklige kadar iptal davalannda aranan "menfaat
ihlali" koqulu bu davalann adeta klasiklegmig bir 6n kabul kogulu haline
gelmiqtir.

12. R.G.31.L2.L964-11896.
13. R.G. 20.1.1982-17580.
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Stiziiedilendegiqikliktensonraisecumhuriyetddnemindeilkdefa
korunmasr' imar uygulamalaolarak "gevre, tarihi ve ktilttirel def'erlerin
rrgibikamuyararrnryakrndanilgilendirenhususlarharigolmaktizere.'
ihlal edilenler"in agabilecefi14
iptal davalannr ancak "kiqisel haklan
htikmti getirilmi gtir.
il-iPTALDAVAI,ARINDA'MENFAATilU,ll,i'VS'IIIAK

iruAr,i" KAVRAMT,ARI
Idariyargryalzgibirdavattirtiolaniptaldavasrikiaqamadagtiiptal davasrm usuli veya
riilmektedir. Birinci aqamada mahkeme, agrlan
koqullar yiiniinden
qekli gartlar (0n koqullar) ydntinden inceler. E[er 6n
(tiz) ele ahp incelemeye baqbir eksiklik yoksa, mahkeme davayr esastan
yetki' qekil' sebep'
lar. Bu aqamada yargr yeri, davaya konu idari iqlemin
konuvemaksatyiinlerindenhukukauygunolupolmadrgrnrelealrrlS.
iptaldavasrnrn6nkogullanigindeyeralandavacryailiqkin
dava aggartlardan birincisi davacrnrn dava ehliyeti, difieri ise, davacrnrn
ve gerekse yargrsal
makta bir menfaatinin bulunmasrdrr. Gerek doktrin
s6z edebilmek
igtihatlar, dava agmaya yetecek bir menfaat iliqkisinden
(aktuel) olmasrm yeterli
igin bu iliqkinin mesru, kiqisel ve halen mevcut
g0rmiiqtflr16.

igin bk. Turan YILDIRIM,
14. R.G. 18.6.1994-2196+:iYUY. daki di!,er degiqiklikler

,'Idari

YargrlamaUsuluKanunundakiSonDe$qiklikler.',HukukAragtrrmalan,C.8,sy.l-3
Istanbul 1995,s'101-126'
15'Geniqbilgiiginbk.A.$erefGozUBtIYtjK-YiinetimHukuku,s.BaskrdanTrpkrBasrrh,
Ankara t996, s.327 vd.; GOKALP, s'447 vd'
K'1990/361sayrh karan'
16. Danrqtay tO.D',22.2.tgg0giinve E'1988/1415'
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Ancak, amlan yasa degiqikligi ile "menfaat ihlali" kogulu yerine,
"hak ihlali" kogulu getirilmig, madde gerekgesinde ise "yasa teklifi ile
dava aqma hakkrna ve taraf olma ehliyetine bir krsrtlama getirilme" difi
savunulmugturlT. Bu deSiqiklikle, taraf olma ehliyetine gergekten bir krsrtlama getirilip getirilmedi$'ine htikmedebilmek igin "menfaat', ve "kiqisel hak" kawamlarr fzerinde durmak gerekecektir.
A. Menfaat ihlali Kavramr
"Menfaat ihlali" kavramr, davaya konu idari iqlemle bir iligkisi olmak ve o iglemden etkilenmek qeklinde kabur edilmektedir. Damqtay
Dava Daireleri umumi Heyeti'nin yukanda da zikredilen 8.z.1g86 gtin
ve E.1936/9; K.1936/15? sayrh karannda bu durum; "iptal davalannda
ortada ihlal edilmig bir hakkrn mevcudiyeti davanrn cereyam igin lazrmeden olmayrp, hadisede sadece bir alakamn bulunmasr, alakadara dava
agmak salahiyetini vermeye kafidir."18 geklinde ifade edilmistir.
Bu menfaatin mali bir niteliginin bulunmasr gerekmemektedir.
ciddi ve iilgulii olmak gartr ile manevi bir ilgi de menfaatin ihlal edilmis
sa5nlmasriqin yeterli gdrrtlmektedirlg.
B. Kigisel Hak itrtati Kavramr
Genellikle hak ihlalini

gidermeye ycinelik davalar, dzelhukuk

ala-

17. AMK. E L995/27,K. 199s/47(RG.10.4.L996-zz60z),s.22.
18. Kararlar Mecmuasr, sy.8, s.43-44. Bu konuda geniS bilgi igin ayrrca bk. Akman
AKYUREK, "Danrqtay Kararlarrnda iptal Davalannrn Menfaat ihlati Koqulunun
Kiqisellik unsuru", DanrqtayDergisi, yrl: 21, sy.gl, s.29vd.
19. DaruStay5. D. nin itiraz gerekgesinden
Bk.RG. 10.04.1996-22607,
s.ZZ.
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mna girmektedir. Doktrinde "hak" kavramrmn nasrl tammlandrgrna krsacabir griz atahm:
Tekinay; "... hak hukuken korunmasrm istemek yetkisine sahip bulunduiumuz grkard.rr"2oderken, Ozsunay; "Hak, hukuken korunan grkarlann gergekleqtirilmesi amacryla, kiqiye hukuk dtizeni tarafrndan sailanan ve kullamlmasr onun iradesine brrakrlan bir hukuk kudretidir."2l
demektedir.

Oztxt; "hak" kavramlnln tizel hukukun temel kawamr olduiuna
iqaret etmekte ve "Hak hukuken korunan ve yararlamlmasr hak sahibi
nin iradesine brrakrlan menfaatlerdi"22" geklinde tarif etmektedir. Bilge
ise; "Hak, hukuksal iligkinin birinci dgesini oluqturur ve bjr kiqiye izafe
edilen bir davranrq imkamm, bir yetkiyi ifade eder... Hak, bazen bir yetki
srizcii!"tiile de ifade edilmigtirzs'! demektedir.
GoruldiiEU gibi, bu trir hak ihlalini gidermeye ytinelik davalar genellikle dzel hukuk alamna girerler ve konusu da ihlal edilen kigisel haklun a5men veya tazminat olarak kiginin kendisine verilmesidir. Bu nedenle "menfaat ihlali" kavramr ile "kigisel hak ihlali arasrnda higbir iliqki
bulunmamaktadrr. Aksi gOrtigiin savunulduiu gerekgeyebu agrdan katrlmak ve hak vermek mtimkiin g0rtinmemektedir.

20. Selahattin Sulhi TEKINAY,

Medeni Hukukun

Genel Esaslan ve Gergek Kigiler

Hukuku, 6. Basr, Istanbul 1992, s.129.
21. Ergun OZSUNAY, Medeni Hukuka Girig, 5. Basr, Istanbul 1986, s.236.
22. BIIgeOZTAN, Medeni Hukukun Temel Kavramlarr, Ankara 1995, s.51.
23. Necip BiLGE, Hukuk Baglangrcr-Hukukun Temel Kavram ve kurumlafi,.l0.
Ankara 1995,s.2O2.

Bashr,
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2577 sayilr ldari Yargrlama Usulti Kanunu'nun 2. maddesinin 1.
bendinin (a) alt bendine 4001 sayrh yasa ile getirilen deliqiklik sonucunda iptal davasr agabilmek igin, bazr istisnalar drgrnda, menfaat ihlali kogulu yerine kiqisel hak ihlali koqulunun getirilmesi, iptal davalanm da
bir dlgride tam yargr davasrna ddntigttirmtigz4, "idarenin gok yanhg hareketlerine mani olacak bir onleme tedbiri"2s olan iptal davalarr, neredeyse
ortadan kaldrnlmrgtrr.

ilr-

yAsA

DECi$iKLiciNiN

ANAYASAYA AyKrRrLGr

SORUNU
Damgtay 5. Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi,ne itiraz baqvurusu
yolu ile getirdiii ldari Yarglama usulii Yasasr'mn 2. maddesinde 4001
sayrh yasayla yaprlan deliqikligi inceleyen Anayasa Mahkemesi, bu de[-iqikligi Anayasa'mn 2. maddesinde tammlanan i'hukuk devleti" ilkesine,
36. maddesinde belirlenen "hak arama" htirriyetine ve 12b. maddesinde
duzenlenen "idarenin her trirlti eylem ve iglemlerine kargr yargr yolu
aqrktrr" kurahna aykrrr bularak iptal etmiqtir26.
A. I{ukuk Devletiz7 ikesine

Aykrnhk

Anayasa Mahkemesi iptal gerekgesindehukuk devletinin tanrmrnr

24. Danrgtay 5. dairesi'nin iptal bagvuru dilekgesindeyer alan itiraz gerekgesinden.Bk. RG.
10.4.L996-22607,s.22.
25. ONAR, agm., s.39.
26. Bk. R.G. 10.4.1996-22607,
s.2l vd.
2 7 . Bu konuda bk. Miimtaz soYSAL, 100 soruda Anayasa'nrn Anlamr, Gergek yy., Istanbul
1986, s. 243 vdi Ergun OZBUDUN, Tiirk Anayasa Hukuku, B. Baskr, Ankara 1998, s.
88-98.; geref GozuBuYuK,
Anayasa Hukuku, b. Basr, Ankara 199b, s. 14b-146.:
AKAD, age., s.153-157.;Necmi vuzragtoclu,
Ttirk Anayasa Hukukunda Anayasalhk
Bloku, istanbul 1993 s.182-19s.;Il Han ozAy, Devlet idari Relim ve yargrsal Korunma,
Istanbul 1986, s.10.; Metin GUNDAY, Idare Hukuku Dersleri, Ankara 1996, s.B2-4g.
Hukuk devleti ve hukukun tistiinlii!'ii konusunda a5rrrcabk. o.Hood pHILLIps-paul
JAcKsoN, constitutional and Administrative Law, zth ed., Lo4don, 19g2, p.BB-39.
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yapmakta ve qdyle demektedir28: "Hukuk devleti, insan haklanna saygl
gdsteren, bu haklan koru5rucu adaletli bir hukuk drizeni kurup stirdtirmekle kendisini

yiiktimhi

sayzrn, btitrin

etkinliklerinde

hukuka

ve

Anayasa'ya uyan, iqlem ve eylemleri ba$msrz yargr denetimine ba!'h
olan devlet demektir. Biiyle bir diizenin kurulmasr, yasama, ytiriitme ve
yargr alamna giren ttim iqlem ve eylemlerin hukuk kurallan iginde kalmasr, temel hak ve iizgtirhiklerin, Anayasal gtiyenceye baflanmasryla
olanakhdrr".
Anayasa Mahkemesi, gerekgesinin devamrnda iptal davalanmn
gartlarrm belirleme yetkisinin, Anayasa'da belirlenen kurallar iginde kalmak koguluyla ve dzellikle "hukuk devleti" ilkesi ye hak arama iizgtirltilriyle geliqmeden yasakoJrucunun takdirinde bulunduiunu

belirttikten

sonra griyle demektedir:
"Ancak Devletin, hak arama dzgtirhilrinii daraltan bUttin srrurlamalarr kaldrrmasr ve bu yolla yargr denetimini yaygrnlagtrrarak adaletin
gergekleqtirilmesini sa!'lamasr hukuk devleti ilkesinb yer 'veren
Anayasa'mn 2. maddesi gereiidi1"29.
Anayasa
Cumhuriyeti'nin

Mahkemesi

gerekgesinin

devamrnda,

"demokratik hukuk devleti" nitelili

Tiirkiye

vurgulamrken,

Anayasamn devletin ttim eylem ve iglemlerinin yargr denetimine baih
olmasrm amagladrlrm, yargt denetiminin, hukuk devletinin "olmazsa olmaz" koqulu olduiunu bir kere daha yineledikten sonra itiraz konusu
yasa kurah ile ilgili olarak qu htikme yer vermektedirSO:

28. AMK. E. L995/27,K.1995/47,RG. 10.4.1996,
s.27.
29. Agk., s.27.
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"Itiraz konusu yasa kurahyla, idari iqlemlere kargr iptal davasr
agabilmek igin idare hukukunun genel esaslanna aykrn bigimde idari iqlemin davacrmn "kiqisel hakkrm ihlal etmiq olmasr koqulu getirilerek
hak arama iizgrirltilu krsrtlanmrq ve birgok igleme karqr dava yolu kapatrlmrqtrr.
"ldari yargr denetimini srmrlayan itiraz konusu kurahn hukuk
devleti ilkesi ile baidagtr{i s<iylenemez."
GdrtildAgt gibi, Anayasa Mahkemesi, incelemeye konu yasa hiikmii ile "menfaat ihlali" koqulu yerine, iptal davalannda "kiqisel hak ihlali" koqulunun getirilmesiyle idari yargr denetiminin srnrrlandrfr, bu srmrlamamn ise "hukuk devleti ilkesi" ile bapdaqmadrlr yargrsma varmrqtrr.
Gergekten de, yargr denetiminin etkili ve verimli olabilmesi, prensipte bu denetimin y0r0tme orgamnm trim iqlemlerini kavramasr ile olanakhdrrsl. ESer idarenin bir krsrm eylem ve iglemleri konusunda bir yargr krsrntrsr varsa, bu durumun'hukuk

devleti ilkesine o 0lgride zarar

vereceii32 kuqkusuzdur
Ana5rasaMahkemesinin bu gerekgelerine bazt yrinlerden karqr grlialmrgtrr: Bunlardan birincisi, iptal davalanmn "menfaati ihlal edilenler"
tarafindan aqrlmasr, taraf ehliyetinin gok geniq yorumlanmasrna, idari
mahkemeler ve Damgtay'rn ig hacminin gereksiz yere artmasrna neden
olmaktadrr. Meydana gelen bu ig yolunlulu idari yargrda trkamkh!'a yol
agmakta, sonugta adalet gecikrnektedir. Geciken adalet ise hukuk devletini gergekleqtirememektedirss.

30. agk.,s.27.
31. MUnci I(APA\II, Kamu Htirriyetleri, 7. baskr, L993,s. 290-291.
32. AI(AD , dge.,s.155.
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Ikinci olarak, "menfaat ihlali" kogulu da, trpkr "hak ihlali" koqulu
gibi, iptal davalarrnda dava hakkrm lusrtlayan bir koguldur. "Menfaati
ihlal edilenler" koqulunu kabul etmekle de idari iglemlerin bir krsmrmn
yargr denetimi drqrnda kalmasr kagrnrlmazdrrs4.
itk Uataqta hakh gibi gririinmekle birlikte her iki karqr gOrtiqii de
iptal davalartmn amacl ve hukukun tistiinltiiii

itkesi kargrsrnda fazlaca

savunulur bulmadr$mrzr ifade edilim. Bir kere iptal davaslnn amacl'
idarenin hukuka ve kanuna aykrn iglemlerini ortadan.kaldrrmak suretiyle, onun hukuka ba!'hhfrm saflamak ve biiylece hukuk dtizenini korumaktrr35.
O halde burada davacrmn tislendi{i rol nedir? Davacrmn rolii, idari
iqlemin hukuka ve kanuria aykrn olup olmadrfrmn idari yargr merciinde
incelenmesini ve bir hukuka aykrnhp saptamrsa iptalini safilamak amacryla yargryr harekete gegirmekten ibarettir36.
Igte bu tizellili nedeniyle sayrn Onar, iptal davasrmn 6zel hukukta
benzeri olmayan ve sadece idare hukukuna has bir dava tiirii oldu!'una

33. Yasa degiqiklifi ile ilgili gdrtiglerini agrklayan bir milletvekili

gunhan sdylemigtir:

"...Damgtay'rn iizerinde -Yargrtay'da oldufu gibi- buyiik yiik vardrr... Adalet Bakam,
Yargrtay'rn elinde bulunan evraklarrn alrrhfrnrn 4.5 ton oldufunu ve buna ne elemen,
ne daire, ne de para yetiqti$ini ifade etti. Aga!'r yukan, Damgtay'daki gartlar da bu durumdadrr... Bu yasa tasarrsrnr, usulleri basitlegtirmesi a{rsrndan genelde destekledi!'imizi ifade ediyorum... "Bk. TBMM. Tutanak Dergisi, C.62, 8:115, 10.06.1994. Anayasa
mahkemesi'nin L995147karar sayrh iptal kararrna kargr oy gerekgesi yazan Hagim
KILIQ da "geciken adalet hukuk devleti ilkesini gergeklegtirememigtir." diyerek bu giiriiqe katrlmaktadrr. Bk. RG. 10.04.1996-22607,q.31.
34. Bk. dpn 31.
35. AZRAK, agm.,s.146.
36. MRAK, agm., s.146.
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hakh olarak igaret etmiqtirsT.
iptal davasrmn bu nitelifi kargrsrnda idare mahkemelerindeki iq
ytikti gerekge gdsterilerek dava ehliyetinin krsrtlanmasr, hukukun iisttinhilti ve hukuka baflr devlet ilkesi ile baidagrr gdrtinmemektedirss. Bir
hukuk devletinin "hukuk devleti" olma niteliline ne iilgtide hak kazandr$, ancak yargt denetiminin etkinlik derecesiyle iilgiilebilirs9.
Ote yandan, Danrqtay'rn dava ytikii neden fazladr? Damgtay'rn
dava yiiktiniin fazlahhfr; ya hukuka aykrn idari eylem ve iglemlerin yaygrn olmasr veya en azrndan yargya baqvuran insanlann, idarenin hukuk
drgr eylem ve iglem yaptrlr konusunda yerlegmig kanaatleridir. Bunu engellemenin yolu ise idareyi hukuka uydurmak ve vatandagr' d.a buna
inandrrmaktan geger. Iptal davalannda, davacr ehliyetine krsrtlama getirerek idare mahkemelerindeki dava ytikiintin azaltrlmasrna gdztim aramak, hukukun iisttinliilri,

bagka bir deyiqle Anayasa'mn 2. maddesinde

dtizenlenen "hukuk devleti" ilkesiyle bapdaqmaz.
Acaba "kigisel hak" koqulu gibi, "menfaat ihlali" kogulu da, davacr
ehliyetine, iptal davasrndan beklenen amacl gergeklegtirmesini oldukga
zorlagtrran bir srmrlama mr getirmektedir?
Yukanda da agrklandr$ tizere40,kiqisel hak, genel, soyut ve gayri
qahsi dtizenleyici kurallann kigilere uygulanarak somutlagmasr ve hukuksal sonuglar doiurmasrdrr. Bu kogul idari yargrda, tam yargr davasr

37. ONAR, idare Hukukunun Umumi Esaslan,C.III, Ist.1967,s.!770.
38. AI(AD,&9e.,s.155.
39. I(APANII, age.,s.290.
40. Bk. s. 123vd.
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agabilmenin bir koquludur. iptal davalan igin aym qartrn aranmasr, iptal
d.avalanm ortadan kaldrnr ve tam yargr davasrna diintiqttirtir.
Halbuki, menfaat ihlalinde davacr ile iptalini istedili idari iqlem
arasrnda davacr ehliyeti bakrmrndan megru, kiqisel ve halen mevcut olan
(akttiel) bir iliqkinin bulunmasr, gerek doktrin ve gerekse yargrsal igtihatlarlaar yeterli sayrlmaktadrr. Menfaat iliqkisinin daha geniq tutulmamasr, hukuki bir zorunluluk olarak giiriilmekte, aksi takdirde iptal davalanmn objektiflifinin

zedelenecesi ve bu davamn amacrna da uygun

olmayacagta2kabul edilmektedir.
Kaldr ki, aqrlan bir davada menfaat ihlali kogulunun gerqekleqip
gerqekleqmedifini de yargr inceleyecek ve bu incelemesi srrasrnda hukukun tisti.inliiiii ve hukuk devleti olmanrn gereklerini yerine getirecektir.
B. Uluslararasr

Hukuk

ve Uygar

Olkelerin

Benimseyip

Uyguladrf,r ilkeler Agrsrndan Durum
Anayasa Mahkemesi, "hukuk devleti"ni tammlayan muhtelif kararlannda4S, hukuk devletinin "Anayasa'mn agrk htikiimlerinden

dnce

hukukun bilinen ve tiim uygar iilkelerin benimseyip uyguladrlr ilkelere
uygun olmasr" gerektilini belirtmekte ve biiylece "hukuk devleti" ilkesine
Anayasa-tistri norm de{'eri vermektedir44.
Bagka bir ifade ile, "insan haklanna

say$h devlet" ilkesi g:ibi, "hu-

41. Danrqtay 10. Dairesi'nin 22.2.1990giin ve E.1988/1415,K.1990/361sayrh kararr.
42. AI{YUREK, agm.,s.30.
43. AMK. E.1963/166, K.Ig64/76, KT.22.12.L}64,AMKD, sv. 2, s.29L; AMK'E.1985/31,
K. 196C/1;(RG.9.5.1986-19102).
44. YUZBA$IOGLU, .g"., s.21 vd.
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{4,

kuk devleti" ilkesi de aynr zamanda, "Anayasayr uluslararasr hukuka
agan ve uluslararasr hukuk kurallarrm Anayasalhk bloku igine katan
anahtar ilke niteligindedir"4S.
o halde, "uygar rilke" kapsamrnda sayrlan bazr demokratik batr tilkelerinin hukuklarrna krsaca bir 96z atmak ve buradan grkacak sonuca
gdre Anayasa Mahkemesi'nin bu yaztya konu iptal kara'm

yeniden de-

ierlendirmekte yarar vardrr.
1) Avmpa Topluluklannda

idarenin

yargrsal Denetimi

Avrupa Topluluklannda idari yarglmn durumunu inceleyen Azrak,
iptal davasrmn bir. "actio popularis"e46 ddnugmemesi ve ciddiliiini koruyabilmsi igin AET Andlagmasrmn 123. maddesinin 2. fikrasrnda47ringortilmrig olan "gahsen ilgili" olmak, yani "kigisel menfaati bulunmak" kogulunun, ATAD tarafindan ilk yrllarda dava yetkisini gok krsrtlayrcr
bir
bigimde yorumlandr[r halde, mahkemenin daha sonraki kararlarrnda,
bu
hususta oldukga liberal davranmaya bagladr[rm48 yazmaktadrr.

45. YUZBA$IOGI,U, s.ts5.
46' "Iptal davasr agma yetkisini

en caimertge tammrg olan hukuk

sistemleri Roma
Hukuku'nun "actio popularis"ini kabul etmig olan sistemlerdir. Buna giire,
halktan herhangi bir kigi (quivis ex populo) idarenin hukuk diizenini ihlal eden bir iqlemine
karqr iptal davasragmayetkisi vardrr. "AZRAK, agm., s.1b1.

47. AET Andlaqmasr Md,.r7B/2; "Her gerqek veya tiizel kigi, muhatabr
olduiu kararlara ve
di$er kigiye ydnelik olarak grkanlmrg bir ttiziik veya bir karar bile olsa,
do{rudan ve kigisel olarak kendisini ilgilendiren kararlara karqr aynr kogullar
altrnda dava agabilir.
"Avrupa Topluluklarrnr Kuran Temel Antlagmalar (akqt, aet, aaei), c.l,
DpT yy.,
Afustos 1993, s.229; Ergin NoMER/0zer ESKIyuRT, Avrupa siizreqmeleri,
istanbul
1975.s.588.
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Azrak, bunun ciddi nedeninin ise davacrmn uiradrfr

zararlann bir

tam yargr davasryla tazminini isteyebilmesi igin tincelikle zarara yol aqan
iglemin hukuka aykrnhlrmn bir iptal davasr ile tespit ettirmig olmasr gerektiSne igaret etmektedile.
Azrak qtiyle devam etmektedir:

"Fakat

iptal

davast, AET

Andlaqmasrnrn 173. maddesinin 2. fikrasrmn dar yorumlanmasr sonucunda "kiqisel menfaatin yokluful' gerekgesiyle daha bagrndan redde u[radrfr takdirde davacr, tam yargr davasr agma $ansrm da yitirecektir. Bu
suretle ilgililere hukuka aykrn olarak verilmig olan zararlann da giderilmesi stiz konusu olmayacaktrr. Bu ise "hukuk devleti" ilkesini agrkga ze'
deleyen bir olgudur"5o.
Iqte Adalet Divam, sistemin yaprsrndan dofan bu yetersizlifi giderebilmek igin, "kiqisel menfaat" kogulunu liberal bir yaklaqrmla genig olarak yorumlama yoluna gitmigtir5l.
Bizde ise, ne 4001 sayrh yasa ile getirilen defiqiklik oncesinde ve
ne de sonrasrnda, bir tam yargl davasr agabilmek igin tincelikle za1ara
yol agan iglemin hukuka aylanhfrmn bir iptal davasr ile tespit ettirilmig
olmasr koqulu aranmadrfl'rm, qartlan oluqmuqsahem iptal davasr ve hem

48. AZRAK, Avrupa Topluluklarrnda ldari Yargnrn Genel Esaslarr, IUSSf. Yy., istanbul
1982, s. 118. Bu konuda ayrrca bk. Jiirgen SCHWARZE, European Administrative Law,
Luxembourg 1992.
49. AZRAK,Avrupa...,s.118.
b0. MRAK,

118; ayrrca bk. Esin ORUCU, "Avrupa Hukukunda ldare Hukukunun Genel

ilkeleri", IHiiD,, Yrl.9, sy.1-3, 1988, s.244-246.
51. Leontin

QONTAIffINESCO,

Die

Eigenttimlichkeit

des

Gemeinschaftrechts,Jus, 1.965,s'34'den naklen MRAK, age., s'118'

Europaeischen
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de tam yargr davasrndan birinin veya her ikisinin birlikte agrlabileceline
igaret edelim.
Ancak, gerekgesi ne olursa olsun sonugta Adalet Divam "kiqisel
menfaat" kogulunu liberal bir yaklaqrmla genig olarak yorumlamaktad.rr.
Ote yandan, iptal davalanm tamamen bir subjektif dava tipi olarak gOren Alman sisteminde dahi, iizellikle dava yetkisi konusunda son
yrllarda dikkate de$er liberal ve demokratik bir elilimin belirdifi5z 5i1itrmektedir.
1) Anglo-sakson

fikelerinde

Dururn

Hukuk devleti ilkesinin hem adli ve hem de idari yargr sistemleriyle ba!'dagabilece!'ini, hukuk devleti agrsrndan dnemli olamn ytirtitmenin
eylem ve iqlemlerinin ba[rmsw yargt organlannca denetlenip denetlenememesi olduiunu5S bir kere daha hatrrlamakta yarar vardrr.
a- Btiyiik Britanya'da

Hukukun

Usttinliig'ii

ilkesi

Hukuk devleti, baqka bir deyigle hukukun tisttinliiiii

ilkesi adli

yar$yr ve tiniter bir hukuk sistemini benimseyen BUytik Britanya anayasal yaprsrndadzetle:
"...idarenin geniq takdir yetkisinin yoklulu ve keyfi idare olamayaca[r; herkesin, idare eden olsun edilen olsun, tilkenin yasalanna tabi olduSu ve hukuk mahkemelerinde yargrlanacafr; ve kiqisel haklann ve 6zgiirhiklerin

gegitli belgelerde ve metinlerde yazrlarak de!.il, bafrmsrz

52. AZRAIf*,agm., s.155.
ffi. OZBUDUN, age.,s.90.
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kaynas
mahkemelerce korunarak dofduiu" ve anayasalann bu haklann
de[il, sonucu olduiusa anlamlarrna gelmektedir'
ingiltere'de hukukun iistrintiiiii

(rule of law) o derece kdklii ve o

haklann
derece yaygrndrr ki, bu tilkede ya$ayan vatandaqlar aqrsmdan
yargr yerlerince korunmasr, yazrh belgelerde yer almalanndan gok daha
yargr kararonemlidir. ingiltere'de kiqinin haklan yazrh hukuktan deiil,
lanndan (case law) dolmaktadrr. Belgelerden do!'an haklarrn srmrlanyerleri iizmasl ve ortadan kaldrnlmasr daha kolaydrr' Bu iilkede yarg
giirliiklerin garantdrleri olarak kabul edilmektedirss'
Biiytik Britanya, kiginin haklanm garanti altrna almak, kiqiyi idasasreye kargr savunmak ve 5rukarrda agrklanan hukukun tistiinltiitnii
lamak bakrmrndan, Kara Avrupasrndan farkh bir yol izlemiq, sadeceidaOmbudsmans7,
yetinmeyerek
denetimi56 ile
yargrsal
renin
Administrative TribunalssS mtiesseselerini hem sayr ve hem de fonksiyonlarrm arttrrarak geliqtirmigtir.

Britanya'da ldarenin Yargrsal Denetimi" II. Ulusal idare
Hukuku Kongreslldari Yargmrn Diinyada Bugiinkti Yeri, Ankara 1993, s.256; Aynca
bu konuda bk.ORUCU, "ingiltere'de idarenin Sorumlulu!'u ve Yargrsal Denetiminde

b4. Esin ORUCU, "Biiyiik

Uygulanan Baghca ldare Hukuku llkeleri", Onar Arma!'anr, istanbul L977, e.629-676Eb. ORUoU, "Btyiik..." s.255.
56. ORUCU, agm. s.259-268; Avrrca bk' PHILLPSJACKSON,

age" s'661 vd; WADE-

FORSYTH, age',s.874.
ahnmrg bir kurum
bZ. Ombudsman, kiitii idareye karqr bir gdztim olarak iskandinavya'dan
Bk. WADEyaratrlmrqtrr.
geqitli
Ombudsmanlar
olup bugiin farkh itlari drgiitler igin
(Kanun
Deneteisi)", 1.
FORSYTH,age. s.81-82; Ayrrca Yrldrnm ULUER, "Ombudsman
s.1021-1028'
Mat'1992,
Danrgtay
Ulusal idare Hukuku Kongresi,3. kitap,
Tribunal, bir gegit
58. 1960'h yrllardan bu yana sayrlan giderek artmrq olan Administrative
s.637 vd.
age.,
6zel idare mahkemesidir. Geniq bilgi iqin bk. PHILIPS-JACKSON,

I
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ABDrde 'Menfaat ihlali"

Kavramrndaki

Geligmeler

Bu tilke idare hukukunda "menfaat ihlali" konusundan daha hrzh
de[-igen bagka herhangi bir alan bulunmamaktadrr. Son yrllarda ABD
Yiiksek Mahkemesi, nienfaat ihlali konusundaki klasik dar yaklagrmrnr
degiqtirmiq ve bu kawama srirekli geniqleyen bir boyut kazandrrmrq birlunmaktadrr. "Qevre hukuku ile triketiciniir korunmasr alanlannd.a oluqan gergek d.evrimleri, menfaatin ihlalindeki genigleme miimkrin krlmrgtlr"59.
Amerika Birlegik Devletleri'nde menfaati ihlal edilmiqler kategorisi iginde yer alanlar arasrna h"t gr' gruplann girdilini

gdzlemleyebilmek

igin Sait Griran'rn "Qevre Kanunu'nun Otuzuncu Maddesi" baqhkh makalesinde yer verdiii aqa[rdaki ahntrlarr zikretmeden gegemeyecegi260
:
"Son birkag on yrlda igtihatla oluqturulan menfaat ihlali kurallan
artan bir hrzla serbestleqtirilmiqtir. Mahkemeler, idari iglemlerden etkiIenen yeni kigi gruplanmn, iqlemin hukuka aykrnhlr meselesini Onlerine
getirmelerine izin vermiqtir. Yeniler arasrnda bulunanlar, triketiciler, televizyon izleyicileri ve geweci gruplardrr."
Sonraki yrllarda ABD Yiiksek Mahkemesi Bagyargrcr olan bir yargrcrn alt mahkeme yargrcr iken "menfaat ihlali" koqulu konusundaki gu
gtiriigleri de, bu konuda stirekli dava hakkrm krsrtlama yrinrinde tavrr ko-

59, Sait GURAN, "Qevre Kanunu'nun Otuzuncu Maddesi',, IHID., y.9 sy.1-3, 19gg,
dpn.lO'dan naklen Bemard SCIIWARTZ, Administrative Law 460 (Little Brown Co.) 2.
basr,1984.
60. GURAN,

agm.,

dpn.L0'dan

naklen

Ri*Td

B.STEWARTJames

Environmental Law and Policy,624 (The Bobbs-Merill Co. Inc.19?8).

F.

KRIER,
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yan Ttirk yasama-ytirtitme organlanna rqrk tutacak nitelikte bulunmaktadrr:
"Amerikan ldare Hukuku Tarihi... yargrsal denetimde, menfaatin
ihlali kavramrmn statik bir kawam olduiuna iligkin higbir giisterge tagrmamaktadrr. Parasal anlamda doflrudan ekonomik zarar koquluna katr
bigimde sadrk kahnmasr koqulu artrk mihenk tagr olmaktan grkmrgtrr.
Menfaat ihlali kogulu idari iqlemden higbir gerqek menfaati bulunmayan
kiqileri harig tutmak igin konulmugtur. (Televizyon istasyonu ruhsatrmn
yenilenmesi karanna karqr televizyon izleyicilerinin temsilcilerinin

agtr!'r

davada) izleyiciler olarak briylesine agrk ve kesin ilgi sahibi bulunan kiqilerin harig brrakrlmasr igin herhangi bir sebep giiremiyoruz"Gl.
Gdnitdugu gibi, gerek Common Law ve gerekse Kara Avmpasr hukuku, farkh ilkelerden yola grkrp farkh araglar da kullansalar, sonugta
hukukun iistiinltilu ve hukuk devleti ilkesini en genig anlamda gergekleqtirmeye ydnelmiq bulunmaktadrrlar.
Ttirk hukukunda ise bunun en eski ve en gtiglti aracr rptal davala1drr. Gergekte idari iptal davalarrnda dava hakkrmn dar tutulmast, eski
monargik e['ilimlerin gtiniimiize yanstyan izleridir62. Idari yargrmn do$asrndan kaynaklanan srmrlar iginde, idari yargmn hukuka uygunluk denetimi yapma yetkisini srmrlayrcr herhangi bir kurahn, hukuk devleti
anlayrqr iginde dtiqrihrilemeyece$G3kuqkusuzdur.

61. GURAI{, agm.den naklen Bernard SCHWARTZ-H.W.R. WADE,
Government 298 (Clarendon Press oxford, L972).
62. AZP"AI/',agm., s.155.
ffi. OZBUDUN, age., s.92.

Legal

Control

of
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Anayasa Mahkemesi, anrlan yasa htikmiinii Anayasamn "hukuk
devleti" ilkesine aykrrrhk gerekgesiyleiptal ederek, hukuk devleti kavramrm, "hukukun bilinen ve trim uygar tilkelerin benimseyip uyguladrfr ilkelere uygun olmasr" bigiminde agrklayan iinceki kararlarr64 ile de geliqkiye dtigmemigtir.
c. Hak Arama Ozgiirliid'ti
Anayasa Mahkemesi gerekgeli kararrnda, itiraz konusu yasa kurah ile, idari iglemlere kargr iptal davasr agabilmek igin idari iqlemin, davacrnrn "kigisel hakkrnr ihlal" etmig olmasr gartr getirilerek, hak arama ozgtirltiluntin krsrtlandrlr ve birgok igleme kargr dava yolunun kapatrldrlr
yarglsrna varmrq ve yasa de[igikligini Anayasamn 36. maddesine ayhrn
bulmugtur65.
Kezaitftaz yoluna baqvuran Danrgtay b. Dairesi de itiraz gerekgesinde, iptal davasrnd.adava ehliyetini "kigisel haklann ihrali" koquluna
bailamanrn birgok idari igleme kargr iptal davasr agrlmasrm olanaksrz
lnldrlr, dava konusu yasa kurahyla idarenin yargrsal denetiminin biiyrik
iilgtide srmrlanrp krsrtlandr!,r ve bu nedenle de "hak arama htirriyeti"ni
drizenleyen Anayasa'mn 36. maddesine aykrn olduiu66 savrnda bulunmugtur.
Acaba, iptal davasrnda, d.ava ehliyetinin-bazr istisnalar drgrnda"menfaat ihlali" yerine "kiqisel hak ihlali" koquluna baflanmasr, gerqekten Anayasamn 36. maddesinde dtizenlenen "hak arama htirriyetini" or-

64. Bk. yukarrda dpn. 39.
65. Bk. R.G. (10.04.L996-22602)
s.ZT.
66. Agg.,s.22.
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.tu4"tt kaldrrmakta mrdrr?
Anayasamn "Hak arama htirriyeti"ni

drizenleyen 36. maddesi,

"Herkes, meqru vasrta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargr mercileri dnrinde davacr veya davah olarak iddia ve savunma hakkrna sahiptir"
demektedir.
-

Madde gerekgesinde ise; "...hak arama "Hakklnln" ilk qartr olan

yargr mercilerine davacr ve davah olarak bagvurabilme haklil ve hiirriyeti" nin67, Anayasamn bu maddesiyle htiktim altrna ahndrfr ifade edilmigtir.
Amlan madde, Anayasamn "Kiqinin Haklan ve Odevleri" baqh[rm
tagryan ikinci bdliimtinrin !'Haklann korunmasr ile ilgili hiikiimler" arabaqh[r altrnda dtizenlenmiqtir. Anayasa, madde kenar baghklanmn
"...ilgili olduklarr maddelerin konusunu..." gtisterdiiini

belirtmektedir

(any.md.17612).
Bu hrsa agrklamadan grkan sonug, Anayasamn 36. maddesinin,
hak arama hak ve iizgrirliifri konusunu diizenlediiidir.
Iptal davalarrnda "menfaat ihlali" kogulu yerine, bazr istisnalar drgrnda, "hak ihlali" kogulunun getirilmesiyle, acaba kiqinin hak arama
hak ve ozgrirlu[u krsrtlanmrg olur mu?
Anayasa Mahkemesi , itirazkonusu yasa hrikmiinii incelerken "kigisel hak" kavramrna da.agrkhk getirmig ve kiqisel hakkt "genel, soSrutwe
gayriqahsi diizenleyici kurallann kigilere uygUlanarak somutlagmasr ve

OZ.Bk. ismet POLATCAN, Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasr,Istanbul 1989, s.141.

r39
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hukuksal sonuglar doiurmasrdtt"6s geklinde tammlamrqtrr. Mahkeme,
kigisel hak ile menfaat ihlali kavramlanmn gok farkh kavramlar olduiunu da karannda agrklamrqtrr.
Bu durumda, Anayasa'mn "Hak arama hrirriyeti"ni drizenleyen 36.
maddesiyle, iptal davalannda "menfaat ihlali" yerine "kiqisel hak ihlali"
koqulunu getiren yasa hiikmti arasrnda bir aykrnhk bulunduiunu iddia
etmek biraz zor gdninmektedir.
Angyasa Mahkemesi'nin amlan karannda ileri stinildiiiti

tizere;

briyle bir dtizenleme ile soyut, genel ve gayriqahsi olan "drizenleyici tasarruflara" karqr yargt yolunun kqpatrldrfr kabul edilse bile, ycinetmelik, genelge ve teblif gibi drizenleyici metinlere karqr daha sonraki uygulama
ewesinde somutlagan kigisel haklann ihlali durumunda dava agma yolu
daima agrk bulunacaktrr69. Anayasa'mn 36. maddesi agrsrndan cinemli
olan da; igte bu somutlaqan kiqisel haklann ihlali durumunda dava
agma, iddia ve savunma haklcrna sahip bulunup bulunamama htirriyetidir.
D. Anayasatnur

I'zl.naddesi

Anayasa Mahkemesi

agrsrndan

durum

amlan yasa hrikmrinti,

Anayasa'nm

"Yargr

yolu" kenar baqh{rm taqryan 125. maddesine de aykrn bulmuqtur7o.

.

Anayasa'mn 125/1. maddesi;idarenin her tiirlii eylem ve iqlemleri-

ne kargr yargr yolunun agrk olduiunu belirtmekte, 2. frkrasrnda ise

68. Agg.,s.26.
69. Aynr gdrtiqtisavunan Haqim KILIQ'rn karqr oy gerekgesiigin, bk. agg.,s.32.
70. Bk. agg.,s. 27 -28.
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Cumhurbaqkant'ntn tek baqrna yapaca[r iqlemler ile Ytiksek Asgari $ura
kararlarrmn yargl denetimi drqrnda bulundu[u htikmflnti getirmektedir.
Bu
Hakimler

istisnalara,

idari

iglem

ve Savcrlar Yriksek

niteli$inde

Kurulu

olmalanna

kararlanm

rafmen

da eklemeliyiz

(Any.md.159/4).
Madde gerekgesindeise idarenin denetim yollan arasrnda hukuka
uygunlu!'u sa!'lamada en etkin olamn yargtsal denetim yolu oldulu; dolayrsryla, idarenin eylem ve iglemlerine kargr yargr yolunun agrk oldulu
ilkesi getirilmek suretiyle Hukuk devleti anlayrgrmn zorunlu unsurunun
vurgul andrgr?1 ifa edilmektedir.
Bu durum kargrsrnda, Anayasa'mn yukanda amlan maddeleriyle
aynk tutulanlar drgrnda tiim idari iglemlerin yargt denetimine baph olmasr bir Anayasal zorunluluk olarak giirtilmektedir.
Halbuki, idari iqlemlere karqr dava agrlabilmesi igin "kigisel haklun
ihlal edilmesi" qartrmn getirilmesiyle so5rut,genel ve gayriqahsi olan drizenleyici iqlemlere karqr yargr yolunun daraltrldr[r

kuqkusuzdurT2.'

Idarenin b<iylesi bir tasarrufunun kigilere uygulanma veya uygulanmama olgusu ile b<iylebir tasarrufun hukuka aykrn olarak doimasr ve hukuk dtizeni iginde var olmasr durumlanm

birbirlerinden

a)rrr de!'erlen-

dirmek gerekir.
Birinci halde, yukanda da agrklandrfr iizere73,bu tasarmflarrn uy-

71. POLATCAI{, tge., s.328.
72. Bk. ilLDIRIM,

agm., s.102.

73. Bk. yukanda s.137vd.
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gulama evresinde somutlagan kiqisel haklann ihlali halinde hem dava
konusu yasa hrikmti ve hem da Anayasa'mn "Hak arama htirriyetin"ni
drizenleyen 36. maddesi agrsrndan,kiqilerin dava agma yolu daima aqrk
bulunacaktrr.
Ancak, ikinci halde, bciyle bir uygulama olsun veya olmasrn, idarenin tasarruflannrn hukuka uygunlu{'unun yargr yolu ile denetlenmesi
srizkonusudur. Anayasa'mn 125/1. maddesinin idarenin her ttirhi eylem
ve iglemlerine karqr yargr yolu agrktrr, hiikmii karqrsrnda, iptal davasr
agma ehliyetini

"kiqisel haklnn

ihlal

edilmesi', qartrna baglamak,

Anayasa'mn amlan hrikmiine agrk bir aykrrrhk tegkil edecektir.
Anayasa Mahkemesi de kararrnda, ',idari iqlemlere karqr dava aqrlabilmesi igin kiqisel hakkrn ihlal edilmesi gartrmn getirilmesiyle so5rut,
genel ve gayrigahsi olan dtizenleyici tasarruflara kargr yargr yolunun daraltrldrfr ve Anayasa'mn 125. maddesinin birinci fikrasrna aykrnhk oluqturulduiu gerekgesiyle itiraz konusu yasa kurahmn hakh olarak iptaline
karar vermigtirT4.
E- Askeri ve sivil idari yargrda birlik
Anayasa Mahkemesinin, bu yazrmn konusu olan iptal kara'yla askeri ve sivil idari yargl arasrnda, iptal karan verilen yasa htikmti ite bo-

74. Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nrn 12bl1. maddesi ile "hukuk devleti,,kavramr arasrndaki giiglti iligkiye dikkati geken bagka bir karannda giiyle demektedir; ',Qa!dag hukuk anlayrqrna giire hukuk devleti, biitiin ig ve iglemleri hukuk kurallarrna ba!.[ olan bir devlet
demektir. Buttin iq ve iglemlerin hukuk kurallarrna ba[h olmasrm gergekten saflayacak
tek ilke ise bu ig ve iglbmlerin yargr yolu ile denetlenmesi... "AMK;, lKt. 24.2.rg72,
8.197214,K197AI,

AMKD., S..10, s.280.
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zulmuq olan birlik de yeniden saplanmrq bulunmaktadrr. $tiyle ki;
1602 sayrh Askeri Ytiksek ldare Mahkemesi Yasasr',ntn21. maddesine giire, iptal davasr agabilmek igin "menfaat ihlali" kogulu yeterli
iken,2577 sayrh ldari Yargrlama Usulii Yasasr'mn 2. maddesinin (1-a)
bendinde yaprlan de{iqiklikle bu yasamn uygulanmasr agrsrndan "kigisel
hak ihlali" koqulu getirilerek askeri ve sivil idari yargr arasrnda izalu griq
farkhftk yaratrlmrgtr. Anayasa Mahkemesi'nin iptal karan ile askeri-sivil
idari yarg diizeni arasrnda iptal edilen yasa ile meydana getirilen bu
farkh[k da giderilmig ve idari yargrda iptal davalannda davacr olabilme
ehliyeti agrsrndanbirlik yeniden sailanmrqtrr.,
F- Tiirkiye'de

idarenin

Yargtsal Denetiminin

Daraltrlmasr

Girigimleri
"Hukuk Devleti" kawamr ile idare hukuku arasrnda gok srkr bir
bai bulunmaktadrr. Bilindili gibi idare, devletin, ferdi ve toplumsal hayata kanqmak zorunlululunda olan bir fonksiyonudur. Idarenin elinde
bulundurduEu bu kamu gticiinri ktittiye kullanma ihtimali daima mevcuttur.
Idare hukuku, kamu giiciine sahip idhreyi hukuksal srmrlan iginde tutmak suretiyle kigi hak ve cizgiirliiklerini grivence altrna almaktadrr. Bu amaeln gergeklegebilmesiise idarenin yargrsal denetimi ile miimkrindtir. Gergekte hukuk devleti ilkesinin birinci ve en tinemli o!'esi de
idarenin her ttirlii eylem ve iqleminin yargl denetimine tabi olmasrdrr.
iptal davalan, hukdka aykrn idari iglemlerin iptalini gergekleqtirerek idarenin yargrsal yolla hukuka baihhlrm

ve hukuk dtizeniirin korun-

masrnr saSlayan en etkili bir kurumdur. Bu yiizden, idari iptal davalanna getirilecek her krsrtlama ve srmrlamamn, devletin hukuk devleti olma
niteliii tizerinde bire bir etkisini gdstereceii de kuqkusuzdur.
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Bu niteli$inden dolayr, tam yargr davalanndan farkh olarak iptal
davalan, "hak" deiil, "menfaat"leri ihlal edilenler tarafindan agrlagelmiqtir. Ttirkiye'de idari yarg yerleri "menfaat ihlali" kawamrnrn demokra.
tik batr rilkelerindeki geligmelere paralel olarak, hatta zaman zaman onlann da dniirre gegerek geniqletme yolunu tutmugtur. Btiylece hukuk
devletini gergeklegtirmede gok tinemli bir arag olan idari iptal davalan
ile idarenin hukuka aykrn iqlemlerinin iptali olanakh hale gelmigtir.
0zellikle iilkemizde, hukuk devleti ilkesinin yara almasl, yasama
orgam tarafindan bazr iglemlerin grkanlan yasalarla yargr denetimi drgrnda brrakrlmasr bigiminde kendini g<istermektedir. IYtiY'nda yaprlan
ve Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen bu yazrmn da konusu yasa depiqikligine gelinceye kadar, Tiirkiye'de yasama orgamrun getirdifl bir l<rsrm 0zel yasa htikiimleriyle, bazr idari iglemleri yargr denetimi drqrnda
tutmaya gabaladrErbilinmektedir.
1960 dncesinde tiirk yasama orgam, giderek artan bir tempo ile bu
yola bagvurmugtur. lg6l Anayasasr bu olumsuzluklann rinrinti almak
amacryla, idarenin higbir eylem ve igleminin yargr denetimi drgrnda brrakrlamayaca[n htikmiine yer vermiqtir.
Her ne kadar 1971 Anayasa tadilleri ile idarenin yargrsal denetiminin daraltrlmasrna tegebbtis edilmigse de bu gaba fazla baganh olamamrqur.
1982 Anayasasr d0neminde de idarenin yargrsal denetimini daraltrcr gabalar devam etmigtir. Bu gabalara lnsca definecek olursak; 1988 yrhmn bagrnda Htikiimet tasansr olarak TBMMiye sunulan ve Adalet komisyonundan da gegen bu amagh fY[FY'nda deiigiklik
yasalagmamrgtrr.

yapan tasan
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Bunun ardrndan idari iptal davalannda "menfaat ihlali" kogulu yerine "kiqisel hak ihlali" koqulunu getiren yeni bir tasan 1990 yrhnda hazrrlamp yeniden meclise getirilmigse de bu iegebbtis de bagarrh olamamrqtrr.
Son tegebbris,10.6.1994tarih ve 4001 sayrh yasa ile htiktimet agrsrndan bagarrya ulagmrq, idari iptal davalannda menfaat ihlali koqulu
yerine gevre, tarihi ve kulttiiel delerierin korunmasr, imar uygulamalarr'
gibi kamu yararrm yakrndan ilgllendirenlerin drgrnda kalan idari iplemlere kargr iptal davasr agabilmek igin "kiqisel haklan ihlal edilenler" kogulu getirilmigtir.

soNUq
-

Yukarrda ele alrnan Anayasa mahkemesi'nin iptal karanna konu

idari iptal davalarrnda "menfaat ihlali" kogulu yerine "kiqisel hak ihlali"
koqulunu getiren yasa hukmti, idarenin bir krsrm iglemlerini yargr denetimi drgrna grkararak hem "hukuk d.evleti" ve hem de "idarenin her trirhi
eylem ve iqlemine karqr yargr yolunun agrk olduiu"nu belirten Anayasa
ilkesine aykrrr bir diizenleme getirmigtir. Ikibinli yrllara girerken Ttirk
Yasama orgamnda grirtilen bu hsrtlayrcr eiilim, gerek hukuk devleti ilkesi ve gerekse kamu cizgrirhikleri agrsrndan oldukga dtigiindtiriictdtir.
Anayasa Mahkemesi'nin iptal karan bu nedenlerle yerinde ve isabetli olmu$tur.
Ote yandan, yasa koyucu tarafindan idari yargrmn iq yrikii gerekge
gdsterilerek dtizenlenen biiyle bir yasa hukmtiniin bizzat ldari yargrmn
en tist mahkemesi olan Damgtay tarafrndan itiraz yolu ile Anayasa
Mahkemesi'ne gdtrinilmesi ise, Ttirkiye cumhuriyeti'nin bir "hukuk dev,leti" olma yolunda katettiii mesafe agrsrndan, en . az Anayasa
Mahkemesi'nin aldrfi iptal kararr kadar Onemli ve anlamhdrr.
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$EYH BEDREDDIN IIADISE SiNE
HUKUKi BiR YAKLA$IM DENEIVIESI
Dr. MehmetAI{MAN*

cini$
Bu gahqmada$eyh Bedreddin isyanr olarak bilinen
hadisenin hukuki tahlilinin yaprlmasrna gahqrlacak, vak'anrn
di!'er boyutlanna esas
konumuzla ilgili olduklarr oranda temas edilecektir.
Bedreddin,in yargrlanmasrm tahlil edebilmek igin o ddneme ait tarih
kitaprarr ihmar edile_
mez ka5mak durumundadrrrar. Ne var ki bu vak'aJn
nakleden tarihgiler
hadise hakkrnda yeterli bilgi vermemektedir. Bu yetersiz
bilgiye dayanarak olay hakkmda kapsamh deserlendirmeler yaparken
ve bu ilk kaynaklann deiinmedikreri boqlukran dordurmaya gahgrrken
orabildi$ince
ihtiyatlr olmak gerekmektedir. Ibn-i Arabgah,rn
ukud,u,n-Nasiha,
Agrkpagazade'ninve oruc bin Adil'in Teuarih-i Al-i
osman, $tikriilrah,rn
Behgetti't-Teuarihve Dukas'rn Bizans Tarihi
adh kitaplarr ddneme ilig_
kin baghca tarih kitaplarrdrr.Bu makalede adr gegen
eserlerden ve diser
yardrmcr kaynaklardan yararramrarak bir hukuksal
deierlendirme denemesi yaprlmaya gahgrlacaktrr.
Isldm hukuku garrqmalarrnda bugrin dahi kullanrlan
rinemli bir
eserin mriellifi olan dirayetli bir isldm hukukgusunurr,
binrerce kiginin
katrldrlr bir baqkaldrn hareketinin liderli!'ini yapmasr
veya daha ihtiyat_
h bir ifadeyle en azrndan briyle bir gerekgeyleidam
edilmesi dikkafle rize_
rinde durulacak ve qeqitli ytinrerden incelenmesi gerekecek
bir durumdur. Hadiseyle ilgili olarak bugrine kadar yaprlrr,
frhqrrrrtar daha zivad,e
vakamn tarihi ve sosyal yOnti4ti rine grkarmrgtrr.

*

Yrd'Dog'Dr., Marmara Universitesi Hukuk
Faktiltesi O$retim Uyesi
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Bedreddin
Bedreddin Simdvi ya da Simavna Kadrsr Oilul $eyh
srnrrlan iginde kaMahmud, Edirne yalanlarrnda ve bugiin Yunanistan
tarihinde dof'muqtur'
lan simavna kasabasrnda muhtemelen ?60/1359
alan Bedreddin o dtineIsldmi ilimler ve ozellikle IslAm hukuku eflitimi
bulunmuq ve geqitli
min ilmi gelene!.ine uyarak bir qok ilim merkezinde
giiphesiz hayatrnda
hocalardan ders almrqtrr. Bu merkezler arasrnda hig
en'fazlatesiresahipolanriseKahireolmuqtur.Buradailmitemayiiziiile
SultanBerkuk'unyalungevresinegr|en,sultanrncariyelerindenbiriile
hayatrnda
evlenen ve bu arada tasawufa intisap eden Bedreddin'in
qeyhinin
iinemli deiigimler meydana gelmiqtir. Hastalanan Bedreddin'e
tizerine lran'a giden
doiu memleketlerine seyahate gitmesini tiiiitlemesi
yaptrf'r
Bedreddin burada Timur'la tamgmrg ve fimur'un kendisine
qeyhiilislamhk teklifini reddedip tekrar Kahire'ye diinmiigtiir. $eyhinin
Kahire'deki diier
tiltimiinti takiben onun makamrna gegen Bedreddin
memleketi olan Edirne'ye ddnmeye
$eyhlerle araslnln agrlmasr iizerine
Tire'ye gegen
karar vermiq, d6ntig giizergahrnda Konya iizerinden
olan ve halk
Bedreddin burada sonradan kendisiyle beraber oldtirUlecek
Mustafa ile buluqarasrnda Dede sultan diye bilinen kethiidasr Btirkliice
muqtur.sonraKritahya'yagegenBedreddinburadadahareketinbirdiTorlak Kemal'le bir araya gelmigtir.
ser iinde gelen ismi olan mtiridi
hayat yagamaya
Neticede Edirne'ye ailesinin yamna gelerek mtinzevi bir
baglamrgtrr2.

t.

orhan$aikGtikyay,Bettreclilin.inbabasrnrnkadrolmadrsnr,Dimetokavegevresinifet.
hegidengazilerdenbirioldulunuilerisiirmiigvebiryazrmhatasrsonucugazikelimesibkz. "$eyh bedreddin'in babasr kadr
nin kadr geklinde okuna geldi$ni iddia etmigtir;

mr?", Tarih ve Toplum, sayr 2(1984),s'16-18'
2. Bilal Dindar, "Bedreddin Simivi't, DiA, c'V, s'372'

t-
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"Hurrii'l-efkAr

efddil-i

meqdyrhtan

feylesof

bir

zat

olan"

Bedreddin'in tarikat silsilesi Crineyd-i Bafdadi'ye kadar uzanmaktadrrS.
Bedreddin'in baqhca eserleri fikrh sahasnda Letd.ifti'l-Igd.r0,tve Cd.miu'lFusAleyn, tasawuf sahasrnda ise meghur V&ridd,t'hr. Ttirk hukuk tarihi
agrsrndan da dnem taqryan C6.rniu'l-Fushleyn, Usr0geni'nin (o1.L235)eIFusilIii'I-Ihkd.m fi UsftIi'I-Ahkd.rn adlt
FusAl'il ile MerffnAni'nin (ul,1.7271)
kitaplanmn bir araya getirilip Ozetlenmesive Bedreddin'in kendi g6rtiglerinin ilavesinden oluqmugtur. Cd,miu'l-FusAleyn bu iki eserin yaklaqrk
dtirtte biri hacminde olup uzun miiddet kadrlann bagvuru kitaplanndan
biri olmug ve Mecelle'nin de kaynaklan arasrnda yer almrgtrr4.
I. DONEMiN SiYASi YAPISI
$eyh Bedreddin hadisesi tarihsel ddnem itibariyle fetret devri olarak bilinen dcinemin hemen akabine rastlamaktadrr. Bu itibarla rince
anahatlanyla bu devir hakkrnda bilgi vermek gerekir. Yrldrnm Bayezid,
Timurla esir dtigttiirinde en bUyuCu Emir Sultan olmak iizere Isa,
Mehmed, Musa, Mustafa ve Kasrm adlarrnda altr gehzayedesahipti. Yagr
kugtik olmasrndan dolayr Bursa'da brrakrlan Kasrm'rn drqrndakiler babalanyla birlikte Ankara sava$rna igtirak etmiqlerdi. Yenilen Osmanh ordusu daflrlmrg, Sultan Bayezid esir driqmriq, Siileyman Qelebi, Isa Qelebi
ve Mehmed Qelebi geri gekilerek Anadolunun muhtelif vilayetlerinde g7zlenmeyi tercih etmiglerdi. $ehzade Musa ile Mustafa 6nce esir diigmtig
sonra serbest brrakllrmglardrr. Timur, gtittUEt siyasete uygun olarak

3. Burgah Mehmed Tahir, Osmanh Mriellif,eri,

c.I, Istanbul 1333, s.39.

4. Bu eser hakkrnda daha fazla bilgi igin bk., Ali Barilakoflu, "CAmiu'l-FusOleyn", DiAo
c.VII, s.108-109.
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Osmanh tilkesini qehzadelerebtiliiqttirmtig; herbirisine htiktimdarhk alameti olan tui, krilah vs. gibi $eyler yollamrgtr. Iqte biiylece yaklaqrk on
bir sene stirecek olan ve fetret devri ya da fasrla-r saltanat adr verilen bir
devir baglamrgtr.GeligenhAdiseler neticesindeMehmed Qelebi kardeqlerini bertaraf ederek devletin rniiessis-i sdzlsl olmuqtur
$eyh Bedreddin Musa Qelebi tarafindan kazaskerli$e tayin.edilmiqtis. Briylece Bedreddin devletin cinemli makamlanndan birinin bagr
srfatryla devlet garkrmn igine girmiq oldu. Bedreddin bu gdrevinde iken
bir yandan da daha 6nce bahsedilen Cdmiii'l-Fus0leyn isimli kitabrmn
telifiyle uirastr ve eserini I4II

Haziran'rnda tamamlayarak padiqaha

takdim etti6. ,Mehmed Qelebi'nin, Sofra civannda yaprlan bir savaqta
Musa Qelebi'yi mailup etmesi tizerine (816/L4l-3) Qelebi Mehmed,
Bedreddin'i kazaskerlikten azlederek o!'lu ve krzryla birlikte lznik'te ikamete tabi tutt'rl've kendisine bin akge maag ba['ladr7. Bedreddin'in hayatrnda bu keyfryet Kahire'de tasawufa intisap etmesinden sonra ikinci bir

D.

Oruc bin Adil, Teverih.i

Al-i Osman, yay. Franz Babinger, Hannover 1925, s.107.

$eyh Bedreddin'in torunu Halil, dedesinin kazaskerlife geliqini sonun baglangrcrolarak
giirmektedir; bkz. Halil bin ismail bin $eyh Bedruddin MahmOd, Srnravna Kadrsrollu
Man6krbr, yay. Abdulbaki Gdlprnarh, Ismet Sungurbey, lstanbul

$+eyh Bedreddin
1967,s.5:

Gultiben irigti Rtm eyvAmna
Kazasker oldu hem sultamna
$eyh iken kurtulmayub beglerden ol
Ahrr irdi vartaya bi-ciirm ol
6 . Ismail Hami Danigmend, izahh Osmanh Tarihi Kronolojisi,
s.162.
7 . oruc b. Adit, s.toa.

c.I, Istanbul 1"9?1,
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ddnem noktasr tegkil etmektedir. Iznik'de iken Mrsrr'a davet edilen
Bedreddin, Qelebi Mehmed'den hacca ve Mrsrr'a gitmek igin izin istedi
ise de bu isteii reddedildi. Bir stirgrin anlamrna gelen bu tasarrufu kabullenemeyen Bedreddin iznik'den kagtr ve geligen hddiseler sonucu
r420'd,eEdirne yahnlarrndaki serez'de yakalanarak idam edildi.
Diinemin siyasi yaprsryla ilgili olarak bir de Drizme Mustafa hadisesine temas edilmelidir. $ehzade Mustafa, Qelebi Mehmed'in gergek
kardegi olmasrna raimen osmanh tarihlerinde drizme veya diizmece srfatlarryla amlmaktadrr. Timur tarafrndan esir ahnan qehzade daha son_
ra serbest brrakrlmrg ve Bizans'a srfrnmrgtr. Bizans bulduiu her frrsatta
Mehmet Qelebi'yi rahatsrz etmek igin kardegi Mustafa'yr isyana tahrik
ediyor; meselenin srirekli srcak kalmasm safhyordu.
Qelebi Mehmed saihfrnda kardegi Duzme Mustafa'5n bertaraf etmeyi bagaramayacak bilahare II. Murad bu frtneyi ortadan kaldrrmaya muvaffak olacaktr. Duzme
Mustafa gailesi, osmanh Devletini, devletin birliiini ve hahimiyetin bdItinmezli!-ini savunmada daha bir hassas hale getirmigti. Konumnz agrsrndan bu husus dzellikle vurgulanmahdrr.
II. BEDREDDIN'iN

YARGII"ANMASI

$eyh Bedreddin'in yargrlanmasr devlet iglerinin gdrrigtildtiiti ve
aynr zamanda bir yargr orgam olarak da gorev yapan Divan-r
Htimayunda

gergeklegmiq olmarrd*8.

Edirne'deki hukuk bilginlerinin

8.

Bedreddin'in

Divan-r Htmayunda

mayabenzetmek

ve

yine

ki

Bedreddin,i susturup cevap veremez

yargllanmasrnr

engizisyon mahkemesinde yargrlan-

isabetsiz ve insafsrz bir degerlendirmedir;

Engizisyonu, Ankara 1996, s.ZL7.

muhtemerdir

bk. Ali yrldprm , Osmanlt
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hale getirememesi tizerineg geyhi muhakeme etmek igin lran ulemasrndan olan ve devrin ileri gelen bilginlerinden
saadeddin

Teftezani'nin

oirencilerinden

oldu!'u anlagrlan Mevlana
Mevlana

Haydar

Herevi

(Herati) yargrlama heyetinin baqkanh!'rna getirilmiqtirlo' Heyette baqka
kimlerin bulundu!'u tam olarak tespit edilememektedirll. Bedreddin'in
ga!.dagroldulu halde Molla Fenari (d1.1430) gibi bir dlimin muhakeme
heyetinde yer almadrflr anlagrlmaktadrr. Aksi varid olsaydr I. Murad zamamnd.a birinci defa olmak tizere bir gok kereler geyhUlislamlk makamrnda bulunan Molla Fenari gibi bir alimi tarih kitaplan zikrederlerdi.
Oyleyse bu noktada sorulmasr gereken bir soru bulunmaktadrr. Molla
Fenari acabahangr sebeble yargrlama heyetinde yer almdmrqtrr? $eyh
Bedreddin'le belki de yakrn arkadag olan Molla Fenari'nin heyette bulun-

g.

Tahazade omer Faruk b. Mehmed Murat, Tarih.i

Ebu'l Faruk, c.I, Istanbul 1325,

s.242
10. A,grkpaqazAde,Tevarih.i

Al-i Osman, A,qrkpagazAde Tarihi,

Istanbul L332, s.92,

Oruc b. Adil, s.111.
11. Bazr yazarlar yargrlama heyetinde tamnmrg hig bir Ttirk hukukgusunun bulunmadrfinr buna mukabil Haydar Herevi'den baqka Fahreddin Acemi ve lbn-i Arabqah gibi
Arap ve Fars ulemasrndan fukahanrn bulunduSunu belirtmektedir. Fahreddin Acemi
Seyyid $erifin talebesi olup II. Murad devrinde bir siirekadrhk da yapmrgtrr. Hicri 870
yrlnda Edirne'de olmtigtiir. lbn Arabgah ise Ukudu'n-Nasiha isimli eserin mtiellifr olup
kaeserinde $eyh Bedreddin'le gdrtgttiitinti belirtiyorsa da yarglama heyetine katrhp
Yiinleriyle
Biititn
beyan etmemektedir; bk. Necdet Kurdakul,
trlmadrfrnr
Bedreddin,

Istanbul

1977, s. 236; aynca bk. Bezmi Nusret Kaygusuz, $eyh

Bedreddin Simaveni, Izmir 1957,s'100'
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mamak amacrylahaccagitmeyi tercih ettiginden

bahsedilmektedirl2

a.lsNan noh_nNsuc
Bedreddin'e iki sug isnad edilmig olabilir: Irtidat
ve isyan. Birinci
isnadrn tevcihi zayfi bir ihtimardir. Bununla
birlikte eldeki bazr veriler
bu iddianrn tahkik edilmesini zanxikrlmaktadrr.
l. Irtidat
Irtidat,

krsaca bir

kimsenin

Isram dinini

terk etmesidir.
vAriddt'taki bazr ifadeleri nazara ahndr!.rnda
$eyh Bedreddin,in irtidat
sugundan dolavr idam edildigi ihtirazi
kayrtla drigtintilebilir.
Bedreddin'in ahiret, cennet ve cehennem,
kainatrn kadim olugu, yeniden
dirilme, melek ve geytanla alakarr gcirrigrerigener
kabul gtiren Isldmi inamglara ters dtigmektedir:
Huriler, k6ghrer,tmakrar, alagrar, rneyuarar
ue benzerrerinin ti.imd.
hayal aleminde gergehrepir,d'uyu aremind,e
gergehresmezt,.seni Arah'a
yaklagtran her gey rnerektir, rahmand.tr,
ondan baghastnayakragtranrar
ise iblistir, Feytand.r.rr4.Kdinat cinsi, tt)rti
ue i)2il yi)niind.en hesin olarak

L2. Kurdakul, s' 286' Mustafa Akdaf
ise H. Htisameddin'i kaynak giistererek
taha ilging
bir malumat vermektedir. Buna g6re Molla
Fenari de $eyh Bedreddin hareketiyre
araka'ydr' Molla Fenari vak'anrn akabinde
hacca gitmig ve iki yrl ddnmemigtir. Hacca g!
derek iki yrl oralarda kalmasr geyh Bedreddin
hadisesinden dolayr kendisine de dugebilecek sorumlurufu unutturmak igindi;
bk. Tiirkiye,nin iktisadi ve igtimai rarihi,
c.I, Istanbul 199b,s.2ZZ,dn.t.

13. Bkz. Vdrid6t, gev. Cengiz Ketene, Ankara
1990, s.2.
14. VdridAt, s.3.
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kadimdir ue orlun ortaya grkqr zamanla itgili d,e{il, zatid'ir\|. Halk tabah,astntn id.d.ia ettigi gibi iitii bedenlerin yeniden dirilmesi do$ru de$il'
dirt6. Ota cesetlerdirilmeyecektirtT .
ehlince
$eyhin bu gibi gtiriigleri 6nde gelen bir krsrm tasawuf
qiddetle eleqtirilmig ve hatta ilhad ve kafulikle itham edilmiqtir. Aziz
Mahmud Hiidayi (61;1628),sofyah Bali (61.1553)ve bu geyhin halifesi
Nureddinzade (tt1.1573)bu ctimleden sayrlabilir. Aziz Mahmud Hudayi
I.Ahmed'e sunduiu bir ldyihada $eyh Bedreddin'in bu gtiriiqleriyle cesetlerin hagrini ve kryameti inkar etmekle mtilhid oldup'unu ifade etmigtir.
BAli Efendi, Kanuni'ye arzettipi bir yazrda qeyhten Allah tarafindan gazaba uiramlq kiqr olarak bahseder. Nureddinzade de varidat'a yazdrfi.
q"rh!" Bedreddin'e giddetle hricum etmekte ve tjzellikle yeniden dirilme
meselesindeki gdrriqti nedeniyle qeyhi tenkit etmektedirls. Son dtinem
Osmanh qeyhrilislamlanndan Arif Hikmet Efendi, Vdridat niishalanni
sahaflardan toplayrp imha etmeyi dini bir g6rev gibi kabul ederek bu kitabrn bulunmasrm oldukga gtigleqtirmigtirlg.
Aqrkp aqazdde,Bed.reddinhakkrnda "Imanla mr g:itti veya imansrz

15. VAridAt, s.5.
''
16. VaridAt, s.7.
17. VAridAt, s.26.
18. M, $erefeddinYaltkaya, "BedreddinSimAvi",iA, c'II, s'445'
olan
19. Ahmed Cevdet Paga bu hususu qiiyle anlatmaktadrr; "Asrrmrzda $eyhiilislam
ve
meqhur Arif Hikmet Beyefendi bu kitabr nerede bulunsa ucuz pahah demeyip alrr
ona
hasbi olarak yakrp imha ederdi. Binaenaleyh, Istanbul'da niishasr nAyAbdrr' Fakir
mutekid olan bir zatta bulup miitalaa etmig idim"; bk. Krsas'r Enbiya ve Tevarih-i
Hulefa, c.XII, istanbul 1331,s.1160.
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mr gitti?" qeklinde bir soru sorar ve yine kendisi cevaplandrrrr: "Allah bilir, onun igin ki biz onun mevti halini bilmeyiz, niyeti neyin tizerinedir"20. Ebussuud Efendi'nin gu fetvasr da irtidat ihtimalinin zayrf oldu{una iqaret etmektedir: "Mesele: $eyh Bedreddin Simavi ki Veridat
sahibid'ir, tekfir etmeyip lanet etmeyen kafirdir diyen Zeyd'e ne lazrm
olur? El-cevab:Anrn mtiridlerinden olan kafirlerdir demek lazrmdrr..."21.
I.Mehmed'in, Musa

Qelebi'yi mailup

ettikten

sonra $eyh

Bedreddin'i cezalandrrmamasr bilAkis ona maaq bailamasr, qeyhin fikirlerinden dolayr delil de devlete kargr girigtili iddia edilen isyan hareketinin sonucu olarak cezalandrrrldr[rnr gcistermektedir. Bununla birlikte isyan eyleminden sonra, yargrlama aqamasrnda geyhin bu tip fikirlerinin
suq isnadrm kuwetlendirmek igin ortaya konmug oldulu tahmin edilebilir22.
Bu noktada eldeki mevcut Varidat ntishalanmn $eyh Bedreddin'e
aidiyeti sorgulanmahdu. Bu nrishalann Arapga ibareleri mesela aynr
mtiellifin CAmiu'l-Fusrileyn ve Telhis adh kitaplarrndaki Arapga ile karqrlaqtrnldrflrnda oldukga zorlamah ve Tdrkge dil mantr{ryla yazrlmrq gibidir. $eyhin bizzatkaleme aldrlr baqka bir VAridAt'rn olduiu driqrimilebilir23.

20. Aqrkpaqazade,
s.93.
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Vahdet-i

viicud

anlayrqrna baih

bir

olan

fakih-mutasawrf

Bedreddin'in bagta Cdmiu'l-Fusrileyn olmak tizere Hanefi fikhrna gtire'
yazrlmrq dif'er kitaplan dikkate ahndrlrnda geyhin geriata aykrn inamglara sahip olmasr zor gdrtinmektedir.
2. isyan
Kaynaklara gdre $eyh Bedreddin'e yiineltilen esas suglama isyan
sugudur. Isyan ya da Isl6m hukukundaki yay$n kullamgryla ba["y, silahh miisfuiman bir grubun me$ru devlet bagkamm kendilerince hakh
bulduklan bir sebebten dolayr devirmek igin bagkaldrrmalandrr' Seyh
Bedreddin'in isyan sugunun faili olarak idam edildiEi gok agrk olarak bir
gok kaynakta zikredilmektedir. $eyh Bedreddin ile bizzat g6rtigen Arap
tarihgi ibn Arabqah'rn verdi!'i bilgiye gtlre Bedreddin'in baqrna avamdan
bir gok insan toplanmrq ve padiqah olmak hevesine kaprlarak padigaha
kargr "hur0c" etmigtirZ4. Osmanh geyhulislamlanndan Kara QelebizAde
Abdtilaziz Efendi'ye (1591-1658) gOre $eyh Bedreddin "...hurOc ale'ssultan ve ihtiyar-r baly ti tu!1ran tiihmetiyle" yargrlanmgtrr2S. Isyan su-

21. M. Ertugrul DUzda[, $eyhiiLlislam Ebussuud Efendi Fetvalan

\rftnda

16. Asrr

Ttirk llayatr, 2. Baskr, lstanbul 1983, s.193.

2 2 , Ahmet Mumcu, osmanh Devletinde siyaseten I(atl, 2. baskr, Ankara 1985, s.127.
23. Mufid Yuksel, "simavna Kadrsroflu $eyh Bedreddin-Il", Tezkire, sayr 9-10 (Bahar
1990, s.246-247.

24. Bk. Ukrldurn.NAsiha,
Bedrtiddin,

Mehmed $erefeddin [Yaltkaya], simavna

Kadrsrollu

$eyh

lstanbul t34o/1924, s.53'ten naklen, (tlkodu'n-N6siha'ya bundan sonra

yaprlacak atrflardaki sayfa numaralarr M.$. Yaltkaya'mn kitablna aittir)'
2 5 . Kara QelebizAdeAbdolaziz, Tarih'i

Ravzatiill'Ebrir,

Bulak 1248, s'364'

159

HUKUK ARAFTIRMAI.ARI

gunununsurlan takip edilerekbu itham incelenmeyegahqrlacaktrr2o.
a) Mefru Bir Devlet Bagkamna Kargr Ayaklgmlmahdrr
Islam kamu hukukuna gcire devlet bagkanh[rna gelmede rig ytintem vardrr. Bunlar segim, istihlaf ve zorla devlet bagkam olmaktrr.
Sonuncu qrk tatbikattan gelen zaruretler sonucu kabul edilmiqtir. Esas
olan segim ve onun bir ttirti olarak tavsif edilmesi mtimkrin olan, biat
qartr yeririe getirilmek qartryla iinceki halifenin aday gostermesidir.
Daha dnce de ifade edildi$ tizere Fetret Devri diye amlan mticadeleli yrllarrn sonunda Qelebi Mehmed difer kardeqlerini bertaraf ederek
tek bagrna hakimiyetini tesis etmigtir. Bu anlamda meqru devlet bagkamdrr. Bazr tarih kitaplanndaki

malumat doiru kabul edilecek olursa

$eyh Bedreddin "$imdiden gir0 padigahlft benimdir, bana musahhardrr,
sancak isteyen gelsin, subaqrhk isteyen gelsin, el-hasrl her maksudu olan
gelsin... ben huruc ettim bu vilayette ben halifeyim"27 diyerek meqru
devlet baqkamna kargr bagkaldrrmrqtrr. Bedreddin hakkrnda kapsamh
ilk gahgmanrn mtiellifi olan M.$erefeddin Yaltkaya'mn nihai kanaatine
gdre qeyh, kendi mtirid ve mtitekidlerinden miirekkep bir hUktimet tegkil
edecek, memleketi bunlann arasrnda taksim eyleyecek idi28. Osmanh
toplumunda Osmanoiullarr hanedam drqrnda bir kimsenin padigah oI-

26. isyan suguyla ilgili geniq bilgi igin bk. Mehmet Akman, "Onceki hukukumuzda

isyan

sugu",Hukuk Aragtrrmalarr, c.IX, sayr 1-3 (1995),s.203-222.
AqrkpaqazAde,s.92; Neqri, Kitab-r Cihanniima, c.II, yay. F.R. LJnat, M.A. Kdymen,
Ankara L957, s.545.

28. Bk. Simavna Kadrsroilu $eyh Bedreddin, s.67.
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mak istemesi gok anlamh gtrrenmemektedir. Osmanh tarihinde bir gok
ayaklanma gortilmtig olmakla birlikte bilindili kadanyla bunlann hig birinde mevcut padiqahrn yerine osmanh soyundan olmayan bir bagkasrmn tahta grkarrlmasr istenmemiqtir. Bdyle bir dtigrincenin zihinlerde vricut bulduiu bite qtiphelidir. Acaba fetret dewinde yaqananlar $eyh
Bedreddin'e cesaret vermig olabilir mi?
Meqruiyyetini kaybetmiq, haktan ve adaletten aynlmrq bir devlet
baqkanrna kargr gelme isyan sayrlmaz. $eyh Bedreddin'in torunu Halil'in
Menakrb-r Bedreddin isimli kitabrnda Qelebi Mehmed'le Bedreddin arasrnda q0yle bir konulmamn gegtiii ileri stirtiltir29:
- Nigin ulii'l-emre muhalefette bulundun?
- Padiqahrm sen nigin hakka aykrrr hareket ettin?
- Benim hakka muhalefetim ned-ir?
- Hacca gitmek istedim, izin vermedin, btiylece hakka muhalefet
edilen

yerden

gdgmek

gerekli

oldulu

igin

lznik'ten

Isfendiyaroflunun yamna gittim.

29. Didi $ah nitdtin ulu'l-emre hilaf
Didi nigiin Hakk'a $ah itdi hilaf
Didi Hak'dan nice itdti'm ben n{ik0l
Didi $Ah'a eyledtin Hak'dan ntik0l
Diledi.im izniinle ben hacca varam
Hacca vanncak olam ehl-i Harem
Barha krldrm taleb Yol virmedun
Bir cevab-r gdfi de irgdrmedin

(Bkz. $eyh Bedreddin

Manikrbr,

s.120).

ayrrhp

l
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b) isyan, isyancrlann

Kendilerince

Hakh

Gtirdiikleri

Bir

Yoruma Dayanrnahdrr
Devlet bagkamna kargr gelme, isyan sahiplerince meqru ve hakh
gdrtilen bir sebebedayanmahdrr. Bu sebebin nesnel olarak yerinde olup
olmamasr dnem tagrmaz. Amlan-unsurun eksiklili halinde eylem isyan
olarak nitelendirilmez ve artrk yol kesme sugu (hrrdbe) halini alrr.
$eyh Bedreddin'e atfedilen bazr gdriiqler

isyan fiilini oluqturan

ideolojik arka plam yansrtmaktadrr: Servet ve zenginlik insanlann ortak
mahdrr. Insanlar eqittir. Paramn belirli kiqilerin elinde toplanmasr ilahi
iradeye ay}ondrr. Kadrnlar mristesna dtinyada hergey miigterektir.
Bedreddin'e mal edilen bu fikirlerin geyhe ait olduiunu gdsteren bilimsel
veriler mevcut de$ildir. Bir baqka ifadeyle Bedreddin'in eserlerinde bu
gibi diigtinceleri galngtrracak bulgulara rastlanmamaktadrrS0. Bununla
birlikte

ViridAt'taki

heterodoks dinsel fikirleri

nazara ahndrSnda

Bedreddin'in bir takrm kendine mahsus toplumsal g0rtiglere de sahip ol-

30. Aralarrnda Nazrm Hikmet'in de bulundulu bir grup gair.ve yazann Bedreddin'de
Marksist frkirler keqfetmeleri suni zihinsel bir gabanrn iirtiniidir.

Nazrm Hikmet'in

geyh Bedreddin Destanr isimli kitabr (Istanbul 1936) bunun drneiidir. (Amlan kitap
hakkmda bir deferlendirrre igin bk. Nedim Gtirsel, "$eyh Bedreddis Destanl ozerine",
Prilozi, (Saraybosna 1980), s.167-180).Bu iddianrn ilmi bir temelden yoksun olmasrna
rafmen ilim ehli bazr yazarlann $eyh Bedreddin'e komiinist ya da maddeci demesi hayli ilgingtir; mesela bk. Daniqmend, I, 179; Qetin Yetkin, Tiirk Halk Hareketleri
Devrimler,

ve

3. baskr, Istanbul 1984, s.87-88.Bedreddin hakkrnda yazan bir lusrm arag-

trrmacrlar kimi zaman nesnellikten uzaklagmakta ve kendi tasawur ve kanaatlerini
ilmi gekil gartlanna da pek uymayarak genellegtirmeye gahgmaktadrrlar; mesela bk.
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masr uzak bir ihtimal degildir. $eyhin mtiridleri olarak bilinen Biirkltice
Mustafa ve Torlak Kemal'in bu kabil gOniglere meyilli olmalarr, ibaheciliA'i savunan bir hayat tarzr sergilemeleri, sdzkonusu anlayrgla Bedreddin
arasrnda bir ba!' bulundufu izlenimini vermektedirsl. Anadolu,daki siinni olmayan akrmlan inceleyen bir yazart'' tesbitine g6re
$eyh
Bedreddin'in iilretisi syncr6tiste yani telifgi, uzlagmacr bir nitelik arzetmektedir ve bu bakrmdan iki yriz sene Onceki Babailer isyammn lideri
Baba llyas'rn iiiretisine benzemektedirs2. $eyhin idamrndan yaklagrk
Sniz sene sonra ortaya grkan o{'lan $eyh Ismail Maiqriki hadisesi de ilgingtir. Kryamet, hesap, kabir azabr vb. qeylerin gergekte mevcut olmadr{rnr, beq vakit namaz krlmamn avam igin gegerli oldu!.unu, insam yaratanrn ashnda yine insan olduiun ileri sriren Ismail Ma'qffki igin Kanuni
sultan srile5rman, ulemayr toplayarak olayrn tahkikini istemig, ygprlan
muhakeme sonucunda oilan
$eyh Ismail Ma'goki, muhtemelen
qeyhrilislam Qivizade Muhyiddin Mehmed Efendi'nin fetvasryla zrndrk ve
mulhid ilan edilerek katline karar verilmig ve g45/L5Bg-89yrhnda idam

Fahrettin Oztoprak, "Simavna Kadrsro!'lu $eyh Bedreddin'de sosyal.drigiinceve ekonomik yaklagrm I-II", Tiirk Diinyasr Tarih Dergisi, sayr 49-50 (ocak-gubat 1991);
a.mlf. "simavna KadrsroElu geyh Bedreddin'de frkhi ve tasawufi giirogler I-Ir, mrD,
sayr 53-b4 (Mayrs-Haziran 1991); a.mlf. ilk Kaynaklara

G6re geyh Bedreddin

ve

Oriun HaLlrrnda Yazanlar, lstanbul 1994.
31. Mesela bk. giikrullah,
osmanh

rarihleri

Behcetii't-Tevarih,

gev.eiftgioglu N.Atsrz, istanbul 1942,

r, lstanbul 1949 iginde, s.60; ayrrca bk. Dukas, Bizans Tarihi,

gev.VL. Mirmiro{lu, Istanbul 1956, s.67.
32. Bk. Ahmet Yaqar ocak, Xr[.

Yiizyrlda Anadolu'da Baba Restl (Babailer) isyanr

ve Anadolurnun isldmlagmasr Tarihindeki

Yeri, Istanbul 1980, s.186.
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dilmigtirss. geyh Hamza Bdli ve $eyh Muhyiddin Karamani de ismail
Ma'qoki'nin fikirlerine benzer fikirleri yaymakla suglanarak Kanoni devrinde idam edilmiglerdirsa. Idam edilen her tig geyhte de Bedreddin'in
tesiri aqrkgagdriilm ektedir.
c) rsyan sugu Toplu orarak iglenmeli
Kuwet Kullanrlmahdrr.

ve isyan srrasrndaki

isyan sugunun oluqabilmesiigin topru olarak iqlenmesi gerekmektedir. Bir kiqinin ferdi baqkaldrrrsr velev ki devlet baqkamm
devirmek
amacrna ydnelik olsun bu sugun tanr.mrna gqrmez.isyan sugunun
oluqmasr igin en az kag kiqinin bu eyreme katrlmasrnrn gerekli orduiu
konusunda hukukgular arasrnda gOruqbirligi yoktur. isyan esnasrnda
kuwet
kullamlmasr da gerekmektedir. Devlet baqkamna biat etmemek,
muhalefet etmek isyan sugunun orugmasrigin yeterli degildir.
$eyhtilislamrrk da
yapmrs olan meqhur osmanh hukukgusu ibn Kemal,e ',Hrinkarrn
hrikmtinti tutmayana ger'an ne lazrm olur" qeklinde bir mesele
arz edildi$in_

33' Regat Ongiiren, "$eriatrn kestili parmak: Kanoni Sultan
Siileyman devrinde idam edi.
len tarikat geyhleri',, ILAM Aragtrrma Dergisi, c.I, sayr I (Ocak-Haziran
1996), s.180;
Ahmet Yagar Ocak, "Kanuni Sultan Stileyman devrinde
Osmanh resmi diiqiincesine
kargr bir tepki hareketi: o{ran geyh ismail-i Maqoki", osmanh
Aragtrrmararr, sayr
10 (istanbul 1990), s.b1-b2;colin Imber, "The Malamatiyye
in the ottoman Empire,,,
studies in ottoman

History and Law, istanbul 1996 iginde, s.145-1b2.osmanrr
devletindeki zend,eha.hareketreri hakkrnda daha geniq bilgi
igin bk. I.safa ustiin,
Heresy and Legitimacy in the'Ottoman Empire in the Sixteenth
Century, Manchester
Universitesinde yaprlmrg doktora tezi, 1991, (iSen{, d.no: 42184),
34. Ong6ren,s. 131-136.
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de cevaben "ta'zirlazrm olur" demiqtirSS'

liderleri olarak iki isim gegTarihi kaynaklarda bu hareketin fiili
mektedir:BdrkliiceMustafaveTorlakKemal'Kimitarihgileregdreisya:
mnesaselebaqrB0rklticeMustafa'drr.$eyhBedreddin'inbaqrnabunca
de o'dur: "Borkltice'nin fg*sadti tugfelaketin gelmesinin esas mtisebbibi
bu hali getirdi ve illa bunca
yam ve bagy u isyam akibet qeyhin baqrna
sahibi olan fdzrl-r dlem ki ondan
kutiib-i qeriyye ve tasnifat-r meriyye
sudoredendsdrsened.imtiftiyan-rdin-imiisliminveulema-yrmuhakla.
ba'iddit"36' $eyh Bedreddiniin kazarkindir, bu grina qenAat ondan gayet
kerli!,indekethridalrfrnryap'anBiirklticeMustafaAydrnilindeortayaqr.
taraftar toplamaya baqladr' Daha
krp ibaheci fikirlerini yaymaya ve
sonralanDedeSultanolarakdaanrlacakolanB6rkliiceMustafasadece
mtisliimanlandelilAydrn'ayakrnadalardakihnristiyanlandatritesiri
bir kuwet oluqturdusT' Qelebi'
altrna aldr ve d6rt beg bin kiqilik silahh
Mehmed,bunlarrntizerineBayezidPaqakomutasrndabirordugdnderdi
idam edildi' Dukas'a g6re mtive neticed,eBdrkltice Mustafa yakalanarak
ritleridldtirtiliirken,,DedeSultaneriq','tenbaqkabirqeystiylemiyorlardr38.
gegen kiqi geyhin miiridlerinden
Kaynaklarda ikinci olarak ismi
olanTorlakKemalismindebirYahudidijnmesiidi.Samuelolanismini
deliqtirenveHtKemalyadaKemalHubbu'd.Dinadrnralanbukiqi

DAriilmesnevi'no: 118,v'32a'
ibn-i Kemal,stileymaniye Kiituphanesi,
Bb. Fet6,ud,-yl
Istanbul 1879,s'136'
g6. solakz4deMehmed Hemdemi, solakzade Tarihi,
s'134;Dukas' s'68'
37. $tikrullah, s. 60; Solakzdde'
38. Bizans Tarihi, s'69'
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Manisa'da Btirkltice Mustafa'nrn yaydrlr fikirleri yaymaya gahgryordu ve
o da yaklagrk tig bin kiqilik Silahh bir kuwet toplamrgtr. Bayezid Paga
Torlak Kemal'i Manisa'da ele gegirerek idam etti3g.
Zamanla siyasi mahiyet alan bir dini a}ama0olarak da nitelendirilen bu hareketlerin iginde $eyh Bedreddin de bulunmuq ve silahh bir
gtigle isyana kal}agmrg mrydr veya yukanda zikredilen isyanlarla dolrudan veya dolayh bir irtibatr var mrydr? Aqrkpagazddeve onu kaynak olarak

kullandrklarr

anlaqrlan bazr Osmanh tarihgileri,

Bedreddin'in

Rumelinde bir hayli taraftar topladrlrm silahh bir grig olugturduiunu
kaydetmektedir. Bu silahh giicii Bayezid Faga dafi.rtarak Bedreddin'i yakalamrg ve Serez'de bulunan padigahrn huzuruna gtitiirmiigttir.
mukabil

yrne

ilk

diinem

Osmanh

tarihgilerinden

Buna

$iikrullah,

Bedreddin'den hig sdz etmez.Keza batrh tarihgilerden Dukas da geyhten
bahsetmez. Son ddnem tarihgilerden Hammer'in nihai kanaatine g6re
sciz konusu baqkaldrnmn lideri $eyh Bedreddin'dir4l. Uzungarqrh da
aynr kanaattedir. Mtiellife gdre Bedreddin geyhlikten gahh.fia gegmek istemiqtir42. Kemal Tahir'in "$eyh Bedreddin hig bir qey deEildir; ltimpen-

3 9 . A$rkpaqazAde,s. 91; SolakzAde,s. 136; Hammer, Devlet-i Osmaniyye Tarihi, geV.
Mehmed Ata, istanbul L329,c.II, s.133; Moshe Sevilla Sharon, Ttirkiye Yahudileri,
istanbul 1992,s.33.
40 Hiiseyin G. Yurdaydrn, "Turk dUgUncetarihi ile ilgili bir kag not", Ord.Prof.Dr. Sabri
$akir Ansay'rn Hatrraslna

Armafan,

(Ankara L964), s.50; a.mlf. istAm Tarihi

Dersleri, Ankara L982, s.104; a.mlf. "Dtiqtince ?e bilim tarihi", Tiirkiye

Tarihi

Osmanh Devleti 1300-1600,yayrna haz. Sina Akqin, istanbul 1988 iginde, s.150.
4 L , Hammer, c.II, s.132.
42. i.Hakkr Uzungarqrh,Osmanh Tarihi, Ankara 1988,c.f., s.363.
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leri krqlnrtan bir adamdrr" dediii aktanlmaktadrr4s. Bedreddin hakhrnda cinemli bir gahqmamn miiellifi olan B.N.Kaygusuz, qeyhin silahh bir
drgritlenmeye giriqmedi$ni, saltanat iddiasr taqrmadr$nr bazt delliller
ileri srirerek ispatlamaya gahqmaktadr. Buna gcire Qelebi Mehmed
Selanik'in fethinden vazgegip geri dtinerken aym ordu ile Bedreddin'i
tenkil edemez miydi? $ehzade Murad ve Bayezid Paga'mn kuwetlerine
ne ihtiyaci vardr? Tarih kitaplarr Bedreddin'in mailyetinde bulunanlann
sa5nsrndannigin bahsetmemektediraa.
Bazr araqtrrmacrlar Bedreddin'le Bdrkliice Mustafa ve Torlak
Kemal arasrnda kastedildigi tarzda bir mtinasebet bulunmadrf,rm, btiyle
bir iddianrn sonradan ortaya atrldrlrm ifade etmektedir45. Netice olarak
qunu diyebiliriz ki sdz konusu ayaklanmalarda Bedreddin'in rolti bugrin
igin gok agrk olarak ortaya konamamaktadrr. Bununla birlikte ayaklanmaya iqtirak edenlerin, Bedreddin'in gortiglerine en azrndan sempati
duymug olduklarr sciylenebiliraG.
B. VERILEN

IItNdiM

Qelebi Mehmed, $eyh Bedreddin'in yakalanmasr iizerine daha 6nce
de bahsi geqtifli gekilde bir yargrlama heyetinin teqkiliyle geyh haklunda

43. ismet Sungurbey, "Srmavna Kadrsrofilu $eyh Bedreddin igin cevap", Medeni Hukuk
Elegtirileri, Istanbul 1970,c.II, s.3.
44. Kaygusuz, s.96
4 5 . Miifid

Ytiksel, "Simavna

Kadrsloglu

$eyh Bedreddin",

Tezkire,

1994),s. 84-98.

46. H.J. Kissling, "Badr al-Din b. Kadr Samawra", F,I?,c.I, s.869.

sayl 7-8 (Bahar-Yaz
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karar verilmesini emretti47. Bu heyet Bedreddin'in faaliyet ve gcirtiqlerinin isyan sugunu oluqturduiuna karar verdi. Haydar Herevi tarafrnd.an
agrklanan fetvada qeyh igin hant. helal mah hararnas denilmektedir. Bu
ibare geyhin ba{y yani isyan suguyla suglu bulunduiunu gdsteren hukuki

bir

ifadedirag. Bazr kaynaklara

g6re yargrlama

heyeti

$eyh
Bedreddiniden igledifi sugu kendisinin tespit etmesini istemig qeyh de
kendisi hakt<rndayukandaki fetvayr vermigtir5o.
$eyh Bedreddin'in torunu Halil'e gdre ise fetva bir suretten ibaretti. o devirdeki geyhler ve alimler Bedreddin'in gerek tarikat ve gerekse
geriattaki ytiksek mevkiini gekememekteydiler. Esasen diier kaynaklardaki bilgilerin aksine Haydar Herevi geyhe hrirmet gdstermig ve kanrna
girilmemesini istemiqse de sOzrinti dinletememiqtir5l. Halil, dedesinin
idam edilmesinin bir cirfr hukuk uygulamasr olduiunu da sciylemekte-

47. Muellifr bilinmeyen anonim bir Osmanh tarihinde bu husus giiyle ifade edilmektedir:
"Sultan Mehmed sordr kim 'bunr nice ideltim, bum iildiirmenin giinahr var mrdur?,,
dedi. Ol zamdnrn pAdiqahlarr giiyle mrisltiman idi kim qunculayrn fesdd idtip Asi olanlarr iildiirme$e kryamazlardr"; bk. Anonim Tevarih-i

.AI-i osman, F.Giese neqri, haz.

Nihat Azamat, istanbul 1992,s.59.
48. ^Agrkpagazdde,
s.9B; Oruc b. Adit, s.f tt. Hadidi (itl.1b33?)manzum Osmanh tarihinde
(TevArih'i Al-i Osman 1299-f68), haz. Necdet Oztiirk, istanbul 1991.
s.158) bu fetvayr gdyle nazmetmiqtir:
MevAliden sorar sultSn sezdsrn
Ki ne vechile ideler cezAsrn
HelAl oldr didiler q6ha kam
Veli vArislertindiir mAl olanr
49. ukudu'n.Nasiha'da gegenArapga ifade bunu teyit etmektedft. "...f eftd.hu ennehu be{d
(metinde hataen bd'fia kelimesi yer almaktadrr) ve enne demehfi mijbdhun
ue mdlehii
masanun"; bk. s.53; ayrrca bk. colin Imber, The ottoman Enrpire lg00-14g1,
istanbul 1990,s.87;Yiiksel, agm, s.8B-84.
50. Mesela bk. idris-i Bitlisi, f/ept Bihigt, Yaltkaya s.64'den naklen; ibn Arabqah, s.b3.
5 1 . ManAkrb, s. L22.
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dir52. $eyhin

masum

olduiuna

inamlarak

veya isyan

sugumrn

oluqmadrfrndan bahisle btiyle bir iddia ileri siirtilebilir.
Ancak kanr. helal malr haramifadasinin 6rfi hukuka delalet ettilini sdyqartlanmn

lemek isabetsizdirs3.

soNUQ
ceza
Qahgmamrzda vardrlrmtz sonuca gtire $eyh Bedreddin IslAm
hukukunda diizenlenen isyan yani baiy sugunu igtedifi iddiasryla idam
edilmiqtirba. Maddi gergeEitespit etmek yani $eyh Bedreddin'in gergekten isyan edip etmedi!.ini belirlemek ise bu kadar kolay defildir. $imdiye

52. Bkz. ManAkrb, s.122.
Bildiler $Ah'rn muradrm bular
$eyhi ndhak yire katl itmek diler
$6h muradrn anlaYub mir ii vezir
Her birisi didi saddak YAemir
Didiler elbette gitmekdiir sezA
Katli bunun iirf ile oldr gazi
5 3 . Biiyle. bir iddia igin bk. Kurdakul, s.236; aynca bk. Hiiseyin Hatemi, "$eyh Bedreddin",
Osmanlr Ansiklopedisi, Istanbul [1993], c.I, s.252-253.
',E!.er
uygun
54. Bir yazar,
$eyh Bedreddin'in mahkumiyetinde bugiinon hukuk anlayrgrna
dtigmeyen ve hukuk ve adalet duygusunu rencide eden bir yan varsa, bu $eyh
Bedreddin,e kargr yaprlan haksrz bir uygulamadan delil, fakat o giinun hukuk anlayrgrmn ilkellifinden dosmug olabilir" demektedir; bk. Yaqar $ahin AnrI, Osmanh
Dtineminde iki Dava, $eyh Bedreddin

ve Midhat Paga Davalan,

Istanbul 1995,

bir
s.93. Bu ciimle kanaatimizce yanhq kurgulanmrgtrr. Zita eler ortada hukuka aykrrr
olabilir' O
durum varsa bu Bedreddin'e karqr yaprlan haksrz bir uygulamadan doimug
giintin hukuk anlayrqrmn ilkellifinden

bahsetmek bir deier tagrmaz. Tiirk

Ceza

Kanununun 12b vd. maddeleri de isyan ciirmiine kargrhk olarak idam cezasrm bngtirmektedir. Aynr mtiellif, kitabrmn bagka bir yerinde daha insaflr bir delerlendirme
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kadar grin rgrfana grkan kaynaklar gergevesindekesin bir neticeye varmak zordur. Esasen bu zorluk Osmanh ulemasrnrn bazr ileti gelenlerince
de

teslim

Mesela Osmanh qeyhtilislamlanndan

edilmiqtir.

Hoca

Sadeddin Efendi (1536-1599) hadiseleri AqrkpagAzadegibi anlatrnakta
ancak netice slarak qdyle demektedir: "Bunca kutiib-i qer'iyye ve musannefat-r mer'iyye sahibi olan fdzrl-r mriteverri' ki dsdr-r aklAmr, sened-i
mtiftiydn-r din ve mtisellem-i ulema-yr rAsihindir. ba['y ti' ukrlk ve
ktifrdn-r hukuk qehdatrm ihtiyar etmek gayette baiddir"5s.
Son diinem Osmanh ulemasrndan bir krsmr sadece Bedreddin'i defil Btirkhice Mustafa ve Torlak Kemal'i de gdklere grkanrkenso Ttirk hukuk tarihinin

btiyiik simalanndan olan ve kanaati bizim igin btiytik

dnem tagryan Ahmed Cevdet Paga ne yazrk ki kendi frkrini beyan edip
yorum yapmaktan kagrnmaktadrr: "...Elhasrl Bedreddin hakkrnda nds iki
frrka olup birli ber-muceb-i fetua.miistehtkkt'I-katt. bir d.dent.idi derler ve
bir firkasr da ul&m-r.zd.hiriyye ue bd.hnryyeyicdmi' bir zat olup ancak tahsil-i saltanat ernelinde idi deyu Sultart Mehmed'e gam.z ti si'dyet olunma$Ia salb olund,u d.erler"|i. Ancak hakim g6rtiq nazara ahndr[rnda
Ahmed Cevdet Paga'mn bu ifadesinden ikinci gtiriige ef'ilimli olduiu sonucuna varrlabilir.

yapmaktadrr:

"$eyh Bedreddin davasr konusunda son bir degerlendirme yaprlrrken,

mtikemmel ve ilahi adalet cilgtileri iginde yanhq ve eksik, ancak kendi devri ve Sartlarr
iginde ise en az kusurlu bir dava hiikmtine vanlabilir";

5 5 . Bk. T6cii't-Tevarih,

bk. s.94.

c.I, istanbul L279, s.300.

5 6 . "...Hele inkrlab-r Osmaninin ilk rehberligi rtitbesini onlardan nez' etmek carz olamaz.
inkrlab-r

Osmaniyi

Dede Sultan

istihzar

ve Kemal

eden miicahidler

Hubbu'd-Din

defterinin

isimleri

tahrir

Mehmed Murad, c.I, s.237.

52. Bkz.I(rsas-r Enbiya ve Tevarih-i

Hulefa,

c.XII, s.1160.

baqrna Bedreddin
olunmahdrr";

bk.

Simavi ve
(Mizancr)

vUnUnlUGU nunnuRMA tcnqici yARGTsALKoRUMAOrvr,nn,ri)runun,ruNuN ALI},IANKAMUHUKUKT,NDAKI
tl.nirrsnr,
KAYNAI(LART
Dr. ilyas DOGA I*
Trirk anayasa yargrsrnda geqici yargrsal koruma mekanizmasr olarak ytinirltiiti durdurma kurumu, krikeni 1961 Anayasasr drinemine kadar uzanmakla beraber, cizellikle 198b'ten itibaren tartrgrlmaya baqlamrqtrr. Tartrqmalar genellikle 1982 Anayasasr metninden yola grkrlarak
ydnlenmektedir. 1993'ten itibaren Ttirk Anayasa Mahkemesi daha dnceki gdrriqrinri deiiqtirerek, igtihat yoluyla yrinirldiri durdurma cjnlemi
ahnmasrna iliqkin talepleri goiu zaman olumlu kargrlamaya baglamrgtrr.
Durum briyle olsa da ytirtirhiiti durdurmamn t\irk kamu hukuku drizeni
igerisindeki konumu tartrgrlmaya devam etmektedir.
Ttirk anaya yargrsrnd.a yoiunlagarak stirmekte olan yri.irltiitin
durdurulmasr (ya da diier deyimle uygulamamn durdurulmasr) konusundaki tartrgmalara iliqkin g<irttgayrrhsrna AJman anayasa hukukunda
da

rastlamaktayrz.

Bu

Anayasasr ytinirltikteyken
benzer

bir

bigimde

tartrgmalar

staatsgerichtshofun

igtihatla Trirk AyM'nin
verdiii

kararlar

weimar

yaptrgrm oldukga

etrafinda

geliqmigtir.

statsgerichtshof (Alman Yiiksek Devlet Mahkemesi), yargrlamada bulunurken kendini igtihatla bu yargrlama faaliyetinin bir sonuca ulaqmasrnr
sailamaya ydnelik Onlemlere bagvurmaya yetkili gOrmtiqttir. Bu makalede Alman anayasa hukuku alamndaki, anaya yargrsr alanrnda gegici yargrsal koruma rinlemlerine bagvurulup vurulamayaca!:.na iligkin tartrq-

*

Dicle Universitesi Hukuk Faktiltesi
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malara yer verilmesi arnaglanmaktadrr. Bu tartrqmalann TUrk anayasa
yargrsrnda siirmekte olan yetkinin kaynalr sorununa iligkin g6rii9 aynhklanyla ilging benzerlikler taqrdrf.r gdrtilecektir'
I. WDiMAR ANAYASASI

ONCESINON DIIRUM

Alman hukuk tarihinde, kamu hukuku alanrndaki uyuqmazhklan
gdzen yargr makamlarrmn uyguladrklafl gegici ijnlemlerin varhlrm agrklamak igin XV. ynzyiakadar

grtme e$liminde bulunan yazarlann bile

bulundu[u ifade edilmelidir. Fakat bu konudaki gdruqlere de!'inilmeyecektir. Bununla beraber, konuyla ilgili mahkemelerin do[uqu feodalitenin yaqandrgr dig'er Avrupa devletlerindekine benzer bir bigimde gergekleqtili ifade edilmelidir. Feodal ayrrcahk sahipleri, aralarrnda doian
uyuqmazhklan gdzmekigin hakemler segmekteydiler. Kamu hukuku alamndaki modern anlamd.a yarglama faali;-etlerinin kdkeni buraya kadar
uzatrlabilir. Alman siyasal tarihinde buradan itibaren imparatorluk diizeyinde yetkili mahkemeler kurulmaya baqlanmrqtrrl'
Yukandaki agrklamalar karqrn gtintirntiz Alman kamu hukukgulart, anayasa mahkemesince kullamlmakta olan geqici iinlem kurumunu
agrklamak igin genellikle XIX. yuzyrldaki geligmelerden hareket etmektedirler. Bu nedenle konuyu aydrnlatmasr bakrmrndan baqlangrg noktasr
olarak bu ytizyrldan itibaren cereyan eden geligmeler esas ahnacaktrr.
1815'te \mzalanan Alman Birlik Andla;masr'nln
frkrasr Birlik

ile Birliie

11. maddesinin 4.

riye d.evletler arasrnd a meyd ana gelecek uyus-

verfassungsgerichtsbarkeit"'in:
1. ROBBERS, Gerhard, "Geschichtliche Entwicklung der
Kommentar and'
umbach/clemens, Bundesvefassungsgerichtsgesetz Mitarbeiter
Handbuch,C.F.MullerJuriztischerVerlag,Heidelberg,l992's.Rn.3-8.
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mazhklann, Birlik Meclisine (Bundesversarnlung) getirilece!'ini cingrirmekteydi. Bu ttir uyuqmazhklar srizkonusu Mecliste gdziilmeye gahgrlacaktr. Bu meclis uyrgmazhfi qrizmedebaganh olamadrlr takdirde bir hakem merciine bagvurulabilecekti2. Bu hakem mercii konuyu esastan
gdzmenin yamnda, bir hazrrhk ya da gegici gdzrim olarak, ara kararlar da
verebilecekti. Burada ifade edilen "ara kararlar" birer gegici tedbir niteli$nde, uyugmazhk taraflarr (birlife riye devletler) arasrnda bir stire igin
de olsa, iliqkilerin olduiu gibi muhafazasrm amaglamaktaydr. Birlik tiyeleri arasrndaki uyuqmazhklara gegici qdztimler bulunmasrna iligkin iqlemler, bu makalede incelenecek olan Alman anayasa hukuku alamndaki
gegici yargrsal koruma rinlemlerinin igtihatla ortaya grkmasrna Ornek
gdsterilen ilk

uygulamalar

olmasr bakrmrndan iinem tagrmaktadrr.

Ashnda Bundesversamlung'un bu ttir

duzenlemelerde bulunmasrmn

amacl federal devlet yaprsrnrn doiurabileceSi sorunlan gegici olarak gidermekti. Biiylece federal yapr iginde gegitli devlet organlan arasmda dofabilecek yetki uyuqmazhklarrmn gtiztimri hedeflenmiqtirs.
1820'deyaprlan Viyana Konferansr'nda hazrrlanan belgede de anayasal uyuqmazhklar ile ilgili drizenlemelere yer verilmigti. Buna g6re

2 . TUTTENBERG, Hans Paul, die einstweilige Anordnung im Verfassungsgerichtlichen
Verfahren, (Dissertation) Mainz 1968, s.23.

3 . TIIffES,

Ozcan, "Anayasa Mahkemesinin Tegkilat ve Fonksiyonlarr, (Mukayeseli Bir

inceleme)," IUUfm, cilt )OOilI, (1967), Sayr 1-2, Dn.9; Alman hukuk sisteminde tarihsel
kiikeni feodal ddnemlere uzanan, feodal yiinetimler ile merkezi yiinetim arasrndaki
uyugmazhklan gdzrnek igin oluqturulmaya galiqrlan yargr yolunun benzeri, Alman
Anayasasr m.93/Nr.1'de, Yuksek federal organlar arasrndaki yetki uyugmazhklarrnrn
FAYM'ce g6ztme ba{lanaca{r kurah benimsenmiqtir. Geniq bilgi igin bkz. ROBBERS,
Rn.9-11.
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Birlik Meclisi ig huzuru temin etmekle ilgili konularda karar alma yetkisine sahipti. Aynca bu Meclise iiye devletlerden kaynaklanan anayasal
uyugmazhklan gdzmek igin "iyi niyet girigiminde bulunmak ve uzlaqtrncr
kararlar almak" yetkisi tamnmrqtr4.
1820 Viyana Konferansr sonunda hazrrlanan belge, bir anlamda
1815 Andlaqmasr'ru tamamlayrcr rizellik tagryordus. Diier yandan belgenin 19. maddesinde yine bir 0ncekinde oldu[u gibi Birlik

Meclisi

(Bundesversamlung), birli!'e iiye devletler arasrnda meydana grkan gekigme, tehdit edici durum ve anlaqmazhklara kargr, tiye devletlerin andlaqmanln uygulanmasrna engellemelerde bulunmalan halinde, "gegici tedbirlerle miidahalede bulunmak"G yetkisiyle donatrlmrqtr. Meclisin alacalr
bu tedbirler, yargrsal nitelikten yoksun da olsa, bunlarrn, Alman kamu
hukukunda -<izellikle anayasa hukukunda- uygulanmakta olan gegici iinlem kurumuna ya da di!'er sOyleyiqlegiiniimtizdeki anlamryla ynriitmeyi
durdurma kurumuna bir iirnek olugturabilece{'i? dof'rultusunda giirtiqler
6ne stirtilmriqtflr. Fakat bu iki belge hakkrnda ifade edilenler, devlet organlan arasr yetki uyugmazhklanna ara gdztimler bularak gidermeyi
amaglayan giriqimler olarak kalmrgtrr. sozkonusu gegici kararlara heniiz

TtJTTENBERG, a.g.e.,s.23.
MITTEiS-LiEBERICH, DeutscheRechtsgeschichfe,15 Aufl. Beck, Munchen 1928, s.814
vd.'
6 . GEiGER, Will|

Bundesuerfassungsgericht liommentar, Franz Vahlen Verl., Berlin

u.FranMurt a.Meinz, L952, bkz. Einleitung, XIII; ROHMEYER, Hartwig, Geschichte
und. Rechtsnatur der einstweiligen Anordnung im Verwaltungspruzesg Dunker &
Humblot/Berlin, 1967, s.40; Aynca bkz. WASSERMANN, Rudolf, I(ornmentar zum
Grundgesetzfiir die Bundasrepublih Deutschland, Reihe Alternativ Kommentare, Art.
(38-146)8d.2,2 Aufl, Leuchterhand,1989,vorArt. 93, Rn.19.
7 . TUfTENBERG, a.g.e.,s.23.
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temel haklarrn korunmasr veya anayasaya uygunluk denetiminde etkinliii arttrrmak amacryla yararlamlmasr diiqriniilen bir kuruma ddntiqmtiq
deEildir. Hentiz btiyte bir agamaya ulagrlmamrgtrr.
,

Alman hukuk tarihinde kamu hukuku yargrsrna iligkin geliqmeler

iinemli

kesintilere

uiramrgtrr.

Bununla

beraber, 1849 tarihindeS

Frankfurt lllusal Konseyi'nce hazrrlanan ama hig bir zaman uygulamaya
gegirilemeyen anayasa ile, 1850 tarihli Birlik Anayasasr'nda ilk kez, ba!'rmsrz bir anayasaya uygunluk denetimine iligkin "ipuglan"na rastlanmaktadrr. Ancak bu olumlu anlamdaki geligme, 1863'te baqlayan Alman
Birlif-i'ni sailamaya ytinelik reform hareketleriyle sekteye uirayacaktrr.
Durum bdyle olsa da temelini Montesquieu'den alan kuwetler

aynhfr

drigtincesi bu tarihlerde Almanya'da yayrlmrgtr. Qok gegmedenbunun sonuglan da ortaya grkmaya baglamrgtr. Bu etkilenme rizellikle Fransa'ya
yalan eyaletlerde kendini daha etkin bir qekilde gcistermiqtir. Bunlardan
ilk yUksek yar$

organlan Wiirtemberg Eyaletinde 1819, Sachsen'da

183L ve Bavyera'da 1850'dekuruldu. Eyalet dtizeyindeki bu ytiksek mahkemeler (Staatsgerichtshof), Alman Birlifi'nin

griziilmesi sonucu ortaya

grkan eyaletler ve soylular arasrndaki hukuksal uyugmazhklarda tamamlayrcr bir koruma gcirevi tistlenmiqtirg. XDL yiizyrlda her ne kadar
Alman federal anayasalannda ve eyalet anayasalannda righi bir kuwetler btiliinmesinin etkisi gortilse de gergekte inayasaya uygunlu$u denetlemekle yetkili

bir anayasal organ drgdrtilmemiqtilo. 18?1 Bismark

8. Burada siizii edilen anayasa metinleri igin bkz. SCHUSTER, Rudolf (Herausgegeben)
DeutscheVerfassungen,1992,Goldmann Ver., s.85 vd.
9. TUTTENBERG, a.g.e.,s.24.
10. JOEL, von Curt, "Die Rechtsprechung des Staatsgerichtshofftir das Deutsche Reich,"
AOR, cilt77, s.9.
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Anayasasr'nda kamusal iqlemlerin ve siyasal gtictin yargr tarafindan denetlenmesine iliqkin bir dtizenleme yer almryordull ve anayasaya uygunluk anlayrqrndan vazgegilmiqti12.
Weimar Cumhuriyet Anayasasr'mn uygulandr['r drineme kadar
anayasa yargrsrnda, bu gahqmadakullamlan anlamda bir gegici 6nlem ya
da,di!'er bir deyigle yrirtitmeyi durdurma kurumuna rastlamak srizkonusu deiildir.

Bununla

beraber, Wrirttemberg Eyaleti Yiiksek ldare

Mahkemesi'nin 1879 yrhndan beri

geqici yargrsal korunmaya yiinelik

tedbirler almaya, gegici yargr emri vermeye yetkili olduiunu gtirtiyoruz.
Daha sonra Hessen, Koburg-Gotha, Oldenburg grbl eyaletler de ytiksek
idare mahkemelerine gegici nitelikli yargsal koruma dnlemi alma yetkisini tanrma konusunda Wrirttemberg Eyaleti'ni izleyeceklerdirlS. Fakat
bu yetkiler o drinemde istikrarh olarak kullamlmrq defildi ve heniiz kurumsallaqamamrgtr. Bunun igin en azrndan Weimar Anayasasr'nm yririirhikte oldulu drinemi beklemek gerekecektir.

rr- wEiMARANAYASASI'NrN
virnUm,t]K oounuirvonri
HI.]KI.JKSAL DUZEI\LEMELERDE DI.]RUM
Alman anayasa hukukunda
masr

yetkisine

Donemi'nde

iliqkin
baqlamrqtrr.

somut
Bu

ytirtitmenin
tartrqmalar

(uygulamanrn)
Weimar

tartrqmalarrn

durdurul-

Cumhuriyeti

odak

Staats gerichtshof ( Federal Yriksek Devlet Mahkemesi) kararlan

noktasrnl
olugtur-

11. GRANDERATH, Reinhard, "Die einstweiligi Anordnung im Verfahren vor dem
Bundesverfassungsgericht," in: NJW, (197l) s.542.
12. WASSERMANN, Alternatiu Kommentar, vor Art. 93, Rn. 22, 30.
13. Ayrrntrh bilgi

igin bkz: ROHMEYER, a.g.e. s. 53-54; QUARITISCH,,Helmut,""Die

einstweilige Anordnungim Verwaltungsprozess," Verwaltungsarchiu, 1960, s.211.
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mu$tur. Qiinku bu Mahkeme, igtihatla gegici tedbirlere bagvurma yetkisini kendinde gdrmiiqtrir. Tartrgrfialar da bundan sonra yof'unluk kazanmrqtrr. Fakat bu noktadaki tartrqmalar IV. baqhk altrnda incelenecektir.
Burada sadece Yriksek Devlet Mahkemesi'nin yetkilerinin drizenlendi$
anayasal hrikrimler ve scizkonusu Mahkemenin Kuruluq Yasasr'nda konuya iligkin bir htikrim bulunup bulunmadr$ irdelenecektir.
Ytiksek Devlet Mahkemesi'ne,Weimar Anayasasr108. maddesinde
federal dtizeyde yetkili olarak yer verilmiqti. Fakat bu maddede genel
yetkili, anayasaya uygunluk denetimi giireviyle donatrlmrg defildir. Aynr
Anayasamn 19. maddesinde Ytiksek Devlet Mahkemesi'nin yetkilerinin
gergevesilusaca ifade ediliyor. Buna gdre Mahkeme, baqka bir ytiksek federal mahkeme yetkili hrhnmamrg olmak koguluyla, eyaletler arasr veya
eyalet ile federal merkez arasrnda ortaya grkacak Ozelhukuk niteliii

ta-

qrmayan anayasal u5ruqmazhklar hakkrnda karar verir. Bu mahkemenin
yetkisine agrkga yer veren biitrin anayasa hrikrimlerinde baqka ytksek
mahkemelerin

yetkili

olmamasr

dnkoqulu

hep

vurgulanmrqtrr.

Sbzkonusu Mahkeme daha gok bir uyugmazhk mahkemesi'gibi dtiqrintilmtqtrir. A+cak karar vermesi igin ilgili eyaletin veya merkezi hiiktimetin
talepte bulunmasr gerekir. Weimar Anayasasr bafrmsrz bir anayasa
mahkemesi dngdrmemigti. Bunun aksine anayasa mahkemesine ait gtirevler farkh federal mahkemeler arasrnda paylagtrnlmrqtr. Bu mahkemeler, Ytiksek Devlet Mahkemesine gOredaha srmrh oranda, bazr anayasal
uyugmazhklarda yetkiliydilerla. Yriksek Devlet Mahkemesi'ne tantnan

14. Ayrrntrh bilgi igin bkz. BADURA, Peter, Staatsrecht, Beck VerI., Miinchen 1986, Rn.49;
JO6L, a.g.m., s.150 v.d.; Ytiksek Devlet Mahkemesini yetkili liulan difer anayasa hiikumleri qiiyle srralanabilir: Eyaletlerin federal ydnetiminin ticari konularda koydu!'u
kurallara uymasr zorunlulufuyla iligili uyugmazhklar (m.15/III); eyaletlerin birlegmesi
ya da srmrlanmn de!'iqtirilmesinden do!'an miilkiyete iliqkin uyugmazhklar (m.18/VIII);
federal cumhurbaqkanr, federal baqbakan ve federal bakanlann yargrlanmasr (m.59);
Demir yollarrna iligkin yaprlan kamulaqtrrmadan do{an uyugrnazhklar (m.90)
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yetki daha gok "Reich'rn keyfi mtidahalesine karqr tiye devletlere bir grivence" sailama fonksiyonuna sahiptilS.
19. maddede dzgrirliiiri ihlale usrayan bireyin bu mahkemenin korumasrndan yararlanacagrna iligkin bir ifadeye rastlanmaz. Bununla beraber Yriksek Devlet Mahkemesi, bakmakta oldulu uyugmazhklarda, inceieme yetkisinin sadece devletin cirgritlenmesiyle srmrh olmad.rfirm
vurgulamaktan geri kalmamrgtrr. sadece yoksek devlet organlarrnrn aldrgr kararlarr denetlemekle kalmamrg, yetkisinin srnrrlarrm genig qizmeye gahqmrqtrr. Duqrince dzgrirhiiri, referandum gibi konulara iliqkin
uyugmazhklarr da kendi yetkisi kapsamrndagcirmriqttirl6.
Bir anayasa mahkemesinin kullanmasl gereken bazr yetkiler de
13. maddeyle diger ytiksek mahkemelere tanrnmrgtr. weimar Anayasasr
katr bir anayasa deiildi. Fakat 13. madde federal devlet yaprsmrn bir gereii olarak eyalet hukukunun federal hukuka uygun olmasrm cingiirmekteydi.

Eu

durumun

denetlenmesi gdrevi

Federal ytiksek

vergi

Mahkemesi ve Federal Yargrtaya (Reichsgerichtshof) verilmigti. Burada
bir soyut norm denetimi s6z konusudur. Bununla beraber kamu {rukuku
uyugmazh{r niteliii tagryan uyugmazhklarda dncelik, staatsgerichtshof a
aittir7. Fakat bu ytiksek mahkemeler arasrndaki yetki bdltiqtimtine her

15. JOEL., a.g.m.,s.135.
16. Ornek karar iqih bkz. LAMMERS, Hans/SiMONS, Walter (Herausgegeben) Die
Rechtsprechung des Staatsgerichtshofsfiir das Deutsche Reieh und, des Reichtsgerichts
auf Grund Artihel 73 Absatz 2 der Reichuerfasszzg,Cilt II, Berlin 1g2g,s.gO.
17. WASSERMANN, Alternati,u Kommentar, vor Art. 98, Rn.B2; 13. maddenin metni
qiiyledir: (Federal hukukun usttinliifiu) "Yetkili federal merkez veya eyalet yiinetimi makamlan, eyalet hukukunun federal hukukla ba!'dagrp bafdagmadrfir konusunda tereddiit duyduklarrnda, bir federal yUksek mahkemeye bagvurabilirler. Bu konuda aylntrlar yasayla diizenlenir, "
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zamaln tam bir srnrr gizmek gugttir. Bununla beraber genellikle hangi
ytiksek mahkemenin yetkili olduiu ilgili anayasa hrikrimlerinde agrkga
dtizenlenmigti.
staatsgerichtshofun uygulamayr durdurmaya ya da uyuqmazhfa
iliqkin bir durumun olduiu gibi korunmasrna iliqkin gegici cinlemler alma
yetkisinin yer alabilecegi metin sadece anayasa olmayabilir. Anayasada
yetkinin kaynaEr bulunmak koguluyla bir yasa ile de bu konuda duzenlemede bulunulabilir. Fakat 9 Temmuz 1g21 tarihli Federal ytiksek
Mahkeme Yasasr bu mahkemeyi sadece anayasal diizenle ilgili belirli
uyuqmazhklarr nihai olarak glzmeye yetkili krlmrgtr. Bu anlamda yetkili
oldu$u konular dzellikle federalizm, anayasal yapr, anayasa politikasr ve
bakanlann yargrlanmasr dikkati gekmektedirl8. yasa, davamn gdrrilmesi ve gahqma tarzrmn tesbitini, iqtriztiiiin genel usul kurallarr gergevesinde aksi cingdnilmediii srirece, Yiiksek Devlet Mahkemesi baqkamna brrakmrgtrlg. Ytiksek Devlet Mahkemesi yasasr gibi bu mahkemenin
baqkanrncagrkarrlan, O.IZ.I9ZL de Reichsrat (Federal Senato)tarafindan
onaylanan, Mahkemenin gahgma esaslanm belirleyen iqttizrikte de gegici
6nlem ile ilgili bir hrikiim yer almamaktaydl2o. Bununla beraber igtriztigrin 8. maddesinde ZPo'nun (zivilprozepordnung: Alman Medeni usul
Yasasr) bazr htiktimlerindeki usul kurallanndan yararlamlabilecegine
iqaret ediknekteydi. Fakat bu hrikiimler arasrnda aqalrda agrklanacak
olan 940. madde yer almamaktaydr2l.

1 8 . BADIIRA, a.g.e.,Rn.49.
1 9 . TUTTENBERG, &.g.€.,s.26.
24. Bkz.

MAUNZSCHMIDTIBLEIBTREU/I{LEINTLSAMER ,
richtsgesetzKommentar, 1998, Rn. 1.

Bund,esuerfassungsge

27. LECHNER, Hans Bund,esuerfassungsgerichtsgesetz
Kommentar, s. Auf., Mtinchen.
1973,s.32,1.;JOEL, a.g.m.,s.188.
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konusunda agrk bir yasal diizenlemenin bulunmamasl
kamu hukukunda kagrmlmaz olarak fikir aynhklan doiurmuq-

Yetki
Alman

yiirtittur. Tartrqmalar Alman Federal Yiiksek Mahkemesi'nin igtihatla
Bu durum,
meyi durdurma yetkisini sahiplenmesiyle ivme kazanmrqtrr.
bir
olretide Ytiksek Devlet Mahkemesi'nin yetkisi lehinde ve aleyhinde
giiriig ayrrhlrm beraberinde getirmiqtir. Alman olretisi ve Yiiksek Devlet
bu
Mahkemesi igtihatlarrndaki yetki gevresindeJritartrgmalar Tiirkiye'de
konuda heniiz gtincellik kazanabilmiq konu hakkrndaki fikir aynhklanydurla ilging benzerliklep taqrr. Tiirk Anayasa Mahkemesi de ytirtirltiiti
ve gegidurma konusunda agrk bir yasal yetkilendirmeden yoksun olmasr
ci tjnlem kurumunu

igtihatla

geliqtirmesi bakrmrndan benzer bir

konumda gdziikmektedir.
weimar cumhuriyeti doneminde Ytiksek Devlet Mahkemesi taragibi
findan devlet iktidanm srmrlamaya ydnelik gabalar da digerleri
Nasyonal sosyalist Rejimin igbaqrna gegmesiyleII. Diinya Savaqr sonuna
kadar kesintiye uiramrgtrr. soruna qahqma konusu agrsrndanbakrlddrndurdurulmasr konusundaki yargr igtihatlan ve bu konuve iztartrqmalann kesildifi goriiltir. Fakat Hitler rejiminin dof'ugu

da yrinirluitin
daki

gereiini
ledifi srireg, ayrrl zamanda yarg denetiminin etkinleqtirilmesi
de ortaya koYmugtur.
III.WEIMARANAYASASIDoNEMINDEYtIRtIRLtiGii

DURDURMA (cpQici

OrVr,rcu) YETIdSiNiN r<AvNadr SOnUr'rU

A.YIIKSEKDE\ILETMAHIGMESIKARARI'ARIVE
YETKINiN KAYNAGI
WeimarAnayasasrnrnuygulandrflrdtinemdeStaatsgerichtshofa
gegiciyargsal koherhangibir yasal dtizenlemeyle,yargrlamaesnasrnda
yetkilendirmedeburuma dnlemlerinekarar verrnehususunda,genelbir
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lunulmamrgtr. Ne Ytiksek Devlet Mahkemesi Hakkrndaki Kanunda
ne de
Mahkeme'nin gahqma esaslanm belirleyen igttizrikte gegici cinlem
kararr
verme yetkisiyle ilgili agrk bir dtizenleme yer almrqtrr. Bu durum
II baqh_
$r altrnda da belirtmiqti. Buna kargrhk ytiksek Devlet Mahkemesi, bu
yetkiyi iqtihatla benimsemigtir. Ancak bu ifade igtihatla
olugturulan yet_
kinin gok srk kullamldrfr izlenimi vermemelidir. weimar
Anayasasr,nrn
fiilen uygulandrsr dcinemde,ytiksek Devlet Mahkemesinin
kururmasrndan Nasyonal sosyalist Rejim kuruluncaya kadar geien yakraqrk
oniki
yrl stiresince, gegici tedbir kara' -aragtrrmacrmn
saptayabildili kadanyla- dokuz davada grindeme gelmiqtir. Mahkeme ise bu davalardan
sadece
ikisinde talebi olumlu kargrlamrqtrr. Konu agrsrnd.anbu
kararla'n Onemi, Anayasa Yargrsrnda yiiriirhig.in durdurulmasr kurumunun
rizellikle_
rini bu dcinem agrsrndan ortaya koJrmasrdrr.siizkonusu
kararlar, bu agrdan incelenecektir.
Yuksek Devlet Mahkemesi gegici tedbir tarebi hakkrnda
kara'ilk
kez r925'te vermiqtir. Talebin grindeme gerdigi u5rugmazrrk,
Ltibeck
Eyaleti ile Macklenburg-schwerin Eyaleti arasrnda
dogan bir uyugmazhkla ilgiliydi. Dava, bu iki eyaletin de kryrsr bulundu!-u
Tlavemtind.er
Kdrfezi'nde bahk avlanmasl ve deniz trafiiini drizenleme
konusund.ayet_
ki uyugmazhfr nedeniyle agrrmrgtrr. Macklenburg schwerin,
bir hukuksal dtizenlemeyle krirfezin belirli briltimlerinde sadece kendi
eyaletinde
oturanlarrn avlanabileceklerini ve buralardaki sularrn kendi
egemenli!.i
alamna ait olduiunu agrklamrgtr. Hatta bunu uygulamrq,
Ltibeck'li bahkqrlar sOzkonusu alanda avlandrklarr takdirde para
cezasrna maruz kalmrglardr. uyugmazhk kargrhkh kolluk kuwetlerini kullanma
tehdidine
kadar varmrgtrr. Lribeck Eyareti esasailigkin dava agmrgve
karqr tarafin
kryrlar igin yayrnladrsr ydnetmeli[in uygulanmasrnrn dava
sonuna kadar
durdurulmasrnr talep etmigtir. Maclenburg-schwerin
de aym qekilde
staatsgerichtshoftan dava sonuna kadar gegici bir gdztim
burmasrnr ra-
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lep etmiqtir2?
Staatsgerichtshof, uyugmazhkta belirli iilgtide LUbeck'i hakh bulan
bir yaklaqrmda bulunarak dava sonuna kadar, dava konusu kryr ydnetmeliflnin uygulanmasrnr yasaklamrqtrr. Aynca ktirfezde eyaletlere ait
bdftimleri gegici olarak saptamrqtrr. Mahkeme bu karan verirken kendini
yetkili saymak igin baqhca iki gerekgeyedayanmaktaydr. Bunlardan ilki
dava kavramtm yorumlamakla ilgilidir. Mahkeme'ye gtire esas u)ruqmazhk hakkrnda karara uymak zorunda olan taraflar, ara karar niteliiindeki gegici kararlara da uymakla yiikiimltidtirler2s' Bu dtiqiince bagka bir
qekilde qdyle ifade edilebilir; dava kavramr, uJrusmazhgr hem esastan
gozmeyi hem de esasa iligkin kararrn hayata gegmesi, boga grkmamasr
igin gereken ara tedbirlere baqvurma yetkisini de igerir, igermelidir' Esas
hakkrndaki yetkilendirme davamn sonuqlanmasrna hizmet edecek her
tiirlti karan verme yetkisini de kapsamahdrr'
sdzkunusu Mahkeme'nin dayandr$ ikinci gerekge de yine gegici
rinlem yetkisinin yasal dayanafrna iligkindir. Mahkeme agrk bir yasal dayanak bulamadrfrm kabul etmektedir. Fakat weimar Anayasasr',mn 19/
Federal
Devlet Mahkemesi kararlanmn
Yriksek
il
hukmri
cumhurbagkamnca,yerine

getirilecefli kurahm koymugtur. sadece bir

crimleden ibaret olan bu frkra baqka herhangi bir aynnttya yer verlnemektedir. Mahkeme'ye gdre, Anayasamn bu hiikmiintin hayata gegirilmesi gerekir. Boylece dolayh olarak bu anayasa ilkesine dayanma yolunu
tercih etmiqtir. Ytiksek Devlet Mahkemesi agrkhk igermeyen bu frkrayr
yorumla tamamlama yolunu segmiqtir. Ayrrca Mahkeme, esas hakkrnda
karar verilinceye kadar gegici dnlemler almak igin agrk yasal dayanasa

2 2 . Karar igin bkz. LAMMERS/SIMONS, Cilt, I, s. (212-220).
23. LAMMERS/SIMONS,Cilt. I, s.2L4ve cilt. lI, s.77-78.
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gerek bulunmadrfr kamsrndadrr. Gegici tedbir kararrnrn agrkga yasaklanmamrg olmasrm yeterli gdrmrigtrir. Diier yandan, yriksek Devlet
Mahkemesi'nin yetkilerini
yargrlama

bigimini

dtizenleyen yasa, Mahkemenin gahgma ve
saptama5n Mahkeme baqkanrna brrakmrqtrr.

Igtrizrikte de konuya iliqkin bir agrkhk bulunmamaktadrr. Buradan hareketle gegici dnlem konusunun zrmmen kendi takdirine brrakrldrlr sonucuna ulagmrqtr124.
Yiiksek Devlet Mahkemesi rravemtinder Krirfezi davasrnda yetkinin kaynalrm 5ruka.da agrklandr{r qekilde ortaya koymugtur. Bu yetkiyi
kullanma bigimini belirlerken yani uygulanmasr igin bulunmasr gereken
kogullan belirlerken de bir kryasta bulunmugtur. Bu kryaslama, Ozelhukuk alamnda gegici dnlemlerin ahnmasrna iliqkin olan,Alman Medeni
usul Yasasrnrn (ZPo) 940. maddesine iliqkindir. stizkonusu drizenleme
qtiyledir:

"srireklilik

arzeden hukuksal iliqkilerde, dnemli zararlar dogmasrnr ijnlemek

veya tehdit edici bir durumu engellemek ya da zorunlu ba$ka bir neden
mevcutsa, (gegici
bir) dtizenlemede bulunabilir. Uyuqmazhk konusu hukuksal iligki gegici
durumu diizenlemeye ytinelik ihtiyati kararlar da verilebilir". Bu dtizenlemenin

aJmrsrnrn

Ttirk

mevzuatrnda bulunmadr$ belirtilmektedir2s.
Ytiksek Devlet Mahkemesi'nin

yorumla bdyle bir yetkinin

varlS

24. LAMMERSISIMONS, Bd. I, s.214-215.Bu karar 1925'te verilmiqtir.
Esas hakkrnda
dava ise Ltbeck Eyaleti lehine ve 192g'desonuglanmrgtrr.
25. OSTUNDAG, Sarm,Ihtiyati tedbirler (Gegicihukuhsal himaye (koruma) ijntemleri),
irJ
Yay., No: 2831, Istanbul 1981, s.lb. Bununla beraber konuyla yakrndan ilgili sayrlabile'
cek yasa hukmu Hukuk Usulii Mukakeneleri Kanununun 108. maddesinde yer almaktadrr Madde 103. "... tehirinde tehlike olan veya mtihim bir zararolacalr anlagrlan
hallerde tehlike veya zaran defi igin hakim icap eden ihtiyati tedbirlerin icrasrna
karar
verebilir".
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sonucuna ulaqmasr, bu dtinemde Alman kamu hukukgulan ve yiiksek
makam ve organlarrmn tepkisine neden olmuqtur. Zaman zamalTAlman
devletinin ytiksek organlan arasrnda bu kararlardan dolayr btiytik krizler oluqmuqtur. Federal Htikrimet , zaman.zaman yiirtitmenin durdurulmasr kararlanm sozkonusu yetkinin bu Mahkemeye tamnmadr$ gerekgesiyle, sonugsuzbrrakmaya gahqmrqtrr.Hriktimet 1930'da hazrrladrlr bir
yasa tasansrnda,

yiirtitmeyi

durdurma

karanm

Ytiksek

Devlet

Mahkemesi,ne yasaklayan hlikumlere yer vermiqtir. Fakat bu tasan
yasa haline gelmemiqtir26'
Ytirtitmenin (uygulamamn) durdurulmasr talebi 1928 yrhnda yeniden Mahkemd'ye tevcih edilmiqtir. Bu talep yine iki eyalet arasrnda bir
uyuqmazhkla ilgilidir. Bu kez iki eyalet kendi aralannda imzaladrklan
bir andlaqmamn uygulanmasryla ilgili gdrtiq aynh$na

diiqmiiqlerdi.

Mahkeme, L2.5.L928 tarihli kararda, gegici 6nlem karanm ancak zPo
940. maddesinde olduiu gibi btiyiik bir zarar do[ma olasrhfr varsa verebilecelini agrkladr. Bdylece anayasal sorunlara iliqkin davalarda gegici
yargrsal koruma onleminde bulunabilmek igin a$r zarar tehdidi sebebinin bulunmasr gerektiii sonucuna iqtihatla vardr. Bu dtizenlemede (ZPO
m.940) sayrlan unsurlan birer ihtiyati 6nlem karan sebebi olarak gtirdri'
Zarar'tehdidi heniiz sdzkonusu delil veya bliyiik bit zatat ancak yiirUtmenin d.urdurulmasryla Onlenebileceksebtiyle bir karar verebilecefini
agrkladr. Davada boyle bir durum bulunmadrs igin talebi geri gevirdiz7.
Boylece uygulamayr durdurmamn istenebilmesi igin afit zarar tehdidi
kriterini geliqtirmiq oldu'

26. ROHMEYER, a.g.e.,s.4L-42.
27. LAMMERS/SIMONS, Cilt I, s.414-415.Mahkeme bazen talebi geri gevirirken fazla ay'
'ntrl gerekge agrklamaya gerek giirmemiq hatta sadecetalebi reddettifini belirtmekle
de yetinmigtir. Ornelin, bkz. LAMMERS/SIMONS, Cilt II, s.68'72 ve s.176'
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Yriksek Devlet Mahkemesi, uygulamamn durdurulmasr talebini
olumlu karqrladrfr ikinci kararrm, 17;11.1928tarihli "Griney Eyaletler
Davasr"nda vermigtir. Dava bira tiretiminden ahnacak vergilere iliqkin
bir yasa deSiqikliginin anayasaya aykrnhlryla ilgiliydi. Yriksek Devlet
Mahhemesi nihai karara kadar bu yasamn uygulanmasrnr ertelemiqtir.
Bu kararda Mahkeme, yUrrirltifiri durdurmasrnrn gerekgesi olarak konuya iligkin ilk karanna atrfta bulunmakta Ve geniq bir agrklama yapmamaktadrr2S.
Mahkeme, bir bagka u5ruqmazhkta da henriz yrinirltige girmemiq
bir yasamn uygulanmasrm durdurup durdurmayaca{r sorununu karara
baglama durumunda kalmrg ve talebi derhal geri gevirmiqtil29.
Ytiri.itmenin durdurulmasryla ilgili kararlardan birini de Versay
andlaqmasrmn reddedilmesine iligkin referandumla ilgili olarak doian
bir uyuqmazhkta vermiqtir. Versay andlaqmasrna iligkin referandum
hakkrndaki yasada (Freiheitsgesetz) bu andlaqmadan doEan ytikrimlUliikler reddedilmekte ve bu ytinde andlagmalar yaprlmasr yasaklanmaktaydr. Alman devleti adrna bu baflamda hakh ytiktimhiltik altrna sokacak and"laqma imzalayan

devlet yetkililerinin

sorumlu

tutulaca$r

belirtilmekteydi.
Prusya Eyaleti Baqbakam, referandum ile ilgili olarak bir radyo
konugmasrnda devlet memurlarrmn bu referanduma katrlmalanmn onlann gcirevleriyle baidaqmayacafrm agrkladr. Memurlar kendilerinin ristii
konumundaki bakan ve baqbakamn gerekti[inde cezalandrnlmasrm dngOren bir referanduma katrlmamahydrlar. Eyalet bagbakanr aynr fikrini

28. LAMMERS/SIMONS,CiIt I, S.174.T75.
29. LAMMERS/SIMONS,CiIt II, S.98-99.
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eyalet meclisinde de tekrarlamrgtrr. Bunun tizerine Alman Miuiyetqi
Halk Partisi Prusya eyaletine karqr dava agmrqtrr. Davada b<iylebir agrklamamn anayasayla bafdagmadrS ve memurlann referandum konusunda dtiqrincelerini agrkl ama 'zgirltiitimin

engellendili dne sflrtiftiyord.u.

Davacr, Yriksek Devlet Mahkemesinden eyalet baqbakammn konugmasinrn anayasaya aykrn olduiunun saptanmasr ve memurlann da referanduma katrlma haklanmn bulunduiuna gegici olarak karar vermesini talep etmiqtir3o. Bu talep olumlu karqrlanmadr. Qtinkti Staatsgerichtshofa
gore, gegici tedbir talebinin igerigi ile esas hakkrndaki talep farkh olmahdrr. E[er esas hakkrnda karar ile elde edilmek istenen sonucun a)mrsr ge-'
gici tedbirle elde edilecekse bu, esas karann dne'ahnmasrdrr ve usul hukuku ilkelerine u5rmaz. Zaten gegici tedbir kararrnda bdylece esas talep
hakkrnda da karar verilmiq olaca$ndan bir ara karara gerek kalmaz3l.
Ytiksek Devlet Mahkemesi nitekim esasa ili$kin karannda memurlartn
bu referanduma katrlmaya haklanmn bulunduiu sonucuna varmrgtrrS2.
Esasa iliqkin karann Oneahnmasr yasalr Alman anayasa yargrsrnda egemen olan bir ilkedir. Bu ilkeyi FAYM de benimsemiq ve bir koqul olarak
stirekli uygulamaktadrrSS.
Yriksek Devlet Mahkemesi uygulamamn durdurulmasr kurumuna
iliqkin en geniq kapsamh karanm 18.7.1930'daagrklamrqtrr. Bu karar
aJmr zamanda ytiriirhig0n (gegici yargrsal koruma iinlemi: gegici tedbir)
durdurulmasrnrn istenemeyeceii konulara da iqaret etmektedir. Buna

30.

LAMMERS/SIMONS, Cilt II, s.74.

31.

LAMMERS/SIMONS CILT rI, s.77.78.

32. Esasailiqkin karar igin bkz' LAMMERS/SIMONS, Cilt II, s.94-97
Bg. Bu konudd aylntrh bilgi igin bkz. DOGAN, llyas, Anayasa Mahkemesince Yilriirlilliin
Durd'urulmastnd.a Almanya Modeli ue Tiirkiye, (Doktora Tezi) i'U' Sosyal Biliuiler
Enstittisii, Istanbul 1996, s. 224-228.
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ili gkin konulara yiirtitmenin

durdurulmasr

karanyla mtidahale edemeyece$ini agrklamrqtrdn. Bu karannda, gegici
Onlem talebi kargrsrndaki tutumunun esas hakkrnd.a karan bakrmrndan
belirleyici olmayacalr ve esasa iligkin hukuksal sorunlar hakkrndaki nihai g<iriiqrinti ancak nihai kararda ortaya koyabilecelini belirterek, esasa
iligkin tutumunu sakh tutmugturss.
Ytiksek Devlet Mahkemesi kendini dava suasrnda gegici tedbirler
almaya yetkili gdriirken bu tedbirlerin ned.enolacafn hukuksal sonuglan
da agrklamaktan geri kalmamrgtrr. Mahkeme, gegici tedbirleri zorunlu
hallerde ve bu zorunluluk gerqevesinde, dzel nedenlerden dolayr Onemli
bir zaran engellemek igin zarar doiurma riski tagryan bir durumu gegici
olarak dnleyebilecek bir arag olarak gtirmekteydi. Briyle bir drizenleme
belirli bir srire taraflar igin uymak zorunda olduklan yeni bir hukuksal
durum doiurmaktaydr36.
GtirUldtilri gibi bu kararlann dayandrfr gerekgeler medeni usul hukukundan ahnmadrr. Bir baqka deyrqle kamu hukukuna gegici tedbir ya
da bu gahqmada kullamldrlr anlamda uygulamayr (fiirk
srnda kullamlan

anlamda yiirtirltifU)

anayasa yargr-

durdurma kurumu 6zel hukuktan

uyarlanmrqtrr.
B. EYALETLERDE

DURUM

Weimar Cumhuriyeti D6nemi'nde eyalet mahkemeleri bu yetkinin

34. Bu anlayrg Judicial self-restraint ilkesi olarak adlandrnlmaktadrr. Uygulamamn durdurulmasrnda yargtmn kendi kendini srnrrlamasrnr agrklayan bu ilke hakkrnda bilgi
iqin bkz. DOGAN, a.g.e.,s.104vd.
35. I"AMMERS/SIMONS Cilt IV, s.99-100.
36. JO6L, a.g.m.,s.138.
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kamu hukuku alanrnda da kullamlabileceSini tereddiiile karqrlamrglardrr. Bavyera Eyaleti Yiiksek Mahkemesi agrk bir yasal yetkilendirme bulunmadrgr gerekgesiylebu ydndeki talepleri olumlu karqrlamamrqtrr37.
Thtiringen Eyalet Yriksek Mahkemesi bu konudaki B.7.rgzg tarihli
ilk karannda agrk bir yasal dtizenleme bulunmamasr gerekgesiyle gegici
cinlem karan talebini kabul etmemiqtir. Aynca bu mahkeme, yetkinin
kaynalr konusunda bir kryasla rjzel hukuktaki ihtiyati tedbire iliqkin hiikrimlerin uygulanmasrna da yer olmadrEr sonucuna varmrqtrr3s. Fakat
daha sonra bu konudaki igtihadrm degiqtirmigtir. 1g.2.1930 tarihli kararrnda, uygulamamn durdurulmasr karan verilmemesi halinde btiyrik zararlar dofrna olasrh[r kuwetle muhtemelse, b6yle bir talebin olumlu karqrlanabilece!'ini agrklamrqtrr. Ancak
giirtigtinti
agrkladr[r
bu
uyugmazhkta, bdyle bir zarar dogma olasrhf,r bulunmadrlr gerekgesiyle
talebi reddetmigtir3e.

rv- ocnnrioE yuRuRl,uCti OUROURT\,IA
(cEQici drvr,nu)
yETKisiNiN KAYNAGTNA
ir,igriN conug AYRTLTKLART
weimar cumhuriyeti

Ddneminde Yriksek Devlet Mahkemesi'nin

vermig oldulu kararlar, gegici bir tedbir karan ile uygulamamn durdurulup durdurulmayacaEr gergevesindeyoiun tartrqma ve gOriiq aynhklanna neden olmuqtur. Agrk bir yasal diizenlemenin bulunmayrqr duraksa-

37. Ornelin

bkz.

LAMMERS/SIMONS,

Cilt

ilI,

s.288;

GRUNDMANN,

"...Anordnungsentscheidungen,"
s.681; Ayrrca Bavyera Eyaleti'nde kamu.hukuku alanrnda gegici tedbir kararlanmn geligimi ve bu giinkti durumu hakkrnda yargr kararlarryla birlikte geniq bir inceleme iqin bkz. GREBMANN, s.2b-28ve s.B9-120.
3 8 . LAMMERS/SIMONS,CiIt III, S.331-336.
3 9 . LAMMERS/SIMOI{S,Cilt IV, s.95-100.
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ma ve teredddde yol agmrqtrra0.oEretide kamu hukuku yargrsrnda gegici
dnlemlerin hukuka uygunluiu ve kamu hukukunun amacrna uygunruiu
hakkrnda brinik fikir aynhklarr mevcuttu4l.
Bu gdrtiq aynhklarr Alman yazarlar arasrnda aleyhte ve lehte
olmak rizere ele ahnacaktrr.
A. ALEYTITE GORU$LER
ogretide bazr yazarrar, yriksek Devlet Mahkemesi,nin b6yre bir
karar almasr halinde gdrev alanr d.rgrnagrkacalr ve yetkisini
asmrs oracalrnr rine srirmtiqlerdir. Friesenhahn, ytiksek Devlet Mahkemesi'nin
daha
ilk karannda dayandrs weimar Anayasasr l9/Il'deki ,'y{iksek
Devlet
Mahkemesi kararla'm federal cumhurbaqkam uygular,,
hrikmrinri gerekge olarak gristermesi konusunda eleqtirilerini yogunlaqtrrmaktadrr.
Buna g0re srizkonusu fikrada bagka bir agrkhk bulunmamasr,
yorumla
biiyle bir yetkinin olduiunu degil aksi bir sonuca varmaJn
gerektirira2.
Yazara gdre Yriksek Devlet Mahkemesi, ancak yasayla ',aglk,,
bir ,,yetki
tamnmrgsa" geqici bir cinlem karan verebilir.
Qiinkti esas karar ve esas
karard.an <inceverilen ara kararlar, nitelik itibariyle
birbirinden farkhdrr. Her biri igin agrk yetkilendirmeye gereksinim
vardrr. Bciyle olunca

40' HELFFERICH, Gtinter , Die Einstweilige Anordnung
in d,erverfassungsgerichtsbarkeit
der Bundesrepublik Deutschland, (Dissertation) Ttibingen
1gg2, s.2; GRANDERATH.
a.g.m.,s.543.
41. MAUNZSCHMIDT

v.0., $ B2Rnbl; SAB.INCU, yavuz, ,,Alman Anayasa yargrsrnda
"Gegici Tedbir" Kararr", in: Amme ld.aresi Dergisi, (lgg4)
Cilt. I7 , Sayt 2, s.77.

42' FREISENHAHN, Ernst, "Die staatsgerichkbarkeit,',

in: Hand,buch des Deutschen
Staatsrecht, Cilt. II, (Herausgegeben)Gerhard
Anschiitz- Richard Thoma, 1982, Verl.
von J.C.B. Mohr (Paut Siebeck),Tiibingen s.b4b.
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Malkeme'nin, esasa iliqkin yetkiyr gegici <inlem karanm dava kavramr
kapsamrnda deferlendirerek, bu ttir kararlar verebilecef'i sonucuna ulagmasr mrimkiin deflildile.
Staatsgerichtshof, bu elegtirileri, ashnda esas hakkrnda bir kara1n da trpkr ara kararlar gibi bagka bir kamu makamrmn g6rev alamna
zorunlu bir miidahale oldulu gerekgesiyle haksrz bulmuqtuy'4, Ytiksek
Devlet Mahkemesi ,bazert btiyle bir yetkiyi,kullanmasrmn bir mecburiyet
olduiunu ifade ediyordu. Stjzkonusu Mahkeme'ye giire bazr ozelneden ve
durumlar;

btiyle bir yol izlemeyi kagrmlmazlagtrrmaktaydr. Ancak

Mahkeme'nin bazr kararlannda gegici 6nlem karanm bir zorunluluk olarak nitelemesine de qiddetle kargr grkrlprak bu Mahkemenin, neyin bir
zorunluluk olduiunu takdir edemeyeceii savunulmuqtufS.
Aynca yine bu gruptan olan Ldwenthal, eier yasal bir dtzenleme
ile.kendisine btiyle bir yetki tamnmamrg veya mahkeme igttiziiltinde bu
y6nde bir yetki Ongdrtilmemiqse,Mahkemenin aksi ytinde dawanamayacafr kamsrndadrr. Bunun yamnda Alman doktrininde Ytiksek Devlet
Mahkemesi'nin igtrizriftinde ZPO'nun birgok hrikmiine atr{ta bulunuldu!"u halde, Statsgerichtshofun kararlannda kryas yoluyla dayandrlr 940.
maddeye definilmedi$nden yola grkarak gegici Onlem karan alamayaca$nr Onestirmtiqtiir46.

43. FREISENHAHN, "Staatsgerichtsbarkeit,"s.544.
44. GREBMA II{, 2.8.8.,s.20.
45. GRANIDERATH,8.8.il., s.543.
46. GREBMANIN,r.g.e., s.21'
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B- LErrrE GoRti$LER
Weimar Cumhuriyeti D0neminde Staatsgerichsthof un igtihatlannr
destekleyen yazarlar da olmugtur.
Schtile, tamamen benimsemesede Staatsgerichtshofun hrsmen gegici tinlemlere bagvurabileceii kanrsrndadr . Y azar verilecek bu kararlan
"ka,mu ya.rctnnt, korutnoyo

yiinetik

bangtn korunmasr"

olarak ad-

landrrmakta, bir anlamda bu kararlarln amactm belirlemekte ve gergevesini gizmektediraT.Fakat yazarrr, bu destek konusunda iinemli bir gekincesi var. Schrile, bu qekinceyi federal yaplyla ilgili konulara hasretmiqtir.
Bu yetkinin kullamlmasr benimsense bile merkezi devlet ile eyaletler
arasrndaki federal yaprya "baihhk", federal devletin brittinhi[rinti

koru-

mak ile ilgili olarak federal merkezin yetkilerini kullanmasr konusunda
bu ttir kararlar verilemez. Federal merkezi ydnetiminin ulke butiinliiElinti ve iiye eyaletler arasrnda uJrumu sa!'layacak politikalan gegici rinlem
yoluyla kesintiye uiratrlamaz. Qtinkii federal merkezin eyaletler tizerinde denetim (Reichaufsicht) yetkisi mevcuttur ve bu yetkinin kullamlmasrmn takdiri federal merkezi yiinetime aittir48.
Ogretiae Staatsgerichtshofun gtirtqiinti agrkga destekleyen genig
bir yazar kitlesi de var olmugtur. Bu yazarlar arasrnd.a srizkonusu
Mahkemenin baqkanhlrm da yapmls olan Lammers 6nde gelmektedir.
Yazara grire esas uyugmazhk haklanda karar verme yetkisi olan bir
mahkeme, gegici nitelikte, sOzkonusuuyugmazhklarla ilgili kararlar ver-

47. GRUNDMANN,"...Anordnungsentscheidungen,"
s.681.
48. ScHULE'nin bu gdriigti igin bkz. FRIESENHAHN,"staatsgerichtsbarkeit,"
Dn.lll;
Ayrrcabkz.GREBMANN,
a.g.e.,s.2L.
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meye de yetkilidir. Bir mahkeme, esasa iligkin karanm vermeden dnce,
davakonusu hukuksal iliqkiyi, esas karan gerekti!-inde uygulayabilmek
igin gerekli araglara sahip olmah, bunlan kullanabilecek konumda olmaIrdrr. Bunun bdyle olmasI yargryetkisinin do$asrndan gelen bir zorunluhluktur4e. Di$er yandan ne yetki yasasrnda ne de igtiiztikte gegici dnlem
niteliginde kararlar almanrn yasaklanmamasr da bdyle bir yetkinin mahkemece kullanrlabilece{ine bir delil olarak cine stirtilmflgttir. Gegici nitelikte bu trir kararlan vermekle mahkeme, yargrlama yetkisini tamamlayabilme olana$na kavuqmuq olacaktrrSO.
Jerusalem,Sl anayasal sorunlarla ilgili davalarda gegici yargrsal
koruma dnlemlerini bu tip gegici nitelikli yargrlamamn a5n'rlmazbir pargasr olarak de$erlendirmektedir. Heinsheimer,S2 biittin yargrlama faaliyetlerinin toplumda ve bireyler arasrnda ban$r kurmaya hizmet etme
amaclm guttriiunden hareketle, geqici yargrsal korumada da nihai karar
verme yetkisinin dofasrndaki bu rizellikten dolayr, gegici bir barrq sa$lama diizenlemesinin gerefine inanmakta, bu nedenlegegici giiuen;ee sailamanrn ancak ihtiyati 6nlem kararlannr olumlu kargrlamakla sailanabilece$ini cinesrirmekte ve savunmaktadrrsS.
Ogretiae bu yetkinin kullamlabileceiini destekleyen gerekgelerden
biri de Alman Medeni Yargrlama Yasasr'yla yaprlan kryaslama ve uluslararasl mahkemelerin uygulamalanydr. Simons, gegici iinlem kararr vere-

49. LAMMERSISIMONS,CiIt II, S.11.
a.g.e., s.2L-22.
50. GREfJMAIYN,
Anordnungsentscheidungen,r'
51. GRIJNDMANN, "...verfassungsgeruchtlichen
s.68L.
52. GRUNDMANIV, aynr yerde.
53. GRUNDMANN, aynr yerde.
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bilmeyi yargr gricrinti korumamn, yargrmn saygrnhgrm sailamamn zorunlu bir sonucu olduiu kanaatindedir. ona g6re uyuqmazhk taraflan
arasrndaki iliqkiyr dtizenlerneli bu,yetkryi kabul igin abrl neden degildir.
Aksine gergekte amag mahkemenin gelecekte vereceii nihai karan dava
devam ederken bazr keyfi iqlemlere karqr gtivence altrna almaktrr54.

rv- soNUQ
weimar Anayasasrnrn uygulandrfr dOnemde staatsgerichtshofun
baktr{r davalarda igtihatla gegici yargrsal koruma dnlemleri verebilece$i
ydnrindeki igtihadr, Alman anayasa yargrsrna gegici rinlernler (einstweilige Anordnung) kurumunun kazandr'lmasrnda btiyiik bir etken olmuqtur' Bu dOnemdekonunun teorik boyutlarryla tartrqrlmasr anayasa yarglsrnda gegici Onlemler hakkrnda fikirlerin olgunlagmasrnr saslamrqtrr.
siyasal yaqamrna kahcr izler ve kiitd izlenimler brrakan
, , 4l*.r
Hitler deneyimi, yargr denetiminin gtiglendirilmesinin gerelini ortaya
koJrmugtur. II. Dtinya savaqr sonrasrnd.ayeni kurulan anayasal sistem,
demokratik sistemin anayasal araglardan yararlanarak ortadan kaldrnlmasrna bir tepkinin de sonucu olarak yarg yetkisi oldukga genig tutulmugtur. Alman siyasal sistemindeki bu iizellik anayasa yargrsrnda da
kendini gdstermigtir. Nasyonal Sosyalist sisteme duyulan tepki Federal
Anayasa Mahkemesi'nin sistem iqerisinde etkin bir rol almasrna rinemli
katkrda bulunmuqtur.

Bunun bir sonucu olarak FAYM Hakkrnda

Yasamn 32. maddesiyle siizkonusu Mahkemenin gegici yargrsal koruma
dnlemlerine bagvurmasr agrk yetkilendirmeyle olanakh krhnmrgtrrs5.

54. GRE$MANN,&.g.€.,s.22.
5 5 . Bu dtizenlemeninortaya qlkl$ stirecive metni igin bkz. DOGAN, a.g.e.,
s.69vd.

194

HUKUKANASTIRMAI.ARI

IL Dtinya savaqr sonrasrnda yaprlan bu diizenlem:yle, FAYIVI'ye
bakmakta oldu!'u davada gegici 6nlem karan vererek ytirtitmeyi durdurma yetkisinin agrkga tamnmrq olmast, ii$retide yetkinin hukuksal dayanalryla ilgili tartrqmalan hem bir anlamda noktalamrg hem de yiiniinti
de!.iqtirmigtir. Agrkga kurumun FAYM yetkileri hakkrndaki yasada dUzenlenmig olmasr, dikkatleri kurumun igley,g bigimine ve verilen kararlann elegtirisine gekmigtir.

.toHNAUsrrN'DEIiliKUKi p.ozrcrvizn'riNrre ncnmnur,ix
oUgUNcnsiNiNKAvNAKT"ART
rre nocasr
Yard.Dog.Dr. Selahattin AIflCU$*
I. I{UKI'KUN

AIIII\MI

VE DOGASI SORUIYU

19. ytizyrl, bilindigi gibi, bilimin ve bilimsel y0ntemin, hemen hemen btittin dtigiince ve bilgi alanlannda itibar kazandr!,r bir diinemdir.
Hukuk kuramrnda da benzer araJrrsayOnelme gaqrrtrcrde[ilciir. Sosyoloji,
sosyal antropoloji, psikoloji Sibi disiplinlerd.en baglayarak abartrh bigimde sanat ve edebiyata da yansryan bilimsel yiinteme ulagma gabasr, hukuk kuramrm ve hukukgulan da kdklii ve belirleyici bigimde etkilemigtir.
Orne!'in Jeremy Bentham, yararcrhk kuramrmn bilimsel bir yaklagrmla
geligtirilebilece$ini, kuramrn, yine aym bilimsel ydntemle hukuk sorunlarrna uygulanabilece!'ini ve bdylece hukukun bilimsel bir nitelik kazanacafrm kamtlama arayrqrndadrr.
Aym gaba, aynntrh ve etkili bir sistemlegtirmeyle,'John Austin tarafindan geliqtirilen hukuki pozitivizm ve egemenlik kuramrnda izlenir.
Bentham'rn dri$tinsel mirasrm izleyen John Austin'in baghca vurgusu hukukun kendi kendine yeterli, iizerk bir alan, kawamsal dtigiince sisteminin araglanyla topluma uygulanabilecek bir kurallar britflnU oldufudur.
Ve bu ancak, yine Austin'e g6re, tarafsrz bir bilimsellikle miimktindtir.
Austin'in hukuk bilimi, en temel hukuk kavramlanmn gdziimlenmesinden baglayarak geligtirilir. Hukuk kurahm, akla dayah olan tistiin ve
diinyevi bir gticiin, kendisine ba!'h olanlann davramq bigimini diizenleme amacrna ytinelik bir emri olarak tammlayan Austin igin <inemli olan,

*

Marmara Universitesi Hukuk Faktiltesi Genel Kamu Hukuku O!'retim Uyesi
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hukukun mantrk kurallanna uygun bir gtizemlemesini yapmak ve hukukta mantrk birliiini

saflamaktrr.

Austin'in hukuk kuramrmn temel kalkrg noktasr, "hukuk"u, ahlak
kurallarr, teamtiller gibi dig'er toplumsal dawamg dizgelerinden agrk bir
bigimde ayrrrnaktrr. Austin'e gtire hukuk konusunda kesin bir tamma
ulaqmak igin hukuk biliminin konusunu bu bigimde srmrlandrrmak zorunludur. Hukuki pozitivizmin temel tezlerinden biri, bilindili

gibi, hu-

kuku, dini, ahlaki ve benzeri bir deierler sisteminin etkisi drqrnda pozitif
yasalardan olugan sistematik bir btitrinltik ve 6zerk bir bilimsel disiplin
olarak ele almasrdrr. ikinci temel tez, sdz konusu sistematik biittintin,
hukukun, insan yaprst olmasr, kigi ya da organlardan oluqabilen bir yasa
yaprcrmn varh$nr zorunlu krlmasrdrr. Her bafrmsrz devletin yasa yaplcr
bir "egemenugriqe s4hip olmasr gereklili$i, hukukun <izerkbir disiplin olmasrmn zorunlu tin koguludur. Bir bagka deyigle pozitif hukuk yine hukuki bir kdrwam olarak dtigiiniilen egemenlik ile tanffnlanabilecektir.
Austin diiqtincesinin dnemli kayna[r olan Jemery Bentham, ahlaki kavramlarla hukuk kurallanmn iligkilendirilmesini bir kawam kangrkh[r,
bilimsel olmayan bir yaklagrm olarak deperlendirirl. Bu aJirrmrn temel
nedeni ahlaki normlarrn hukuk kurallanna

gdre daha tinemsiz ya da

ikinci derecede olmasrndan kaynaklartmaz. Her iki dtiqtimir igin de hukuki ve ahlaki kural ve kavramlann birbirinden baft.msrz, ayn nitelikleri vardrr. Ve sonug olarak her birinin taqrdr['r tlnem ve gegerlilik alanlan
birbirinden ayndrr.

1. BENTHAM, J, A Comment on the Commentaries and A. Fragment on Government, edited bv J. H. Burns and H.L.A. Hart, London, 1977,s.3 vd.
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Austin'e g0re hukuk biliminin konusu siyasi otoritenin ortaya koymug olduiu pozitif hukuktur. o halde hukuk, siyasi iktidann bir ifade bigimi bir anlamda etkili ytinetimdir. Genig anlamryla hukuk insan akhmn
ortaya koyduiu ve u5rulmasrzorunlu olan kurallarrn sistematik btitrintidrir. Fakat hukuk evrimle geligen ve toplum hayatrnda zaten kendiliginden var olan bir olgu ya da kavram degildir. Do!-rudan dofouya grictin,
iktidann ortaya koyduiu bir kurallar britUmidrir2.
Austin'in hukuk kuramr, kendisinden cincekiyazarlarrn agrk, berirgin etkilerini tagrr. Ozellikle siyasi ve hukuki dizgeyt egemenlik kavramr
ekseninde oluqturan dtiqrince gelene$i Austin'in kuramrnda yeniden bigimlendirilir. En geniq anlamda Austin'in hukuk tanrmr Thomas
Hobbes'untanrmlnln tekrarrdrr: Hukuk bir emirdirS. Fakat her emir hukuki nitelik tagrmaz. Bu ilk genel saptamadan hareketle Austin, hukuk
kurah olarak ortaya konulan sdz konusu emri di!'er iradelerden yaptrnm
igermesi ve kurahn genellili ilkesiyle ayrrrr4. Austin'e gdre hukukun do!'asr ya da iizi "emir" kavramrnda sakhdrr: ',Her yasa veya kural... bir
emirdir. Daha dogrusu, yasalar veya kurallar, tam olarak isimlendirmek
gerekirse, dzel bir emir trirridrir"5. Austin'e gdre hukukun doiasrm belirleyen bu cizellik, hukukun riztinde bir "emir" olmasr, hukuku anlamanrn
ve hukuk bilimlerinin

anlamrnr ortaya koymamn baglangg noktasr

"anahtandrr"6. Austin'in yaklagrmr bir bagka biqimde de ifade edilebilir:

2. AUSTIN, J., The Province of Jurisprudence Determined and rhe uses of the study of
Juris prudence,London, 1955,s. 9-10.
3 . Bkz. HOBBES, Thomas,Leviathan, London, 1948,Chap. 26.
4. AUSTIN, The Province of, s.14 ve 21.
5 . AUsrIN,

John, Lectures on Jurisprudence or the Philosophy of positive Law, London,

1 9 1 3 s, . 1 1 .
6 . AUSTIN, Lectures on, s. 11.
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duruBir irade agrklamasr, iradenin yttneldiEi tarafin kabul etmemesi
kabu-l
munda, o taraf aleyhine bir sonug yaratryorsa, irade agrklamasrm
etmemek bir zarata u[-rama sonucu doiuruyorsa irade agklamasrnda
igin
bulunan tarafrn eylemi bir "emir"dir. o halde zarata uiramamak
nokemre uJrna, onunla ba!'h olma bir "g6rev" olmaktadrr. Bu baglangg
ve g0talanndan hareket ederek Austin mantrki bir sonuca ulaqrr. "emir
revmiitekabil(karqllrklriliqkiigindeolan)terimlerdir.'T.Birininvarlrfr,
gtriirtiik de olsa, diperine bafhdrr. Bir giirevin bulunduiu her durumda
gdrev ytirevin kayna[,r olan bi{ emir ve emrin bulundufi'u her zaman bir
vardrr. Emre u5rmamamn, emrin ytikledili giirevi yerine gektimliiltifii
yetersiz
tirmemenin beklenen sonucu ise yaptrnmdrr. Yaphnm zayrf,
emir ve bir
olabilir; fakat yine de bir yaptrnm vardrr, ve bu nedenle bir
gOrevvardrr8.
Austin bilinen genel bir sonuca ulagrr: Bir hukuk kurahmn temel
bir emayrncr niteli[.i onun yaptrnm igermesidir. cezalandrncr yaptrnm
rin-yasamn temel varhk koqulu olduiundan bir biittin olarak hukukun
kargrn
da varhk koguludur. Temel dtigrincelerdeki agrk etkilenmelere
Austin'i Bentham'dan aJnran bir nokta yaptrnmrn igerili ile ilgilidir'
Bentham da yaptrnmr hukuk kurahmn temel aJnncr iizelli$ olarak diiqtig6re, 6dulntir. Fakat ona gore, bir hukuk yaptrnmr cezayriqerebildigine
onun
lendirmeyi de igerebilmelidir. Yaptrnmr bu biitiinltikte dtigtlnmek
da paylatizellifiyle baidaqabilir. Benzer dtiqiince John Locke tarafindan
Odtilengrlrr. Austin bu olasrhlr tartrqrr fakat sistemli bigimde reddeder'
teknik olarak
dirme yoneitimce verilmig olan bir soze dayanabilir; fakat
,,emir-yasa,, mn ciztine aykrndrr. Bu nedenle bir hukuk kuraholarak

7 . AUSTIN, Lectures on, s.128 . AUSTIN, Lectures on, s.12.
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emir, zorunlu olarak olumsuz yaptrnmr igermek zorundadrrg. Austin'de
hukuku anlamamn anahtan, ya da baglangrg noktasr olan sdz konusu
emir, giirev ve yaptrnm kargrhkh iligki ve etkilegimi, iizellikle kendisinden sonraLi hukuki pozitivizm geleneiini etkilemiqtir. Qa!.dagpozitivistlerin etkili dtigrinrirlerinden olan Hart, btittin zamanlarda ve her yerde,
hukukun en belirleyici ve genel rizelli[inin zorlayrcrhk oldulunu belirtir1o.
Jeremy

Bentham

ve kurucusr.l oldulu

yararcrirk

okulunun
Austin'in hukuk kuramrnr, somutlamrsa hukuki pozitivizmini Onemli iilgride etkiledili yukanda belirtildi. Bentham tarafindan yetkinlegtirilen
ve John stuart MilI ve John Austin tarafrndan diigtinsel kabul g6ren yararcrhlrn hukuki pozitivizme etkisi iki temel sorunda kendisini gdsterir:
olan hukuk, olmasr gereken hukuk ayrrmr ve hukukun amag ve ytintemleri bakrmrndan di!'er bilimlerle ba!'lantrh bir bilim olarak ele ahnmasr.
Yararcrhk okulunun hukuki pozitivizme etkisi, onun mantrki hareket
noktalanndan gbk, hukuki pozitivizme uygun bir dtiqtinsel atmosfer yaratmasrndadrr. Jeremy Bentham hukuk kuramrm olugtururken, bilingli
ve sistemli olarak hukuku on sekizinci ytizyrhn egemen anlayrglanndan
farkh bir yaklagrmla ele alrr. Asrl amacr, onun genel felsefesine ytin veren ilkeyle, "en bri5nik saJnmn en btiytik mutlulufu', qeklinde cizetlenen
faydacr diigtiniigtin temel ilkesiyle koguiluk tagrrll. Bentham hukuku bu

9. Bkz. AUSTIN, Lectures on, s.r3. Austin tizerine yaprlan bir gahgmada,onun bu dugtincesinin askeri servislerde uzun d{inem gahqmasrnrnbir sonucu olduiu yargrsma vanlrr,
Bkz., RUMBLE, w.E., The Thought of John Austin: Jurisprudence, colonial Reform and
the Britigh Constitution, London, 1985, s.12.
10. HART, H.L.A., The Concept of Law, Oxford, 1994, s.6.
11. Bkz., BENTI{AM, J., of laws in General, edited by H.L.A. Hart, London, 1920, s.2g9
vd.
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ilkenin bir gergeklesme aracl olarak diiqrintir. Bentham'a gcire hukuku
temellendirmek igin ileri stirtilebilecek olan dofal, ewensel, deney cincesi
veya deney tistri brittin kavram ve ilkeler yararsrz ve gegersizdir.
Hukukun tek ve kesin kaynafr dtinyevi siyasi otorite, somutlamrsa yasama organrdrr. Dogal hukuk diiqtincesini bir britiin olarak gtirtitiirken
Bentharn, burada genel olarak ahlak kurah ile hukuk kura[

arasrnda

kaynaklal ve sonuqlarr kapsayan kdklti bir kanqrkhk, bulamkhk olduiunu, hukukun dini, ahlaki vb. kavram ve defer yargllanndan ttimtiyle
artnmak zorunda olan baSmsrz bir araqtrrma alam olduf'unq belirtir.
Bir kurahn "yasa" olup olmadrfr saf olarak bir hukuk sorunudur ve temel rilgrit onun belirli bir hukuk sistemi tarafindan kabul edilmiq olmasrdrr. Hukuki pozitivizm igin yasamn yanhq ve haksrz olmasr pratik bir sorundur.

Onun hukuki

bir norm olarak gegerliligini etkilemez. Bir

yasanrn haksrz olduiu dflqiincesi ona u5rmak zorunda olan bireye uJ[namak qeklinde bir pratik segim qansr tamyabilir. Fakat bunun sonuglanna
katlanmaktan kagrg yoktur. Hobbes'da btiyle bir durumun sonucu doia
durumuna, kaosa,karmaqaya geri d6ntiqtrir.
Bu bakrg agrsrndanyarglcm gdrrdvide bellidir. Egemen grig tarafindan ortaya konulmuq olan hukuku onun sozrine ve ruhuna uygun olarak
uygulamak. Eier yargry, bir hukuk normunun ahlaki de!'erlerle ba[dagmadr[r, haksrz oldulu dtiqrincesinde ise, onun ahlaki gdreviyle hukuki
grirevi arasrnda bir geliqki oldufu driqtintilebilir. Fakat onun pratik olarak davramqr gOrevdengekilmekle srmrhdrr.
Hukukun kaynaklan sorunsah Austin'i Bentham'dan aJnran temel
noktalardan biridir. Austin yargr yaprsr hukuku, yargrsal kararlaln bir
hukuk kaynagr olaca!"rm kabul eder. $u kadar ki egemenin yazrh olmayan, zrmni iradesini somutlaqtrrarak temsil ediyorsa, bigimlendiriyorsa.
Bentham'a gore ise, hukuk bir brittin olarak ancak yasama orgam tara-
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findan ortaya konurabilir. Bir hukuk kurahmn
aJnrrcr.zelli$i, onun ola_
bildisnce sistemri .,rLuk l' bir btitrin iginde
ve normatif olarak dtizenlenmiq olmasrdrr. ozeilikre yargrsal kararlarrn
bir hukuk kayna$ olalak ele
alrnmasrm Bentham kabul etmezr2.Bentham'rn
akrlcr normatif bir yaprlanma olarak dli$rlndtigu hukuki sistem, yargr
kararlarrnr bir hukuk
kaynalr olarak drglamasrmn nedenidir. yargrcrn
rohi bir dava, uzlagmaz_
'k tizerine karar vermektir. Fakat yar$g
bu g.revi yerine getirirken,
daha rinceki bir hukuki emsale baqvurmaktan
gok, somut durumdaki en
yriksek faydayr aragtrrmak ve taraflar
arasrnda bu yolla bir uzlaqma sa$lamak durumundadrr. Bdfece mahkeme
kararlarr hukukun normatif va_
prsrndan kOklU bigimde ayr.rlmaktadrr.
Hukuk yalnrzcar"rr_urrr,, Or,
fonksiyonu olabilir. Austin hukukun esas
orarak normatif bir drizen, sis_
temli bir kurallar britrinti orduiunu kabul
eder. Fakat diier olasrrrkrar ve
.zellikle yargrsal kararlarrn nitelisi konusunda
daha gergekgi bir yakla_
grm izler' Austin'in adlandrrmasryla
"yargrsal hukuk,,, rnodern hukuk sistemlerinin kabul etmek zorunda orduiu,
kagrnamayaca[r bir tamamlavrcr 6fedir.
Yine pratik gergeii gdz.nrinde tutan Dicey,
ingiliz hukukunun
cinemli .lgtide yarg yaprsr hukuk olduiunu
belirtir. Dicey bu kaynagr
yargrsal yasama ya da yargrsal hukuk
olarak adrandrnr. Fakat burada
kayrtsrz ka'namayacak sorun g.ztilmek
zorundadrr. yargrsal yasama,
parlamentonun ristrinltfri ilkesiyle
baf.dagabilir mi? Dicey,e grire b6yle
bir kuramsal geliqkiyi en azrndan ingiltere
deneyi igin'eri stirmek yanrrtrcrdrr, gegersizdir. ingiliz yargrgla' bir yasayr'iptal
etme gricrine sahip
olduklanm higbir zaman. dtigiinmezrer.
uygulamalarr da bu y.ndedir.

p., Legal Evorution:
the story of an ldea, cambridge university press,
Cambridge,1980,s.20.

12' Bkz' srEiN,
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Bunakargrlrkparlamento,yarglkaynaklrbirkuralr,grkaracaf,rbirka.
sonuca baflar' Yargsal yararla defiqtirebilir. Dicey sorunu dzetleyerek
samaikincil,bafrmlrbiryasamadrr.Yasamafonksiyonuolarakdtiqiintilonun onaJnna' denetimine
diif"iinde, parlamentonun etki alam iginde'
,,yasama"drr13.Hukuki pozitivizmi sistematik bir btitiinliik iqinba4r bir
yar$ orgamnca ve
de geligtiren H.L.A. Hart, hukuku yasama orgamnca
biitunii olarak
yetkilendirilmig organlarca ortaya konulan bir kurallar
tanrrtllarl4.
ttim aNaki,
Bentham,a gdre hukukun dopru olarak anlaqrlabilmesi
olanakhdr' Hukukun
dini ve benzeri alanlardan ttimden aynlmasryla
Bu ayru zamanda
kendine ozg'i, ilzerk bir gahqma alam vardrr'
Bentham.rnbtitiindoialhukukdiiqtincevekuramlannryadsrmasrnrnda
getirdifi kiiktenci elegtiri,
nedenidir. Bentham'rn doEal hukuk anlayrqrna
ya|ntzca,dofalhukukunbirttirmistikniteliiindendolayrdelildir.
Fakatesasolarakdo[.alhukuk,hukukiveahlakikawamvemeseleler
arasrndabirkanqrkl{'ayolagmakta,duqtinselbirbulanrklrpa,kokltibir
yanhsanlamayanedenolmaktadrr.Belirlibirtoplumdabirkuralrnhubir hukuk bilimi sorunudur'
kuki olup olmadrpr saf ve teknik anlamda
ettili olgiitlerle bu sove ancak stiz konusu belirli hukuki sistemin kabul
ya da k6tii, haklr ya da haksrz
run giiziimrenebilir. Hukuk kurahmn iyr
olmasrhukukunneolduiusorusununtamamendrqrndadrr'Bentham'
ahlakrnkrnadrlryadamahkumetti!,ibirhukukkuralryadabudurumunkuralaitaatsizlileyolagabilecepigbisorunlariizerindefazladur-

13.DICEY,A.V.,IntroductiontothestudyoftheLawoftheConstitution'London'1956'
s.60.
|4.Bkz.PosNER,Richard,The,ProblemsofJurisprudence,Han'ardUniversitiyPress,
U.S.A., 1990' s.20.
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mazl'.
Liberal kuramlann temel vurgusu, hukukun, iktidann keyfi kullammr kargrsrnda birey Ozgrirliiklerinin korunmasrna yiinelik kurallar britiinri olduiudur. Austin ise hukuku etkili yrinetimin teknik bir aracr olarak dtiqiintir. Fayda ilkesiyle belirlenen, toplumun ortaklaga yaranna
ydnelik teknik bir arag. Austin <izellikle kigi hak ve dzgrirltiklerini tartrqrrken libeial kuramlarla karqrthk daha da belirginleqir. Dofal haklar,
insanrn kiqilig'ine baih temel haklar drigiinceleri onun sisteminde varhk
koqulu bulamaz. Bu belirleyici noktada Austin, Hobbes'tan Bentham'a
uzanan dtiqrince geleneiiyle birleqir. Ne insan dof'asrnda ne de toplumsal
yaqamrn ciztinde, kendililinden, doial olarak var olan bir hukuktan scjz
edilemez Austin'e g6re. Biitiin yasalar, haklar ve ddevler ancak ve yalmzca siyasi yOnetimin bir etkinligi olarak pozitif kurallar tarafindan yaratrlrr.
Biiyle olunca hak ve dzgrirhiklere dini ya da dflnyevi herhangi bir
anlamda kutsalhk niteliSi vermek yanhgtrr, onun doiasryla ba!'daqmaz.
sonug olarak haklar ve Odevlerancak ortaklaga yararr sailamak amacryla etkili bir ydnetimin iironti oldulu iilgtide bir deier kazamr. Austin y0netimin temel amaernln ortaklaqa yarara hizmet etmek, toplumsal barrqr
ve gtivenlifri sailamak olduSunu iinemle vurgular. Fakat hak ve dzg{irItiklerin korunmasr ancak bu temel amaca hizmet etti[i iilgude gegerlidir.
Bazr durumlarda dzgrirltiklerin srnrrlanmasl onun geniqletilmesinden

15. Bkz. LLon,

Dennis',The Idea of Law, Middleesex,lg7g, s.101.
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daha fazla ortak yarann saflanmasr igin gereklidir. Austin igin dzgtirltik
kolayca kaotik bir duruma dtintigebilen bir slogandrr. Buradan grkan sonug ridevlerin haklardan daha temel bir karakter tagrmasrdrr. Gdrev ancak hukukun bir emrine dayandrfi dlgtide anlamhdr. Ve emir de bir 96rev ytiklediPi zaman anlam taqrrl6. Odev hukukun baqhca yaprcr iiiesi ve
sonucudur. Haklar gdrevlerden trirer. Birinin diferine ytineltti$ bir hak
talebinin nedeni, kaynalr, hukukun titekine ytiklemig oldulu iidevdir.
Austin'in belirleyici etkilerini tagryan hukuki pozitivizm diigiincesi
ga!'daq do!'al hukuk kuramlanmn qok eskilere dayanan drigtinsel araglanyla elegtiritir. Ahlak kurallanyla hukuk kurallan arasrnda bilinen ortak noktalar, drneiin ahlak kurallanmn da hukuk kurallan gibi bireylere zorunluluklar ytiklemesi ya da belirli bir tehdit igeren kurallar olmasr,
eski ve kbklii gelenefin, dopal hukukun dtiqiinsel temelleridir. Skolastik
doial hukuk kuramlan gibi modern do$al hukuk dtiqiincesi de hukuku
ahlak bilimi ya da felsefesinin ve felsefi bir kawam olarak adaletin bir
alt dah olarak ele alrna e!.ilimindedir. Bu diiqtince gelene!'inde hukuku
anlamamn dogru kalkrq noktasr, onu, u5rulmasrdurumunda yaptrnm igeren bir emirler toplamr olmaktan gok ahlak ve adalet ilkeleriyle u5rumlu,
bunlara ba['h bir kavram olarak dtigtinmektir. Hukukla ahlak felsefesi
arasrnda kurulan bu yakrl iligkilendirme, hukuku ahlakla aSmrlagtrran
giderek ahlak iginde eriten bir anlayrgtrr. Sonuglan agrsrndanbakrldrfrnda ise en azrndan sorumluluk trirleri ve uygulama araglan yiintinden hukukla ahlak kavramlan arasrnda dtiqiinsel bir bulamkhk kangrkhk ortaya grkmaktadrr. Hart'a grire, hukuku

tammlamak

igin bazr temel

sorulara yeniden dOnmek gerekir. Ornefin hukuki sorumluluiu
ktimliiltilfl

ahlaki sorumluluk ve y0kiimliili&ten

16. Bkz., AUSTIN, The Province of, s.269ve L4.

ve yti-

ayrran ve onunla iliqki-
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lendiren noktalar. Ya da hukuku difer tehdit igeren kurallardan, emirlerden ayrran rjzellikler gibi. Hart, hukuk kavramrm berrakh!.a kavugturmak igin, Austin tarafindan geligtirilen ve dzellikle Ingiliz Hukukunu
belirleyici bigimde etkileyen kuramr incelemenin gerekli olduiunu belirtir. Hart'a grire Austin, emir, bafrmhhk, ba[rmhhgn siireklili$ gibi kallaq noktalarrndan hareketle, hukuk kawamrnr son derece agrk ve gOztimleyici bigimde geligtiri117.
II-

HtrKUKtiN

KAYNAGT

OI"ARAK

EGEMEN

GUg

\IE

TEMEL AYIRICI OZPr,r,irrr,NNi

,

Hukuki pozitivizmin temel savlarrndan biri, hukukun pozitif normlardan olugan bir sistem, 6zerk bir disiplin orduiudur. bir yasanrn gegerli
olup olmadrgr, dini, ahlaki ya da harhangi bir dtigtince sisteminin etki
alam drqrnda, ancak belirli bir hukuk sistemi gergevesindebelirlenebilir.
Hukuki pozitivizmin egemenlik kuramranyla zorunlu ba$lantr noktasr
da buradadrr. Qrinkti bu gekilde tammlanan hukuk, zorunlu olarak, belirlenmiq, insan yaprsr bir normu ve bu normu ortaya koyan bir gticiin,
egemenliiin varhfim gerektirir. Hukukun zorlay.'rl-ve u5rulmamasrdurumunda cezalandrncr bir emirler sistematik biitrinti olarak dUgriniilmesi,
bu modeli ortaya koyan, yaprlandrran egemen gricti g0ztimlenmesi gereken diier temel sorunsal olarak belirginleqtirir. John Austin'in kawamsallagtrrmpsryla "hukuk"un var oldugu her toplumda onun kaynallnr
oluqturan bir egemen grictin de varhlr

mantrki olarak zorunludur.

Kurala uJrma ya da itaat, belirtmek gerekir ki, hukuk kawamrmn en
Onemli aJnncr niteliklerinden biridir. Austin'in gabasr "itaat" kavramrm
hukukla iligkilendirmede, hukuk kuramr gergevesindegdzrimlemede,kr-
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sacakavramr hukukilegtirmedeyoiunlagrr.
Bir kamu hukuku ve siyaset bilimi kavramr olarak egemenlik, en
genel bigimiyle ve srmrh bir anlamda, yasa yapma, defigtirme ve kaldrrma giicti olarak tammlanabilir. Ikinci anlamryla egemenlik, politiklegmig
insan topluluklarrnda, mutlak ve siirekli olan tisttin bir otoritenin varhgrm ifade eder. Bu genel tammlama bigimleri, modern anlamda egemenlik kuramrmn ilk kez sistemleqtifildigi 16. yrizyrlda yaprlan tammlamalarla gakrqrr. Egemenlik bir kuram olarak belirleniginden baglayarak
gtinrimrize kadar kamu hukukunun

ve siyaset biliminin

en tartrgmah

kawamlanndan biridir. Pratik ya da olgusal belirlenige kesin bir baglangrg noktasr bulmak grigttir. Fakat e!'er bir kuramdan, diigiinsel bir dizgeden sdz edilecekse modern egemenlik kawammrn 16. ytizylilda belirlendilini ve yaratrcrsrnrn Jean Bodin oldu!'unu s<iylemekgerekecektir.
Bodin'in egemenlik kuramr, 16. yrizyrl Avrupasrmn, feodal toplumsal ve siyasi Orgiitlenigten ulus devletlere gegtifi biiyiik gatrgma ve diintiqttn ortamrnda bigimlenmiqtir. Bodin'in yof'unlaqmasr, Ozellikle kawamrn hukuki

gergevesi tizerindedir. Egemenlifin

megruiyeti, tammr,

dieleri, srmrlanmasr gibi temel ve belirleyici sorunlar, hukuki ydntemle,
hukuk mantr$ ve araglanyla ele ahmp grizrimlenmiqtipls. IGvramrn diigtinsel geliqiminde bu yaklaqrm tarzrmn

belirleyici

rinemi vardrr.

Gergekten de Jean Bodin'den baqlayarak 20. yiizyrla kadar, farkh siyasi,
toplumsal kogullann belirleyici etkileriyle kawama farkh nitelikler yiiklenmigtirl9. Tartrqmalann yo!'unluiu, bir bakrma, kavramrn soyutlu!'u

18. Bkz., BODIN, Jean, On Sovereignty, Four Chapters from the Six Books of the
Commonwealth, Tlanslated by Julian Franklin, Cambridge, 1992, s.46 vd.
19. Bkz., SCHMITT,

Carl, Political Theology, Four Chapters on the Concept of

Sovereignty,1988,s.16.
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ve farkh anlam yiiklemelerine agrk karakterinden kaynaklanmaktadrr.
Defigik tilgtitler kullamlarak, farkh kallag noktalanndan hareket edilerek, millet egemenlifi, halk egemenli{i, ig egemenlik, drg egemenlik, siyasi ya da hukuki egemenlikten sOzedilmiqtir. Yine egemenlik kavramrmn, devlet, siyasi iktidar,

demokrasi ve anayasacrhk kavram

ve

olgulanyla iliqkileri de 20. ytizyrhn yolun tartrqma odaklan olmuqtur.
Bodin'den Bentham'a kadar uzanan dtigunsel gizgi, Austin'de en
etkili ve dynntrh ifadesini bulacaktrr. Austin'e g6re hukuku di!'er iliqkili
kawamlardan tirneiin ahlak, adalet ve hatta "dofal hukuk"tan ayrrzrn
belirleyici <izellik, pozitif hukukun ya da genel olarak hukukun bir egemen tarafrndan yaratrlmasrdrr. Egemen bir kiqi olabilir ya da kigilerden
olugmuq bir organ olabilir. Fakat dnemli ve belirleyici olan egemenin
yasa yapma gtictidtir. Mill'e g0re, Bentham'rn en dnemli diigtincelerini benimseyen Austin, bunlara hem diper kajmaklan eklemig ve hem de bunlan kendi dtigtinceleriyle btittinlegtirmigtirz0. Austin'in kuramrnda hukuk, egemenin emirlerinin toplamrdri ve egemen gtig tarafindan ortaya
konulmayan

hiqbir

emir ya da buymk

hukuk

niteliiini

alamaz.

Bentham'dan hareketle Austin, egemenlifi, emirlerine uyulmasr zorunlu
olan ve bu uJrnarun stireklilik taqrdrfr devlet iqindeki en iistiin gtig olarak tammlar. Fakat bu giiciin ba!'h olaca!,r baqka bir gtiq olamaz.
Yasamn ve genel olarak hukukun kaynalr Austin'e gOre,egemen gtigten
ve onun iradesinden baqka bir gey olamaz. Bu iradenin somutlaqmasr,
normatiflegmesiyle ortaya grkan emir-yasa, bu emre uymak zorunlululunda olan toplumun biitrin tiyelerine yrinelir. Ona uyma qeklinde bir ytikiimltilti{u zorunlu krlar. Emre, yasaya uJ[nam€rmn bilinen sonucu ise
yaptrnmdrr.

20. Bkz. MILL, John Stuart, Autobiography, Oxford, L971,s.41.
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Temel noktalarda Thomas Hobbes'la kogutluklar tagryan Austin'in
egemenlik kuramrna gdre, egemen gricti difer topluluk ve toplumsal yetkelerden aJnran iki temel gdsterge vardrr: Ilk olarak toplum iiyelerinin
tisttin gtice, egemene, somutlanrsa onun iradesi olan yasaya itaati, bagrmhlrg ve bu ba{rmhhlrn srirekli bir nitelik tagrmasr. Ikinci olarak, belirli kiqi ya da organlardan oluqan egemen gUg igin bu ttir bir bafrmhhgrn bulunmamasl zorunluluiu2l. Bu temel gOstergelerkalkrq noktasr
ahnarak iki ayn durum tasarlanabilir ve iki ayrr nitelemeye vanlabilir.
Birinci durum, toplum tiyelerinin tamamrmn aym egemen grictin iradesine hig bir giighik ve duraksama olmaksrzrn ba[rmhhfn, baqka deyiqle balrmhhlrn

srireklililidir

ki bu durum bairmsrz siyasi toplumun, a5mr an-

lama gelmek tizere devletin varhfimn giistergesidir. Ikinci durumda ne
toplum tiyelerinin tamamr igin bir balrmhhk sriz konusudur ve ne de balrmhhk stireklidir. Bu durumda siyasi olmayan doial toplumdan sriz ediIecektir. Austin ikinci duruma 6rnek olarak ilkel topluluklan gdsterir22.
Egemen gtigle toplumun iiyeleri arasrndaki iliqki, egemenlik ve baflmhItk iliqkisidir ve bir insan toplulu!'unun, bafirmsrz siyasi bir toplum niteligini kazanabilmesi, o toplumun ancak bir egemen ve ona ba['h olanlardan oluqmasrnl zorunlu krlar. Eier toplum riyelerinin egemene olan
balhhlr arahkh, gegici, srireksiz oluyorsa veya bu durum bir kesinlik tagrmlyorsa, egemenlik sOzkonusu olamayacafandan bafrmsrz politik toplumdan. devletten scizedilemez2S.
Austin'e gdre egemenlik kavramrmn mantrki dofasrnda iki temel
dzellik vardrr: Btiltinmezlik ve srmrsrzhk. Austin'de egemenlifin temel

2L. AUSTIN, Lectureson, s.86.
22. AUSTIN, a.g.e.,s.87.
23. AUSTIN, a.g.e.,s.82.
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a)nncr rizellikleri, belirleyici yrinleri, Bodin'le baglayan ve Hobbes ve sonrasrnda yetkinleqtirilen modern egemenlik kuramrmn bir toplamr ve yeniden yorumudur. Her geyden rince tek bir siyasi toplumda yalmzca "bir"
egemen giig varolabilir. Bu 16. yrizyrl sonlanndan baglayarak bilinen
egemenliiin b0l{inmezliii ilkesidir. Ikinci olarak egemenlik yasa ile srmrIanamaz. Bu dzellik dogrudan dogruya Austin'in hukuk tammrmn bir sonucudur. Qtinkri hukuk doirudan ya da dolayh olarak egemen grictin emridir. Fakat egemen kendisini srmrlayacak bir emir veremez. B0yle bir
durum gergekleqsebile istedili zaman bu yasayr iptal edebilir. Egemen
giictln emirleri drgrnda uyulabilecek bagka bir yasa olamaz. "Usttin gricrin pozitif hukuk tarafindan srmrlanmasl agrk bir Qeliqkidil"2a.
Austin'in kesin vurguyla belirtti{i egemen grictin hukuki olarak srnrrlandrnlamazhfi. ilkesini Bentham ancak kuramsal bir dolruluk kabul
eder, Bentham'a gdre egemen gtictin pratik olarak srnrrlanmasr mrimkrindrir. Daha iince de belirtildigi gibi Bentham da Austin gibi egemen
giicti stirekli itaatle belirginleqen pratik bir olgu olarak diiqiiniir. Fakat
burada Bentham'a gOre insan do$asrmn zorladrfl bir ilkeye uyulmahdrr.
Insan dofiasrmn sonucu olarak ydnetilenler, egemen giictin gergekleqtirecefi her deEigiklik karqrsrnda aqrn duyarh davranacaklardrr. Bu nedenle
egemen g[ctin ortaya koyacafr her irade sdzciiklerle acrk bigimde tammlanmrq olmahdrr2S. Bu noktadan hareketle Bentham egemen gricrin pratik olarak srmrlanabileceii sonucuna ulagrr. Hukuki temel ilkeler olarak
dtiqtndUg'Ubu srmrlamalarrn kayna$m yine egemen gricrin iradesine dayaqdrnr. Fakat egemen giictin kendisini nasrl srmrlandrrabilece!-i sorunu

24. AUSTIN, The Province o{ s.254.
25. BENTHAM, J., Of laws, s.69.
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Austin'de oldufu gibi belirgin ve teknik olmaktan azakt;,lr26.Hukuki ilkeIer olarak belirledigi srmrlamalar, Austin'in pozitif ahlak tammlamasrmn Oleleriyle benzerlik tagrr.
Hukukun, emir-yasa ekseninde olugturulan teknik tantmt, ancak
Austin'in egemenlik kavramrm ele ahq bigimiyle biittinsel bir anlam kazanabilmektedir. Austin'in hemen hemen btittiniiyle Thomas Hobbes'dan
egemenlik kuramt, yine Hobbes'un iinemli gr-

esinlenerek oluqturduiu

karsamasryla koqutluk taqrr. Gtictin, iktidann uyulmasr zorunlu bir emri
olan yasa meqruiyet temelini egemenlik kuramrnda bulur. Hukuk <lzel
bir emir trirti olduiuna gdre emri verenin, kurah koyanrn niteliii, kimli$
belirleyici 6nem taqrr. Egemenlik duguncesini olugtururken Austin,
Hobbes'dan daha az da olsa, belirgin olarak Bentham etkileri taqrr.
Austin'in hukuk biliminde bir emri, yasa, teknik ve pozitif anlamda hukuk yapan belirleyici iizellik, emrin doirudan ya da dolayh olarak baprmsrz bir siyasi toplumdaki egemen giiciin iradesi olugudur. Emrin yOneldiFi yer, egemen gtice bafrmh olan s6z konusu toplumun tiyeleridir. Siyapi
bagrmsrzhk ve egemenlik burada Hobbes'da oldulu gibi iliqkili kavramlar olarak kullamlrr. Egemenlik birbirini tamamlayan iki koqulun varhgr halinde dtiqtinrilebilir: Toplum gof"unluiunun otoriteye balrmhhfr ve
bu ba[rmhhfln
reklilifi

srirekli bir nitelik taqrmasr birinci koquldur. Austin sii-

ahqkanhk, itiyat gibi bir davramg bigimi olarak diigrintir. Ikinci

kogul, egemen gticrin, otoritenin hig bir bigimde ve hig bir organa ya da
kiqiye kargr. bu tiir

bir

yiiktimltiliillIrUn

olmamasr gerekliligidir.

Austin'in egemenliiin varhk kogullan olarak belirledi[i kurallar ig egel
menlik drq egemenlik ya da siyasi baSmsrzhk a5rnmrnadenk diiqer.

26. Bkz., BENTHAM, Of Laws, s.64-70.
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Austin, Aristoteles, Bodin, Hobbes gizgisindeki dtiqrince geleneSni,
geleneksel srmfl andrrmayr hemen qairrqtrran ayrrma bagvurur. Egemen,
mutlak monargilerde olduiu gibi bir kigi olabilir. Ya da aristokrasi ve demokrasilerde gdnildiiEu gibi kiqilerden oluqmuq bir organ olabilir. Fakat
Austin "egemen" terimini her zaman birey, kigi olarak degil bir kurum,
tisttin otoriteye sahip bir "office" olarak dtigrintilzZ.
Austin'de egemen griq trpkr Hobbes'ta oldu{u gibi bir so5rutlamadrr.
Hobbes'un egemenlik kuramr Austin'in diiqtincelerini esash olarak bigimlendirmiqtir. Austin'in yazrlannda bu etkilenme giiriihir; Hobbes'a duyolan ha5n'anhk kugkuya yer vermez. Buna kargrhk Austin, Bentham'rn
egemenlik kawamr ile ilgili dtigtincelerine daha mesafeli yaklagrr. Temel
gergeve ve tezler oluqturulurken Hobbes etkisi belirgindir; fakat
-Hobbes'un
mantrki baqlangg noktasr Austin tarafindan kabul gdrmez.
Egemen grice bafrmhhk ve bu ba!,rmhhfrn stirekli olmasr zorunluluiu,
Hobbes'tan farkh olarak sosyolojik, olgusal nedene dayamr. Bu noktada
Austin

Hobbes'tan gok Grattius ve Bentham'a yaklaqrr. Austin,i

Bentham'a yaklagtrran Onemli nokta her ikisinin de toplumsal sOzleqmeyi gergek drgr bir kurgu olarak diiqtinmeleridir. Hobbes da toplumsal scjzleqmeyi bir olgu olarak delil fakat alalcr bir baqlangrgnoktasr olarak drigtiniir. Fakat Hobbes'un toplumsal sOzlegmesininmantrki biitrinltiiunti
saflayan dnemli bir arag vardrr Hobbes'un elinde. Bu da toplum dncesi
insamn sahip olduiu doial haklardrr. Fakat Bentham ve bu noktada onu
izleyerek Austin, Do!'al haklan akrl drqr bir dogma olarak drigrintir ve
reddederler. Her ikisi de egemenliiin meqruiyet temeli olarak driqtintilen
toplumsal sdzlegmenin yerine sosyolojik denilebilecek olgusal bir temel

27. Bkz., AUSTIN, The Provinceof, $.146,!47,2G1.
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koyarlar. Egemenlilin varhfr, egemen uyruk iliqkisinin temeli olgusal
bir niteliktedir. Bdylece egemenliiin varhk nedeni.,Hobbes'da oldulu gibi
bir dolru yanhq ikilemi ve akhn rehberliiinde zorunlu olarak dofruya
ycineliqgibi felsefr bir soyutlamaya de!'il, fakat yalruzca siyasi bir olguya,
bir "durum"a daYamr28
"Her siyasi otorite hukuki olarak despotik niteliktedir"2g saptamasrna ulapan Austin'in kuramr otoriter, baskrcr yOnetimler igin dtigiinsel
bir arag mrdrr? Bu ydnde bir gok yorumun yaprldrfrm belirtmek gerekir.
Fakat btiyle bir yargrya kesin olarak ulagmadan rjnce Austin'in egemenlik kuramrmn bazr onemli, aJnrrcr dzelliklerine de!'inmek gerekir. Jean
Bodin ve Thomas Hobbes'un geliqtirdifl egemenlik kuramrmn guglu etkilerine karqrn bir iinemli nokta Austin igin ayrncr niteliktedir' Austin egemenlik kuramrm esas olarak temsili demokrasi ve tizellikle Ingiliz siyasi
d.emokrasisi koqullarryla iliqkilendirir,

bu bafiIamda geligtirir. Hukuki

olarak parlamento kendisini srmrlandrramaz. ikinci rinemli nokta egemen grig hukukla srmrlanainaz; fakat bu onun ttimden srmrslz olduiu
anlamrna gelmez.Austin'in "pozitif ahlak" olarak isimlendirdiii

bir dizi

etken egemen gociin dnemli srntrlanma nedenleridir. Bunlara kamu oyunun etkisi, siyasi ve ahlaki beklentiler, devrim ya da ayaklanma tehlikesi rlrnek olarak gdsterilebilirsO.

28. AUSTIN, The Province of, s.277-218.Ayrrca bkz., HART' H.L.A., Essays on Bentham:
Studies in Jurisprudence and Political Theory, Oxford, 1982, s'221.
29. AUSTIN, The Province of, s.27L.
3 0 . Bkz, AUSTIN, Lectures On, s.58 vd.

MACHIA\ruLLI \IE HUKIIK TARI}IINUNXI WNi
Dr. Ekrem Bugra nXiNCi

cini$
Onaltrncr pizyrhn baglannda en parlak galnnr yaqayan Rtinesans
ve bunun yanrsrra coirafi keqifler ve teknik buluqlar, biiyuk yeniliklere
yol agmrqtrr. Bu da insan zekAsrm harekete gegirerek Hrristiyanhktan
gelen ruh ve madde arasrndaki ihtilaf ortadan kalkmrq, b<iylecdguzel sanatlar biiyiik geliqme gdstermiqti. Ancak bunlarla fazla ilgilenemeyen
Floransa'h devlet ve fikir adamr Niccolo Machiavelli'nin akh siyasetteydi1.

Genellikle modern zamanlarrn fikir hayatrmn, Ortagafi'dan bu
yana bir devamhhk nitelifi tagrdrflr kabul edilmekteyse de, bu devamhhk
iginde ashnda bir kopuqu gdsteren Niccolo Machiavelli, Ortaga!''da yaygrn olduiu tizere teolojik dogma ve felsefik geleneklerden grkan bilgilere
dayanmayr bir tarafa brrakmrg, tarih ve gaidaq siyasi uygulamalan giizleyerek sonuglara varmasl ve siyaset bilimini din, ahlAk gibi metafrzik
konulardan soyutlanmasryla bir yenilik getirmiqtir. Nitekim Rtinesans
ile

beraber Eski

Yunan

ve Roma felsefesine dtinrilmtiq,

ancak

Ortagai'dan farkh olarak bu felsefe Hrristiyanhk tesirinden anndrnlarak
ele ahnmrgtrr. A;rnca kilise ile devlet arasrndaki risttinltik mricAdelesi ortadan kalkmrg; yerine, yiinetenlerle y0netilenler arasrndaki iliqkiler
onem kazanmrqtrr. Avrupa'da merkezi mutlak monarqiler kurulmuq
(ingiltere, Fransa, ispanya grbi), buna kargrhk Almanya ve italya'da b6-

1.

M. Mahir $ellaki: Nicolas Machiavel'den Dtiqiinceler; Ank. 1959, 6.
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ltnmiiqhik

devam etmigtir.

igte bu zamanda Ingiltere'de Hobbes,

Fransa'da Bodin ve ltalya'da Machiavelli adrnda iig fikir adamr ortaya grkarak gagrn yeni yOnetim tarzrntn monarqi oldufunda birleqmiq, 9a['ve
toplumun iginde bulunduiu zaruretleri gdziintinde tutarak gerekirse halkrn hiirriyeti pahasrna devletin mutlak htiktimranhSrm savunmuglardrr.
Machiavelli, insamn ve devletin hareketlililini,

bir devletin iginde

qeqitli griqler arasrnda devamh sflrttiqmeler bulundu[unu gtiziiniinde tuturak ampirik bir metod uygulamrg, realist ve rasyonel yaklagrmlanyla
tanrnmrqtrr2. Siyaset bilimine neredeyse bir serbesti kazandrrmrgtrr.
Haklr sayrlabilecek bir giirUqe gdre "o zanlancl d'ek aynaya bakttklannd'a
hendilerirui giizel gdrmek isteyenlerdenfarkh. olarak ilk defa korkmadan
hend.isiniotd.uPugibi gdrmek istenen bir kirnseolmugtur"S-

r. MACHTA\rELr,I'NiNrrAYATr \IE YA$ADrGr ORTAM
A. Machiavelli'nin

Hayatr4

Eski fakat orta halli bir aileye mensup bir hukukgunun oflu olarak
1469 yrhnda Toscana'mn Floransa gehrinde dopan Machiavelli orta derecede ci[renim gormesine raimen Latince ve Yunanca'yr iyr tiirenerek
kendisini yetiqtirdi. Geliri fazla olmadrlr igin bir memuriyete girmek zo-

2 . M. Ali A[aofullarr: Siyasal Diigiinceler Tarihi II' Ank' 1986' 23.
3 . Orhan Hangerlioilu: Erdem AqrsrndanDtgiince tarihi, 2.b, Ist. 1966, 98'
4 . Bu krsrm, i. Alaeddin G.6vsa:Meghur Adamlar, Ist. 1933-1936ve Meydan-Larousse ve
Ana Brittanica'nrn Machiavelli maddelerinin yanrsrra buyi.ik itlqude gu eserlerden faydalamlarak

hazrrlanmrqirr: Gaetano Mosca: Siyasi Doktrinler

Tarihi,

Trc

Samih

Tiryakio{lu, Ist. 1963, s:87-93;Cecil Grayson: The Life of Niccolo Machiavelli, Routladge
1g63; Felix Gilbert: "Machiavelli and Guicciardini", Politics and History in sixteenth
Century Florence", Princeton-New Jersey 1965.
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rundaydr ve 1498 yrhnda Floransa bagbakamnrn, daha doirusu
Floransa'yr ytineten onlar

Heyeti'nin katibi

oldu. Biiylece birden

Floransa'mn ikinci adamr durumuna geldi. ondiirt yrl kaldrgr bu vazifesi
esnasrnda kendisine gok grivenildifi iqin elgi yardrmcrsr olarak gok seyahatler yaptr, bu vesileyle di!'er ltalyan qehirlerini, Fransa, isvigre ve
Almanya'5n bilhassa siyaset ydniiyle yakmdan inceleme firsatrm buldu.
1502'deevlendi ve aJmr zamand,acesare Borgia'ya elgi olarak gdnderildi.
Borgia'yr ustaca idare etti, buradan tilkesine delerli mektuplar yazdr.
sdzgeligi 4cretli askerler yerine milis ordusu kurulmasr hususund.atavsiye ve bir de proje gdndermigse de bundan pek olumru sonug almamadr.
Bu arada Pisa'mn geri ahnmasr igin tegvikgi bir rol oynadr. papa II.
Julius nezdinde elgi gOnderildi. Imparator Maximillian'rn tag giyme t6renine katrlmak rizere Bolzano'ya gitti. Almanlann giyim-kuqamlanm anlatan bir kitap yazdr. Fransa'da bulundugu srrada Fransrz monargisi rizerine kiigiik ama Onemli bir eser kaleme aldr. 1512'de birkag ay sonra
Papa x. Leon adrm alacak olan Kardinal Giovanni de Medici, ispanya ile
birleqerek Floransa'Jn zaptedince Medici'Ier tekral baga gegti. Eski baqkan soderini'ye sadrk kalan Machiavelli giirevinden ahndr. Medicilere
kargr drizenlenen bir suikaste karrqtrfi giiphesiyle bahsedildi, bir siire
sonra da stirgiine gdnderildi. Giovanni papa segilince, afuedilerek san
casciano'daki giftlik evine qekildi. Acrkh bir hayat gegiidili burada bol
bol Polybus, Titu Livius, Dante, Petrarca, fibbulus, ovidius'un klasiklerini okudu, burada Nutuklar, Harp sanatr gibi eserlerle birkag d.akomedi yazdr. Italya'mn kurtulugunun kudretli bir devletin kurulmasryla
mtimktin olduf'una kanaat getirdi. Bu ig igin de papa X. Leon'un ktiqrik
kardeqi Giulio de Medici'ye timid bailadr. Bu esnada (1b18) II principe
(Prens-Hukrimdar) adh eserini buna, bunun dlmesi rizerine de ye$eni
Lorenzo'ya ithaf etti. Burada lisan tizerine gahqmalar yaparak Floransa
lehgesiyle edebiyat dili olarak lanse etti. 1b20'de Floransa universitesi
tarafindan

Floransa

tarihini

yazmakla

gdrevlendirildi

ve Istorie
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Fiorentine'yi yazdl 1526'da afvedilerek Papa VIII. Clementus tarafrndan
basit bir memuriyete, sonra da elgili['e getirildi.

7527'de Floransa'd.a

cumhuriyet kurulunca yeni rejim artrk Medici'lere yakrn birisi olan
Machiavelli'ye grivenmedi!'i igin kendisine yeni bir giirev verilmemig,
Machiavelli aynl sene fakirlik ve unutulmuqluk iginde iilmtigtiir.
-

B. Machiavelli'nin

Yagadrlr Devirde Floransa

Onddrdtincri ve onbeginci asrrlarda Awupa'mn en zengin ve entellektuel rilkesi ltalya, burada da Floransa idi. Yaklagrk 120.000 nrifuslu
bir qehir olan Floransa btiytik bir bankacrhk ve sanaJn merkezi haline
gelmiqti. Tabir yerindeyse bir zenginler oligarqisi tarafindan ytinetilen
Floransa'da, yiiksek bir zenaat topluluiunda bulunmayan kimse devlet
hizmetine de giremezdi. Bu zenginler arasrnda Medici ailesi halkrn da
desteiiyle siwilerek

niifuz

sahibi olmugtu, Cosma'nrn o$lu Pietro,

Pietro'nun oflu Giulio ve Lorenzo, araslna siirgiin ve hatta'cinayetlere
ulramak pahasrna Floransa'yr ytinetmigler, ancak grtgrde halk desteiinden mahrum kalmrglardt. Bu esnada Hieronimo Savonarole isminde bir
Dominiken papazr va'zlanyla halkl etkilemektedir. L494'de Fransa Krah
VIII. Charles ltalya'yr iqgal etmigtir. Derken Pisa ve diier qehirlerde
Fransrz destekli isyanlar grktr. Medici'ler bunlara engel olamadrklarr igin
toptan siirtildtiler. Floransa'da cumhuriyet ilAn edilerek, tiim !u olup bitenlerle ntifuzunu arttrran Savonarole, Floransa'mn lideri olduysa da
afrr bir dille elegtirdifi Papa VI. Alessandro tarafindan afaroz ve bir
miiddet sonra 1498'de Fransiskenler tarafrndan yakrlarak idam edildi.
Floransa'yr Onlar

Heyeti adr verilen burjuva

temsilcileri

1512'de

Medicilerin ddntiqtine dek idare etti.
Ote yandan geqitli site ve feodal beyliklerden oluqan ltalya siyasi
bakrmdan paramparga idi. Floransa, Napoli, Milano, Venedik ve Papahk
bu siteler iginde ileri gelenleri olup, birbirleriyle devamh siirttiqme igeri-
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sindeydiler. Bundan faydalanan komgu devletler ltalya'yr ele gegirmeye
gahgryorlardr. Nitekim Napoli ispanya'mn eline gegti. Bir miiddet sonra
Avusturya

Lombardiya'yr, Fransa da Savoia'yr aldr. Floransa da,

Ghibellini'lerle Guelfen'ler, ya'ni Imparator ve Papa tarafdarlan araslnda ortaya grkan burjuvazi-aristokrasi mticadeleleriyle g:itg:ideyrpranmaktaydrs. Machiavelli, o devirde Floransa'daki ntifuz gruplarrndan higbirinin safrnda yer almamrgtr. Bunun da gegitli sebepleri vardr. Bir kere,
Machiavelli eski fakat fakir bir ailedendi. Bu aile, asaletine rafmen fakirlifinden

dtrirti

bu ntifuz

gruplanna

girememiqti.

Ote yandan

Machiavelli, bu gruplann higbirince sevilmeyen Soderini'yi desteklemiq
oldufu igin, Soderini'den sonra baqa gegen Mediciler ve bunlara ba!'h
gruplar onu tabiatiyle aralarrna alamazlardr. Medicilere karqr olan grupIar ise yine bu yakrnhk sebebiyle kendisiyle irtibattin

gekinmiglerdiro.

Bunun yamsrra ltalya'yr giderek artan bir ekonomik gdkug tehdit
etmekteydi. Artrk yeni ticaret yollan ortaya grkmrq ve gegimi tamamen
ticarete dayah olan siteler gittikge zayrflamrgtrr. siteler, feodal beyliklere
a7t zfuaat arazileriyle gewiliydi. Buna ra$men artrk kendisini beslemekten Aciz bir halde olan ltalya'da sanayi de gerilemeye baglamrg, merkezi
devletlerde geligen kapitalizme karqr koyamaz olmugtuT. Bu sebeplerle,
Italya'yr teqkil eden devletlerden hemen higbiri birlik kurabilecek durumda degildi. Papahk devleti ise, drinyaya hrrsla sanlan papalann elindeydis. Machiavelli'yi pekgok kimse tarafind.an yerilen fikirler serdetmeye, iqte bu gibi qartlar itmiqti.

5. Aiao{'ullan, 23.
6. Gilbert, L73.
7. A{'aoiullan,24.
8. ilhan F. Akrn: Kamu Hukuku, 4.b, ist. ty,90.
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rr. MAcHIAvELLTNiNDEVLETEDAiR cdnUgmni
A.II Principe

(Prens-Hiikflmdar)

Adh Eseri

Lorenzo Medici'ye ithaf etti!'i 1513 tarihli bu eserde Machiavelli,
genellikle monarqi tizerinde durur ve ydnetim tarzr olarak monarqiyi benimser. Floransa'mn ydnetimindeki bir takrm olumsuzluklar onu bu dtiqtinceye itmiqtir. Ona gdre demokrasi, devleti zaytflatr, halbuki devletin
kuwetli olmasr gereklidir. Yoksa Machiavelli tiranhk tarafdan de{ildire.
Yazar, eserin hazrrlanmasrnda tecnibelerinden yararlanmrg, dtiqrincelerini drneklerle destekleyerek briylece siyaset biliminde bir grfirr
agmrgtrrlo. Bu niteliliyle Eflatun, Aristo ve Thomas d'Aquinas'dan aJrnlrr. Bu kanaate ilk varan Bacon olmuqtur denilebilir. Kitap, tamamr birbirinden farkh uzunlukta yirmidtirt krsrmdan olugan baqhca iki bdltime
aynlrr. Bunlardan ilkinde gegitli qekillerde iktidara gelmeyr ve burada
kalmayr baqarmrq kimselerden bahsedilir. Ikinci biiliim ise, iyi bir yOnetici olmak hususundaki teklifleri igerir. Kitabrn risltbu realist ve gok samimi, dolayrsryla da gok etkilidir

Kitaptaki

diigtinceler genellikle tig

grupta ele ahnabilir:

L

J.R. Hale: "Machiavelli and the Self-Suffrcient State", Political ldeas, Edt: David
Thomson,Suffolk-GB 1966.30-31.

10. Mehmet R. Uluq: "Nicolo Machiavelli'nin Devletle ilgili Diiqi.inceleri ve Onlann Diier
Yazarlar Uzerindeki Etkilerine Genel Bakrg", IUHFM, C:)OQ( S:1-2, Y:1964, 308;
Mehmed Akad: "Machiavel-Bodin ve Hobbes'da Monarqi Anlayrqr!', IUHFM, C:XL, S:1-4,
Y:1974.559.
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1. Bir Ifiikiimdarhftn

2r9
Kurulmasr

a., Bq.bad.an Ojuta. Kalan Eiihiimclarhhlar
Bunlarda qayet hriktimdar, atala'n kurdu{u dtizene saygr'ysa,
halk zaten itaate ahqrk olduiundan mesele yoktur. Mesele grkacak
olursa
htikomdar duruma g6re tavrr alrr, bciyrecehrikrimdarhk
kudreti devamh
olur. (Machiavel: Hukumdar, Tercrime:vahdi Atay, Bdltim:Il,
s: 15-16).
b. Kqrma Hiikiirnd,a,rhhlar
Karma, yani trimti itibariyre yeni ormayrp da yeniligin
sadecetabii
unsurlardan birinde oldulu hiikrimdarfuklarda iktidarrn
istikrarl olmasr
zordur. Htikrimdann fethettiii yeni brilge, kendisininkiyle
hemhudud
veya halkr kendi teb'asryla aynr lisanr konugmaktaysa
ve de htir yagamaya ahgrk de!.illerse, ig nisbeten kolaylagrr.
Burgonya, Brcitonya,
Gaskonya, Normandiya gibi. Bu halde hukrimdar, o bcilgenin
ddeilerine
dokunmamah, vergileri arttrrmamah ve eski hanedanr
tiimtiyle ortadan
'kaldrrmayr
da ihmal etmemeridir. Ancak devletin bu yeni.rr"r."o yabancr bir millettense iq daha zorlagrr. Bunun igin de gu garerer
tavsiye edilebilir: 1. Ttirklerin yunanistan,da (Bizans'ta) yaptrS-r gibi
htikiimdann
orada oturmasr, 2. orada koloniler kurmasr, B. Aym bdlgede yabancr
bir
hakimiyet veya nrifuzun kururmasrna engel olmasr, 4.
orada zayrf hiikrimdarhklara destek olup kuwetli olanlarrn zayrflatmasr.
Fransa krah
XII. Louis, btiyle davranmadrfr igin Lombardiya'yr elinde
turamamrgtr

(rrl-16-17).
e. Yeni Hiihiimdarlthlar
aa. Htiktimdann bizzat kendi kuvvetleriyle ele gragirdigi yeni
hUkrimdarhklarda iktidarr korumak kolaydrr, zorluk bu ihtidarr
ele gegir-

HT]KUKA-RASTIRMALARI

220

mededir. fiirklerde

olduiu

gibi. Hz. Musa, Keyhtisrev, Teseus ,ve

Romulus gibi silahlanmrq olmahdrr. Savonarole bu sebepten kaybetmiqti
(W29 vd).
bb. Hiiktimdann bagkalanmn veya talihin yardrmryla ele gegirdifi
yeni hiiktimdarhklarda ise iktidan korumak gok zordur' Burada kolayhk, htikiimdarhln ele gegirmededir. Milano Dukasr Francesco di sforza
gok zor elde ettifi dukahlr kolay muhafaza ederken, babasr sayesinde
baqa gelen cesare Borgia buna muvaffak olamamrqtrr (vlV32vd).
cc. iktidara cinayet yoluyla gelenler de vardrr. Fermo di Oliveretto
ve Sirakuza Ifuah sicilyah Agathocles gibi' Bunlar toplumun alt tabakasrnda4 siwilmiqtir. Iktidan elde tutabilmek igin her tiirlii kdttiltise baqvurmuqlardrr. Kendini emniyet altrna alabilmek igin baglangrgta ve bir
defada baqvurulan "iyi kullamlmrg zuliim" sayesinde Agathocles baqta
kalabilmiqtir MV39vd)'
dd. sivil htiktimdarhklarda

yani bir kimsenin diser vatandaqlann

yardrmryla elde ettili hktimdarhklarda talih ve kabiliyetten ziyade poligeltik kurnazhia ihtiyag vardrr. sitel'erde asillerle halkrn kargr karqrya
mesiyle iki gruptan biri bir kimseyi hUkiimdar yapar.Asillerin hiikiimniifuz
dar yaptrfr kimse kendisiyle egit statiide oldu[u igin difer asillere
ise koedemezve iktidan elinde zor tutar. Halkrn segtigi hiikiimdann igi
(DV43vd)'
laydrr. Htikiimdar iki halde de halkrn sevgisini kazanmahdrr
ee. Ruhani hiiktimdarhklarda htiktimdar olabilmek igin hem kabigeldikten sonliyetli hem de talihli bulunmak gereklidir. Ancak iktidara
qiinki burada halk koklii din
ra bunlarrn ikisine de ihtiyacr kalmaz.
mutlu ve
prensiplerine dayanan iktidara baihdrrlar. Bu htikrimdarhklar
emniyetlidir (XV48vd).
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Tasrmasr Gereken Nitelikler

Htikiimdann hem sevilmesi, hem de kendisinden korkulmasr gerekir. Bunun ikisi biraraya zor geleceiinden korkulan birisi olmak tercih
edilir, gtinki bu daha etkilidir. Sadecesevilen biri olmak, insanlann kritiiIiik ve fesadhklarr karqrsrnda pek iqe yaramaz. Ancak hriktimdar ordusunun baqmdayken zAlim gdrtinmekten gekinmemelidir QO(,XVII). Bang
zamamnda savag sanatrm ciirenmeli ve tarih okumahdrr (XIV).
Hiikrimdar idare ettiii kigilere yumuqak davrandr$ zamanmtisbet
sonug elde edemiyorsa, onlan sindirmeye bakmahdrr. Hem kendinden
nefret ettirmemeli, hem de halk nezdinde krigtik dtiqmemelidir (XVI).
Eger bir htiktimdar basiretli ve ayaSnr denk alabilen bir kimseyse
vedigi stjzleri tutmayabilir. Ancak bunun iqin bu sdztin kendisine zarar
getireceiine veya bu stizti verdi!'i zamanki qartlann de['iqtiline kanaati
bulunmahdrr. Madek ki insanlar ahde vefah deiiller, htiktimdar igin briyle bir qey haydi haydi cAizdir. Insanlarrn hepsi iyi olsalardr iq degigirdi,
zaten gizel olan elbette ve hileden uzak namuslu yaqamaktrr. Srizgeligi,
Papa VL Alessandro karqrsrnda her zamankandrraca[r kimseler bulmugtur (XVIII/67vd).
Htiktimdann, bir hriktimdarda bulunmasr ve u5rulmasrdurumunda
tehlike do!'abilecek merhamet, do!"ruluk, cOmertlik, insaniyetlilik,

din-

darhk gibi huylan hig defrilse tagryormu$ grbi gcirtinmesi gok iyi olur
(XWII). Zirabanitelikleri

yerine getirebilmesi igin yapmasr gerekli bag-

ka geyler vardrr ki bunlar iktidann zayrflatlr. C6mert gdrrinmek igin debdebeli yagamak ve vergileri arttrrmak grbi (XVI, XUI).
Hriktimdar, ricretli askerlere bel bailamamahdrr. Qtinki bunlar banqta yaima, savaqta da firardan bagka birqey bilmezler. Buna kargrhk
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milli bir ordu kurmasr gerekir (XII, X[I, KV/50vd). Machiavelli hiikiimdann iyi bir asker ve kumandan olmasrm ister. Bu fikre varmastnda,
Pisa savaqlan srasrnda Pisa ordusu-kumandam Vitelli'nin qahsiyetinin
i
etkisi olmuqturll.
Htikiimdar, saglam ve kuwetli bir tegkilat meydana getirmelidir.
Bakanlanm titizlikle segmeli, onlan kendisine baflamak iEin gerekirse
her yola bagvurulmahdrr. Buna kargrbk, dalkavuk ve alirlsrz adamlardan
uzak durmahdrr. Mtiqivirlerine fikir danrqmah, ancak bunu kendi istediii zaman yapmahdrr ki, iyi fikirler de kendi akhndan do!'mug olsun

00ilI- )oilrr).
Hiikiimdar, talihe itibar etmemelidir. Talih sel gibidir, akdrf"r zaman herkes boyun eper, dindiii

zaman ise herkes setler yaprp engel ol-

maya gahgrr. Hele ltalya buna gok elveriglidir OOff).
Sonug olarak hriktimdar kendi tavrrlannrn en faziletli olduiunu
gristerrneye gahgmah, gerekti!'inde ahl4k drqr dawamglarda bulunmasr
gerektifini bilmelidir. Zfta gayeyeulagmada her yol mtibahtrrl2. Burada
Machiavelli'nin konu edindifi htiktimdar, daha ziyade onun gahsrnda tecesstim eden devlettirlS.
3. ttalyatnrn flurumu
Burada Machiavelti bedbin ve derin hesapg kiqiligini brrakmr; ve

11. Hale,26.
L2. Muvaffak Akbay: Umumi Amme Hukuku Dersleri, 4'b, Ank.
Siyasal Dtiqiince Tarihi, Ist. 1982, t26.
13. Ulug, 31,4.
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idealist bir tatzda italya'nrn, anavatanrmn yabancr hAkimiyetinden kurtulmasr gaye ve garelerini iqlemigtir ()O(VI). Kitabrn tizti de budur' Zira
yazar, bu gaye igin bazrlan aqalrhk sayrlabilecek gareleri tavsiye etmek
zorunda kalmrqtrr. italya'mn kurtanlmasr igin ytireklerinde hal6 vatanseverlik ateqi yanan italyanlara liderlik roltinti Lorenzo di Medici ve ailesine vermektedir.
B. Discorsi
Livius'un-Roma
.

sopra
tarihi

la prima

adh eserinin-itk

deca

di

Tito

Livio

(Titus

On Cildi Uzerine Dersler)

1513 ve 1519 tarihleri arasrnda ydztlan ve tig kitaptan oluqan bu

eserinde de yazar aym iisiubu takib etmiq, ancak II Principe'den farkh
olarak cumhuriyeti ele almrqtrr. Devlet fikri, devletin idaresi, muhafazasr, briytimesi ve gOktiqtineyer vermektedir. Bunu yaparken de subjektif
bir metod takip ederek ahlak gibi metafizik kavramlara de!'inmekten kagrnmaktadrrl4.
1. Birinci Kitap
Roma'mn kuruluqu 6rnek veriler:ek devletin ortaya grkrqr agrklanmaktadrr. Buna grire herkesin kendi baqrna yagadrSr,bir birlikten stizedilemeyen qehirlerde emniyetin kalmamasr ve tecaviizlere tek baqrna karqr
konulamamasr tizerine halk iglerinden birine yetki ve otorite vererek
baqa gegirdi. K0ttilerin krnanmasr, iyilerin takdir edilmesi sOzkonusuolmaya baglayrnca da adalet fikri teqekkril etti. (V2) Machiavelli, burada
Polybios ve Aristo'nun tasnifleriyle paralel olarak iig hrikiimet geklinden
bahsetmigtir: Monargi. aristokrasi ve demokrasi. Bu ydnetim tarzlan bo-

14. Akrn. 83.
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zularak tiranfuk, oligarqi ve demagojiye dtiniiqebilir. (V3) Cumhuriyetin
geiigebilmesi halka, senatoya ve bunlar arasrnda u)rumu sailayan baqkanlara baihdrr. HaIk ile senato arasrnda denge kurulmasr ve siirttiqmelere engel olunmasr gok tinemlidir. Haikr baqrbogbrrarrrn*ayagelmez, bu,
devletin kuvvetini azaltr (U4).
Ister monarqi, isterse cumhuriyet olsun, devlet diizenini kuran tek
bir kiqi olmahdy. Hz. Musa, Romulus, Likiirk, solon gibi. (v9) Britrin iktidan elinde tutan kimse bunu tiranhfa d0niigtiirmemelidir. Zaten bu
kimse artrk kendinirr deiil de kamunun menfaatini dtiqiinecektir (V10).
Idarecilerin ve halkrn medeni kurallara uymasr ve toplum diizeninin sa$lanmasr din ve Allah korkusu sayesinde olabilir. Roma'da bu vardr. Bugrin Papahk, Hz. Isa'mn getirdi$i prensiplere bash oknadrlr igin
tahripten baqka birqey yapamamaktadrr (v11-15). Giirtiltiyor ki
Machiavelli asfundadinin defil, Hrristiyanhfirn esasrna aykrn olarak dini
drinyevi iktidara Alet eden Papahk politikasrmn aleyhindedir. Nitekim
bu eserin nazara almaksrzrn II Principe'deki dtigiinceleriyle yazan deferlendirmek pek safl'hkh olmamaktadrr.
Htiktimdar, yerine bir bagkasrna brrakacak ise bu kimsenin ehil
olup olmadrgrna dikkat etmelidir, ehil de[ilse iktidan elinde tutamaz (Il
19).
, Bir devletin yenileqtirilmesi ve daha htir bir duruma getirilmesi,'
bir baqka deyiqle geligtirilmesi mtimkiindtir, ancak bunun igin eski ahqkan|klan devam ettirmeli, eski mtiesseseleri elde tutmahdrr. Roma'da
kralhlrn kaldrnhp yerine konsrilhiftin ihddsrnda oldu$'u gibi (u25).
Eserin son briltimtinde insan psikolojisinden bahsedilmektedir (I/
42). Insanlarda hem iyilik hem de k0ttiltik vasrflarr vardrr. Roma'mn 96-
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HUKUK ARAFTIRMALARI

kiiqti, grkartrlan ziraat kanunlanndan kaynaklanmaktadrr' Yetki ve iktidan elde tutmak igin yaqrn rinemi yoktur. Roma',da konsiil valerius
corvinus yirmiiki yaqrndaydr ve "miikafat ehliyetedir, soya deiil" demigtir. Scipion Pompeus da genq yaqta iqbaqrnagelmiqti (I/60)'
2. ikinci

Kitap

Romahlann tarihine aynnth bir qekilde yer verdipi bu kitabrn tins0ziinde Machiavelli, tarihqilerin beiendikleri kigileri gbkleri grkanp sevmedikleri kimseleri de yerin dibine batrrmak suretiyle insanlan aldaktrklanm, halbuki bilhassa siyaset sahasrnda gergeklerin agrkga
sdylenmesi gerektigini bildirmektedir. Romahlar gerqeklere ytiz gevirdikleri igin tilkelerini batrdan Franklara, do!'udan da Tiirklere brrakmak zorunda kalmrglardrr. Romahlar imparatorlulu Titus Livius'un iine stirdii(IVl).
iii tizere talihleri de{it, kabiliyetleri sayesinde elde etmiglerdir
cumhuriyetlerin

geliqip btiytimesinin tig yolu vardrr: Birincisi,

Toskana'da oldulu gibi birkag cumhuriyetin eqit bir birlik tegkil etmeleridir. Ikincisi, Romahlarrn yaptrlr tizere cumhuriyetlerden birinin diierlerine hAkim }drnmasryla biraraya gelmeleridir. Uqtinctisti, Atina ve
denedifli bir yol olup, yenilen diier cumhuriyetlerin
Ispartahlann
teb'asrm teb'a kabul etmektir. Bunlardan ikincisi en tercihe defer olamdrr, birincisi ise saliirncahdrr. (IV4) Cumhuriyetlerin birleqmesinde stiz
konusu olan prbblemlerden biri lisan ve mezhep ayrrhklarrdrr (IV5).
Kitabrn devamrnda Romahlann savaqr nasrl ytirtitttikleri,

savagln

ortaya grkrq sebepleri, eski savaq kurallanmn ne kadar degiqtigi gibi savaq tekni$ne dair bilgiler verilmektedir (1116,9, 16, 30vd)'
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3. Ugtincti Kitap
Devletin sona erig ve gdkriqtiniin de ele ahndrfr kitapta, devletin
cimrrinri uzatma yollan da gdsteriliyor. E!'er bir mtiessese olan devlet,
esas prensiplerine srkr srkrya sahip olursa 6mrti de uzun olur. Ancak bu
srkr srkrya baghhk devletin geliqmesine engel olmamahdrr (IIVL).
Suikastler ya vatam, ya da htikUmdan hedef alrr. Ikincisi umumiyetle hrikrimdara duyulan nefretten kaynaklamr. Ancak ilki daha gok
hiikrimdann hakim oldugu vatanlarrnr kurtarma endigesini taqryanlarca
yaprhr. Brutus ve Cassius gibi (IIVG).
Kitapta devletin zayrflamasma sebep olan hususlar, ig ve drq dtiqmarlara da dikkat gekilmektedir (Ornek olarak llVLg,2E,2G).
Devlete hizmet etmek isteyen kimse cincelikle egoistligi brrakmah,
icabrnda vatan sevgisi ufuunda qahsi lozgrnhlan -Fabius Massimius
Rullianus gibi- unutmahdrr. Bu, kendi hakkr oldulu halde bagkasrmn
diktatOr segilmesineses grkarmamrqtr(III/30, 47).
Devlet eger htir kalmak istiyorsa, yine Quintus Fabius gibi askeri,
siyasi ve diger her trirhi ihtiyaglarr kargrlayacak yeni vasrtalan temin etmelidir QII/49).

IIT. IWACHIA\IELLI NiN ETIdI.ERI \M DEGERI,ENDINT.NNNSi
A. Diger Yazarlara,
f . ilk l)evirler
Sagh$nda Machiavelli'nin fikirleri pek ciddi etkiler doiurmamlstr.
Ohimtinden dort yol sonra Papa V" Clementius'un izniyle II Principe'nin
yaytnlanmasl rizerine aleyhinde ciddi bir cereyan dogdu. Kilise mensup-
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lal, yazar ve eserlerini nefretle reddetti, hatta Canterbury ba$piskosposu Reginaldo Polo, bu yazrlarr ancak qeytamn yazmrs olabileceiini s6yledi. Bir stre sonra reform hareketinin ortaya qrlaqryla bu harekete duyulan muhalefet, Machiavelli aleyhdarh{rnr daha da kdri.ikledi. Hele
cizvitler tiylesine aleyhdeydiler ki, adeta Cizvitlik ile Machiavelism birbirine zrt iki kavram olarak bilinir haline geldi. 1b92'de Cizvit tarikatinden

Antonio

Hrristiyanh$rn

Possevino, Iud,icum
prensiplerinden

adh

eserinde

hriktmdarlarrn

a5rnlmamasr gerektiiini,

bu sayed.e

Allah'rn onlara yardrm edeceginibildirerek bir bakrmdan Machiavelli'nin
fikirlerini

grirtitmeye gahqmrqtrr. Ispanya'da Ribadeneyr.a, Francesco di

suarez, J. di Maria da bu yolu izlemiqlerdir. Italya'da rdhib Luccnesini
de yazdrF eseriyle fanatik bir Machiavelli aleyhdarr olarak ortaya grkmaktadrr. G.B. Busini, Savonarole'nin halefr Piognosi'den, kendisini kahraman ilan eden Machiavelli'nin drqrnda herksin nefret ettifini

sdyle-

mektedir. Bunlar, Machiavelli'yi pegin htiktimlerle deierlendirmig, hagta
goiu zaman tek taraflr yaklagmrqlardrlS.
2. Onyedi ve Onsekizinci
Zamanla hayatr ve fikirleri

Ytizyrllar
tarafsrzca kritik

edilmeye baqlanan

Machiavelli'ye realistliii ve tarihi grizlem metodunu kullanmasr bakrmrndan hak verenler grkmrqtrr. Italya'da F. Paruta, F. Giucciardini ve J.
Botero gibi. Bunlardan Paruta, Machiavelli'nin tarihi olaylara yanhg sonuglar bailadrfr ve kilisenin bu sebeble tavrr aldrgrm da bildirmeyr ihmal etmemigtir. QoSu zaman.Machiavelli ile kryaslanan ltalyan devlet ve
fikir adamr Giucciardini ise tarihin tekerriir edece$ineinanmamaktad.rr.

15. Ulug, 324-325.
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ytiniiyle Machiavelli ile.
Bununlar birlikte, o da monarqi tarafdan olmak
kurulmasrndan
aym dtigtlrcededir. Botero, htikiimdarh[rn korunmaslrun
Hrristiyanhsa yalun
daha tinemli oldu!'unu ve bunun igin htikiimdarhsn
kesin olarak ne dostu
olmasr gerektigini savunmuq, ancak htikumdann
dtigtinceye yaklagne de d.uqmambulunduiunu sdyleyerek Machiavelist
mrgtrr16.

iyice

Machiavelli artrh
Fransa,da onaltrncr asnn ortalanna gelindi!'inde
gdztikse de Bodin'in esertamnmaktaydr. Machiavelli aleyhdan gibi

devleti Machiavelli gibi
lerinde ortak diigtinceler vaidrr. Ne var ki Bodin,
insantabiatiytintiyledefil,hak-hukukbakrmrndanelealmrgtrr.
olmayanlar arasrnFransa,da st. Barth6lmie katliamrndan sonra Katolik
olan Gentillet,
da da Machiavelli aleyhdarhfr yayrlmrgtr. Kalvenist
ve de Katolik olduFransa kraligesi catherine de Medicis'nin hemqehrisi
!uiginMachiavelli'yekaqrydr'AdrgegenkatliAmrnmtisebbibibilenerepapazl A. Passouin de
deyse Machiavelli'ydi. Gentillet'nin etkisiyle cizvit
ddeta bir siyaset
bu duqiinceyeri savunmuqturl?. Bu sebeple Machiavelli
despotik yiinetimsembohi haline gelmiqtir. IV. Henri ve XIII. Louis'nin
resmi siyaseti oldu'
leri zamamnda bile Machiavelli aleyhdarhlr devletin
qiiriitrne Denem'esiadh kitaVoltaire, Btiyuk Friedrich'in Machiauelli'yi
brnrFransrzcayayrnlanrp,bunayazdts,dnsdzdeMachiavelli'nindtfuryaya
sdylemekte, dolayrsrycinayet ve zehirleme dersleri veren birisi otdulunu
lavatanrnbirliliendiqesiningegerlimazeretsayrlamayacalrnaigaretetmekdedirls.

16. Akbay,204; Mosca,120-121;U1u9,326'
17. Giize,128.
ve Buytik Frederik'in Makyavel'i Qtirot1g., Bu 6nsdz igin bakrnrz.: Machiavel: Hiikiimler
s'99-102'
me Denemesi, Trc: Vahdi Atay, Ist' tarihsiz'
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Siyasi liberalizm yayrldrkga Fransa'da Machiavelli'nin

lehinde

eserler de verilmeye baqlamrqtrrlg. Kardinal Richelieu'niin tegviki yle yazdr!,r eserinde Piskopos Machon, Machiavelli'nin Hrristiyanhfa aykrn davranmadrfrm sQylernektedir2O.Diderot, Holanda'da Spinoza ve onu takiben Sosyal Sdzlegme adh eserinde Rousseau, Machiavelli'nin

iyi ve

drirust, ancak Medici'lerin emrinde gahgtrlr igin, baskr altrndaki vatamna kargr besledi[i sevgiyi ve hurriyete duydufu hasreti gizlemeye mecbur bir kimse olduiunu, Cesare Borgia'mn kahraman olarak segilmesinin bu kanaati destekledigini, Roma sarayrmn bu eseri yasak etmesinin
yerinde olduiunu, qrinki anlatrlanlann agrkga Roma sarayrm tasvir ettiSini bildirmektedir2l. Rousseau'ya gdre Machiavelli cumhuriyet ve halk
hAkimiyetine

tarafdard.rr. Tarihgi Amelot

de la Houssaye de, II

Principe'yi Fransrzcaya terctime ederken yazdrfi dnsdzde Machiavelli'yi
eleqtirenlerin

dnyargrh olduklanna

dikkat

gekmektedilz2. Fransa

Baqbakam Kardinal Mazarin devrinde G. Naude, II Principe'ye benzer
bir eser yazmrq, Baqbakan, Kral XIV. Louis'ye bu yrinde ntifuz ve etki etmigtir23.
Ingiltere'deki

durum

da hemen hemen briyledir.

Marlowe,

Shakespeare ve Ben Johnson gibi muellifler Machiavelli aleyhdarlarrmn
bagrnda gelmekteydi. E. Spencer, Machiavelli'yr gok iyi incelenmiq ve bir
eserinde onu Mathawell ismini verdiii

dinsizlik, sahtekArhk, zorbahk

timsali kurta benzetmigtir. Bununla beraber lrlanda tizerine yazdrfr bir
eserinde, Machiavelli'yr gok geride brrakacak qiddette tedbirler ahnmasr-

19. Aiaogullarr, 35.
20. Grize, L28.
2L. Akrn, 87.
22. Bu cinsozigin bakrnrz:Vahdi Atay terci.imesi,s:9-12.
23. Gdze,128.
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nl tavsiye etmigtir. F. Bacon ise Machiavelli'nin fikirlerini krsmen kabul
etmiqtir. Hobbes'a gelince bu da Machiavolli'ye aleyhdar gibi giirtiniiyorsa da, ortak diigiincelerin goklu[u muhakkaktrr. Ancak devletin ortaya
grkrgr hususunda biiisi (Hobbes) korkuyu, diperiyse (Machiavelli) nzAyt
ternel kabul etmektedir. T. Moore da antimakyavelist bir yazardr.
Halbuki Machiavelli, Floransa'da Reforrn adh eserindeki iitopyalanyla
ritopik ekole tesir etmiqtir.

Hatta

gariptir

ki

ltalyan

titopisti

T.

campanella da Machiavelli'ye milliyetgi eslimler taqrdrfr gerekgesiyle
kargrdrr24.
Daha ijnce de belirtildifi

tizere Holanda'da Spinoza, Tractatus

Theologico Politicus adh eserinde Machiavelli'ye yakrn fikirler ileri stirmtiqtrir. Her ikisi de devlete mutlak bir. yetki tanryarak, iilke iizerinde
devletin tam hdkimiyetini kabul etmekte, diiqmanlara kargr hoqgfiriilii
davramlmamasr ve devlet iqlerinin ehil kimselere brrakrlmasr gerektiiini
siiylemektedirler. Ayrrca halkrn hareketlerinde akrlhca de!'il, egoist davranfufrm ve devlet adamlanmn buna dikkat etmek zorunda olduiunu
bildirmektedir2s. Spinoza, II Principe'nin gizli anlamlar taqrdrfrnt, bunlann da Machiavelli'nin htirriyetgililini giisterdifini belirtmektedir26.
Ote

yandan

Prusya

lq'.ah

Biiyiik

Friedrich,

Spinoza'mn

dini,

Machiavelli'nin ise ahldkr yrkrcr olmak itibariyle benzediklerini s6ylemektedir27.
Zaman ilerledikge Machiavelli tarafdarlannrn

sayrsl da artmaktay-

24. Ulug,328-329
25. Ulug,329.
26. Afaolullan,37.
Vahdi Atay,
27. Biiyiik Frederick'inMachiavel'iQiiriitme Denemesi,Anti-Machiavel-Trc:
s:103.
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dr. Gaspare Scioppius adh bir'Alman, Apologisto adh eserinde ahldk ve
siyaseti aJirr ayn ele alarak Machiavelli'ye hak vermektedir. Leibniz,
ahlAk ve siyaseti biribirinden ayrrrnaya karqr olarak Machiavelli'yle zrt
dtiqrinceye sahip ise de, Machiavelli'yi iyi tammakta ve takdir etmektedir. Italya'da Giambatista Vico, Giannone ve Giuseppe Maria Galanti
gibi mtiellifler Machiavelli'nin fikirleriyle ilgilenmiqler, bunlardan Vico,
Machiavelli'yle benzer duqrinceler ileri srirmtiqtrir. Galanti ise "Elogia d.i
Nicolo Machiauelli

cittadino e segratario Fiorentine" adlt eserinde

Machiavelli'nin II Principe ve Disborsi adh eserlerinde yer alan fikirlerinin' tamamen biribirine zrt oldu!"unu bildirmektedir.

Ugo Fascolo ise

Machiavelli'nin II Principe adh eserinin, htiktimdarlann acizliiini yrizlerine vurmak igin yazrlmrq bir geqit tuzak olduiunu sd,ylemektedir2s.
3. OndokuzancaYiizyrl

ve Sonrasr

Bu devirdb Machiavelli rizerinde geniq ve tarafsrz incelemelerde
bulunulmugtur. Alrnanya'da Hegel, Napoldon devrindeki pargalanmrg ve
bir kurtancr bekleyen Almanya'yr Machiavelli'nin ltalya'srna benzetmektedir. ona gOre Machiavelli bir vatanseverdir, devleti hergeyin tizerinde
tutmaktadrr. Fichte de, baskrcr,kuwet esaslna dayah bir devlet tasawur
etmektedir. ona gdre devletin ig iglerinde ahldk prensiplerine uJrrnaslgerekliyse de drq iliqkilerde btiyle bir zorunlulirk yoktur, giinki burada srig
esastrr, halkrn menfaati en tisttin kanundur. Aynca devleti korumamn
yamsrra btiyUtmek de gerekir, yoksa devlet giderek ktigtilecektir. Yine
Almanya'da J. Ranke ve Meinecke Machiavelli'yi savunmuglardrr2g.

28. Ulug, 330.
29. Uluq, 330.

HUKUKANA,FTIRMAL,\RI

232

Fransrz Edgar Quinet, II Principeinin son lusmrm onaltrncr asln
Marseillesse'iolarak nitelendirir. Guiraudet'ye gOre Machiavelli, tutkulu
bir vatanseverdirS0. Paul Janet, Rousseau'yu fazla iyi,mser bularak vatamn kurtulmasr gayesini taqryan bir kimsenin ahldka aylun igleri meqruymuq gibi tavsiye edemeyece!'ini stiylemekte; J. J. Chevallier de
Machiavelli'nin vatanseverliline dikkati gekmektedirSl'
ondokuzuncu yifzyrlda, giderek birlifin

kurulmasrna galiqrldr!,r

Italya'da Machiavelli'ye tarafdar bir cereyan do[muqtur. Pavia Universitesi profestirlerinden Andrea Zambelli, Machiavelli'nin, yagadrfr devir giizrinrinde tutularak de['erlendirilmesi gerektiiine, O'nun aslnda modern
medeniyetin kurulmasrna gahqmrgilerici bir fikir adamr olduluna dikkat
gekmektedir.

Francesco

de

Sanctis. de

bu

hiikme

katrlarak

Machiavelli'nin modern gafrn kurucusu oldu$unu siiylemektedir. Qiinki
papafuk ve imparatorluk gibi Ort'aga!'miiesseselerinin eksik ve kiitii taraflanm ortaya koymuq, yeni bir diiqtince tatzrvetarih

anlayrqr getirmiq,

biiylece Hegel ve Vico'yu etkilemigtirsz.
Oreste Ferrara ise Machiavelli'nin ltalya'mn birlegmesi defil, drgandan gelecek saldrnlardan korunmasr endiqesini taqrdrfrnr ifade eder ve
onun Venedik ve Pisa'ya tavrr almasrm delil gdsterirss. Aynca bir
Riinesans insam olan Machiavelli'nin, devletin yamnda millet kavramrna
de kabul etmemektedir34. Benedetto . Corce,
pek defer verdilini

30. Afi'ao{'ullarr,39.
31. Akrn,88-89,91.
32. Ulug, 332.
33. Ulug, 332-333;Akrn, 88.
34. Aiaofullan, 40.
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Machiavelli'yi zamanrndan so5rutlamakta ve oRu psikolojik agrdan ele
alarak insan ruhundan qok iyi anladrlrm sdylemektedir. Vilfredo Pareto
ve Gaetano Mosca, Machiavelli'nin frkirlerini yeni bir tarzda deierlendirerek, monargi ve demokrasi yerine aristokrasinin
h6kimiyeti) ristiinltiitinri

(y<inetici sufif

ileri siirmtiqler, yiinetici srmfa verdikleri iinem

sebebiyle Machiavelli'ye yaklagmrqlardsss.
Lord Maccaulay, Machiavelli'nin onaltrncr ytizyrl ltalya'srndan soyutlanamayacafrna dikkat gekmekte, Jeffrey Pulver da buna katrlmaktadrr36. K. Maqx, Machiavelism'e pek tarafdar gririinmemekteyse de, onun
Floransa Tarihi isimli eserini gok takdir etmektedir. George Sorel, kuvvete verdili iinem itibariyle Machiavelli ile aym kanaati tagrmaktadrr.
Machiavelli, Sorel ve onun aracrhfryla italyan fagizmini etkilemiqtirs?.
Francesco Ercole, Machiavelli'yr gok iyi incelemig ve ltalya'da Birinci
Dtinya Savaqrnd.ansonra doian anargiyi ezmek igin onun fikirlerinin en
iyi gare olduiunu ileri srirmtigtrir.
Zamantmrz yazarlanndan G. Prezzolini de Machiavelli'nin ateqli
bir savunucusudur. Ona grire devletle- arasr iliqkilerinde ideal de!-il, kuvvet hAkirndir. Komtinist Rusya'mn faqist Almanya ile Polonya'mn iqgalinde birlegmesi, demokrat ABD'nin fagist Portekiz ile ittifah, komtinist
Yugoslavya'ya yardrm etmesi ve Latin Amerika'daki askeri darbeleri desteklemesi de Machiavelli'nin "bugtinrin mtittefiki yann dtigman olabilir"
sdzrinii do{rulamaktadrss. Gilbert, Machiavelli'nin batr dillerinde dev-

35. Mosca,256vd; Ulug, 333.
36. Agaogullarr,40.
37. Aldeddin $enel: Siyasal DtiguncelerTarihi, 3.b, Ank. 1gg0,ggg.
38. Ulug, 334.
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let (stato) tabirini ilk defa kullanan yazar olduiuna dikkat gekmektedir3e.
Tiirkiye'de R. G. Okandan, Machiavelli'nin realist ve gozlemci tarih metoduna dikkat gekerek Yunanh filozoflardan ve ltalya'mn iginde
bulunduiu qartlarrn etkisinde kaldrSm ve b6ylece devletin gtiglenmesine
rinem verdifini bildirmektedir. Yine o'na gOre Machiavelli, pozitif hukuk
drqrnda bir tabii hukukun varhgrm kabul etmedigi igin devletin gayesi ve
menfaati ycinrinde her vasrtayl me$ru saymrqtrr4O.

M. Akbay, Machiavelli'nin izlediii realist ve g6zleme dayah tarih
metodu. sebebiyle modern siyaset biliminin kurucusu oldufunu belirtmektedir. Bununla beraber, o'na gdre, insanlann hepsinin k6tti ve mutlak olarak ahlaksrz kabul edilmesi yanhgtrr, ahldka aykrn davranmak
devletin lehine deflil aleyhinedir,'zira ydnetilenler ydnetenlere bu sebeple
nefret beslerler, a5rrlcay<ineticinin devamh olarak gerqek yaradrhqrna aykrl

qekilde davranmasr mrimkiin degildir. Bunlardan hareketle Akbay,

siyasetin genel prensiplerle baqanya ulaqrlan bir bilim deiil, aynr zarnanda bir sanat olduiunu ifade etmektedir4l.
L Akrn' a g6re Machiavelli, Italya birlilinin kurulmasr ve korunmasr arzusunun gergekleqmesiigin zamamn gereklerine uJfinanln zaruretini belirtmiqtir 2. Als.n da Machiavelli'nin htirriyet tarafdan olduiuru,

II

Principe'de zorbahlr

tavsrye etmesinin bununla

bir

tezat'

olugturmadrsrm, Machi avelli'nin tuzak hazrrlamak bir yana, samimiyetle

39. Gilbert, L78.
40. R. Galib Okandan: Umumi Amme Hukuku, Ist. Lg76,518'
4I. Akbay,206.
42. Akrn, 89.
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fikirlerini

ifade etmekten baqka birqey yapmadrfrm kaydetmektedir.
olna g0re Machiavelli, srrf devletin kurulmasr ve korunmasr igin,
bir bagka deyiqle rnecburen kritri sayrlacak usullere gidilmesini tavsiye
etmigtir,
nitekim Machiavelli'nin fikirleri yrllar sonra ltalya birliginin
kurulma_
srnda Kont cavour ve G. Garibaldi'ye oldukga etki etmigtir.
Baskrcr rejimlerin Machiavelli'den ilham aldrgpr sOylemek
pek de do[-ru de{ildir.
A. Grize de Machiavelri'nin, yaqadrfir ortam ve zamandan
soyutlanarak ele ahndr$r, gahsiyeti ve eserinin gayesiyle ilgilenilmediiinden
yakrnmaktadrr. ona gdre, eserlerini herkes istedi{.i forma
sokmaktadrr. II.
Principe, bir siyaset felsefesi eseri degildir, realist bir
tarih metoduyla
yazrlmrg pratik bir eserdir. Machiavelli devleti laik
temellere oturtmug_
tur43.
M. ulug, Machiaveni'ye y'nertilen eregtirile.rin bazr
drigtince ve kurumlan savunmuk saikiyle yaprrdrgna dikkat gekerek,
Machiavelri,in
mtistebitlere yaranmak igin onrara kritti usulleri rilreten
bir dalkavuk de_
sil, italya birligini candan arzurayan bir vatansever oldu$unu, ideal kavramlarla de!-il, realiteyle uf'ragtrsnr, insanlaln
ahlaksrzlgr hususunda
da mutlak bir ifade kullanmrg ormadrlur, o'nun fikirlerinin
siyasi tecrti_
belerden kaynaklandrfrm sdylemektedir. yine tlug'a g6re
devletrerarasr
iliqkiler, bu sahadaki brittin gerigmelererafmen, gok
defa Machiaveili,nin
tesbitleri y0niinde cereytrn etmektediraa.
M. Akad, Machiavelri'nin ltalya'mn iginde bulunduiu
durumu sozonrinde tutarak monarqiyi en uygun rejim kabul
ettiiine, bu bakrmdan

43. Goze,129-130.
44. Ulug, 338-339.
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da Bodin ve Hobbes ile hemfikir olduiuna dikkat gekmigtir. Btiyle bir ortamda Machiavelli, toplumun sarsrlan temellerinin oturmasr, dtizen ve
birli!'in sallanmasr igin, devleti, daha doirusu gahsrnda devleti tecesstim
ettiren htiktimdan, kanunlan koyma ve uygulamada tek yetkili saymrq,
ancak bunu yaparken adalet prensiplerine uJrmasr ve tiranh!'a kaymamasr gerektifine de igaret etmigtir. Bu fikir; monargilerde, geniq yetkilei haiz mutlak hriktimdann

karqrsrnda hallun genig htirriyetlere

sahip

bulundu$una da delAlet etmektedir4s.
M. A. Aiaolullan

"Machiauelli siyasete i)zerkli{ini kazandran ue

d,euletinmutlak 6zgi,iltii$tini.iortaya koStan,siyasetiaskeri bir giiciin etkisind.enya d.a d.o{at aEklamalard.an kurtanp insanlann eylemlerine indirgeyen, deulete egernenmerhezi iktidar anlanntru.kazandr,ran ve biilece
deuleti layik bir temele oturtan ith d.ilgtiniirdlir" demektediraG.Yine ona
grire Machiavelli, tarih boyunca gok geqitli siyasi cereyanlann driqtinceleri gergevesinde deierlendirilmig, b0ylece yanhq anlagrlmrgtrr. Bununla
birlikte, ampirizm ile srmrh olmasr, goiu zaman olaylarrn arkasrndakr
sosyo-ekonomik gartlan gdztintinde almamasr bazen yamlmasrnu scbcp
olmaktadrr. Nitekim, zamamnda yiikselen burjuva srnthm, Atrna r c
Roma ile 2amam arasrndaki farkhhlr giizardr etmektedir' Tarihi olay vc
qahsiyetleri, kendi gayelerine uygun qekilde deferlendirnekten.de

9e-

kinmemektedirfT.
A. $enel ile, Machiavelli'nin, burjuvazinin siyasi fikirlerinde tarz
de!'iqtirme e!'ilimini temsil etti[ine dikkat gekmektediras.

45. Akad. 533,586-587.
16. ASaoSullan,23.
47. A$aogullan,42, 45.
48. $enel, 402-403.
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Etkileri

Devlet adamlarrna tavsiyererde burunan ve
devletin mutlak
h6kimiyetini savunan Machiavelli, tabiatiyre pekgok
devlet adamrm etki_
lemigtir' Papa sixte euint, II principe'nin rizetini yapmrgtrr.
Fransa,d.a
catherine de Medicis, charles
euint ve IV. Henri, Ingiltere,de vIII.
Henry, Machiavelli'nin hayr.anrydrlar. I(ral Leopold,
Machiavelri,nin hey_
kelini dikmigtir. Fransa imparatoru I. Napol6on,a
g6re Ie principe, okunabilecek tek eserdir, hatta kimilerine gdre
II principe bizzat
Napol6on'un kendisidir. III. Napor6on ise, hapisteyrr:n
II principe,yi oku_
mugtur' Daha tahta grkmadan 6nce tamamen
aley rte bir kitap yazmasrna ra{'men Prusya Krah Buytik Friedrich, tahta
c rtrktan sonra tilke yci_
netiminde Machiavelli'nin dtiqtinceleri ytinrinr
: dawr rmaya mecbur
kalmrgtrr49' Fransa Bagbakam Kardinar
Richerie, ve Mazarrn,
Almanya'da Prens von Bismarck ve
Hitler, Ita. ra,d.a Mussolini,
Machiavelli'nin
koydulu
esaslara
uymuqla drr.
Mussolini,
"Machiauelli'ye Girig" adrnda bir kitap da yazmrgtrr.
Hatta Mussolini ve
Hitler'in yenilgisiyle Machiavelism'in yenildiii
sriylenmiqtir. II principe,
Rusya'da Stalin'in bagucu kitabr olmugturb0.
'osmanh padigahlarrndan III. Murad
ve IIL Mehmed,in II
Principe'yi osmanhca'ya terctime ettirip
okudukra'n r Machiaueili adrt
eserinde Georges Maunin bildirmektedir5l.
venedikli tarihgi sagredo,ya
gdre IV' Murat da rI principe'yi okumug
ve ondan ilham almrgtrrb2. Brr

49. G<ize,LZg.
50' Murat sanca: 100 soruda Siyasi Dtiqrince
Tarihi, B.b,Ist. 19g0,L4;Akrn, g1.
51. Afaofullarr, Bb.
52. Yrlmaz oztuna: Ttirkiye Tarihi, ist. 1966,
rw4z.

HUKUKAJ?ASTIRMALARI

238

padiqah,rn gergekten neredeyse harfi harfrne Machiavelli'nin tavsiyeleri
ytini.inde davrandrSr gtirtilmektedir. Nitekim, diigmanlarrm dize getirdikten sonra gerek htiktimet merkezi olan Istanbul'da, gerekse tagrada gok
sert tedbirler alarak asAyisi saplamrq, bununlar beraber yerine gdre gok
giizel hareketleriyle de kendisini teb'asrna sevdirmiqtir.
C. Machiavellirnin
Machiavelli'nin

bir

Aldrla ilham
rrinesans entellekttieli

olduSu biliniyor.

Dolayrsryla bu devirde geligen ileri diiqiincelerin etkisinde kaldrfr muhakkaktrr. Ayrrca iginde yaqadrgr qartlar da dtiqtince dtinyasrna gok
6nemli etkiler icra etmigtir. Yukarrda da ifade edildi[i gibi italya'mn pargalanmrq siyasi durumunun, en azrndan bir vatansever olarak o'nun dtigrinceve sdzlerinin ydntinii btytik 0lgiide belirledigi sdylenebilirMachiavelli'nin driqtinceleri, islAm-Osmanh siyaset ilminin prensiplerine pek gok bakrmdan uymaktadrr, hatta siyasetnAmelerdeki tavsiyelerle yazarrn diiqrincelerinin briytik Olgrideparalelli[i dikkat gekicidir.
SiyasetnAmeler, Isldm dtinyasrnda hukukgular veya devlet adamlanmn'
devlet bagkanlalna nasihat ve tavsiyelerini igeren, devlet yiinetiminde
uyulmast gereken esaslal gdsteren eserlerdir. Bu eserler IslAm hukukunun baglangrcrndan itibaren yazrlagelmiq, osmanhlarda da aym gelenek
devam etmigtir. Machiavelli'nin II Principe adh eseri ise bu tiiriin
Avrupa'da yazrlmrq ilk tirneklerindendir, ancak bu eser, Islam diinyasrndaki emsallerinin en eskisinden yedi asrr sonra kaleme ahnmrqtrrsS.

F3. A. ReqidTurnagril: islAmiyet ve Milletler Hukuku, ist. 1993,23.
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Machiavelli'nin

eserlerinde,

bilhassa

II.

Principe'oe,

siya-

setndmelerdeki esaslara gok benzer fikirler yer almakta, hatta insanda,
Machiavelli'nin bu gibi eserleri okumuq ve eserlerinde bunlardan oldukga faydalanmrq olduiu hissi uyanmaktadrr. Zaten Rcinesansfikriyatrnda
isldm medeniyetinin katkrlan inkdr edilemeyecek boyuttadrr. Bu geliqmelerde bilhassa Endrihis etkisi belirgindir. Bu da daha gok Endtiltis
riniversitelerinde okuyan ve ekserisi hukukgu olan Avrupah, bilhassa
italyah cigrencilerin aracrhgryla olmuqtur.
isldm hukuku, devletin varhgr ve korunmasrna gok briyiik dnem
vermektedir. Hatta insanlann bir hrikiimdar etrafinda birlik tegkil ettikden sonra, hakh veya daha ehliyetli de olsa,:bir baqkasrmn bu birli$i zedeleyici hareketlerine kargr gok alrr tedbirler getirilmiqtir, 6yle ki ehil,
yani htikrimdarhk igin aranan genel gartlan taqryan bir kimseye bi'at
edildikten -sonra bir baqka kimse, htikumdar olarak ortaya grksa, ehil
olup olmadr[rna bakrlmaksrzrn tildiiriilmesi bile megrudur. Isldm hukukunda kamunun menfaatleri, fert menfaatinin cintinde gelmektedir.
Devlet, icabrnda kamunun hak ve menfaatlerini koruma gayesiyle .rne
maslahat prensibinin rqrfrnda ferdi menfaatleri ikinci plana itebilme yetkisini haizdir. Yine Isldm hukukunda baqtaki kiqinin qahsiyeti ve nitelikleri, prensip itibariyle, gok tinemli defildir. Baqtaki kiqi kim olursa olsun, yeter ki kamu menfaatini ve haklannr korusun, prensiplerini
uygulasrn, adaleti yerine getirsin, dtigmanlara kargr [lkeyi
bunlan

yaparken gerektiiinde

sert davranmaktan

savunsun,

da gekinmesin.

Siyasetndmeler, htikrimdarlara adalete uymayl tavsiye etmekte ve kamunun haklanm korurken gerektiiinde sert davranabileceklerini bildirmektedir. Bunlann tishibu da Machiavelli'ninki gibi samimi ve realisttir.
Devletin hiikiimdann gahsrndatecelli etmesi, siyasetnd.melerdekirealistligi pragmatizme ddntiqttirmektedir. Fakat qunu de eklemelidir ki bu
pragm atrzm,

Machiavelli'nin

eserlerindekinden

farkhdrr.

Siyasetndmelerde, en azrndan ahldksrzhia cevaz qeklinde anlaqrlabilecek

'lr

/
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en ufak bir ifade bulunmamakta, aksine htikumdarlan dncelikle ahlak
prensiplerine ksin bigimde uymalan gerektigi hususunda uyarmaktadrr.
Nitekim Isldm kamu hukukunda adalet, htiktimdarh!,rn gartrdrr. Bu niteli{ini kaybeden, megrulu!'unu da kaybeder, ancak kamu duzeni endigesiyle kendisine isyan edilmezse de hukuka aylun emirlerine itaat da edilmez, nitekim

itaat

etmemek

bagkadrr, isyan

etmek

baqkadrr.

siyasetndmelerdeki pragmatizm esneklik ve uygulanabilirlipi

ifader

eder. Kaldr ki, zaten Isldm hukukunun genel lusmr da aym hukukun dzel
lasmr gibi dinl ve ahldki prensiplerden sr5rnlmrgde!'ildi1sa. Machiavelli
ise siyaseti buglin de oldu{u gibi ahlaktan ayrarak diinyevi ve maddi bir
disiplin haline getirmiqtir. Halbuki siyaset ilmi sahasrnda eser veren
eski Mrislrim arr yazarlar, hriktimdann faaliyetlerinin

griglti bir ahlAhi ze-

mine oturtulmasrm, siyaset ilminin esas prensibi olarak gtirtirler, b6yle
bir zemin oluqturulmadan rilke ydnetiminde baqanh olunabilecegini bile
dtigrinemezlerdiS5.Nitekim II Principe'nin, onaltrncr yiizyrl osmanh devlet ve ilim adamlarrndan Ltitfi Paqa'nn Asafndme adrnda kqlem" aldrlr
siyasetname ile kryaslandrlr bir yazrda, Machiavelli'nin ifadeleri "zalim
bir grkarcrhk" olarak nitelendirilmigtir.

Burada Anadolu'nun da ltalya

gibi paramparga olduiu aJmr.zamanlarda, ilim ve kalem sahiplerinin yiineticilere ahlAksrzhk delil, aksine din ve ahlak prensiplerine harfryen
uJrmaJn,devletin birlili

ve dirli!'inin sailanmasrnda en dnemli Amil ola-

rak gdsterdiklerine dikkat gekilmektedirsG. Ote yandan Machiavelli ile
onyedinci ruzyll Osmanh yazrlanndan Kogi Bey'in kargrlagtrnldr{r bir
bagka yaztda ikisi arasrndaki benzerliklerin gokluiq iizerinde durulmug,

54. Ahmed Davudoflu:

maddesi, Diyanet Islam Ansiklopedisi, DV239.

55. Harun Han $irvani: islamda Siyasi Diigiince ve ldare (Studies in Muglim Political
Thought and Administration), Trc: kemal Kuggu, Ank. 1965, 59.
56. Kazrm Yiicel: "Osmanh ve Batr'da Htikmetme Zihniyeti", Tarih ve Medeniyet, Sayr: 39,
Haziran 1997.s: 55-56.
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Machiavelli'nin yanhg anlaqrlan bir kimse oldu!.u da belirtilmigtir.
Gergekten her iki yazar da rinemle askeri tegkilat tizerinde durmug ve
parah askerler yerine milli bir ordunun kurulmasr gerekliliEine igaret etmiglerdir. Yine her ikisi de htiktimdara drizeni ve banqr sa!.lamak maksadryla gerekti!'inde sert davranmaktan gekinmemesini sahk verirken,
doiruluktan aSrnlmamasrve halka kendisini sevdirmesi gerekti[ini s6ylemektedir. Ote yandan her iki yazar da luks ve eilence dtigktinlti[untin
devlete zarar verdifini, isyanlann hep bu sebeple grktr[rm dtiqiirimekte,
hiiktimdara yetepekli kimseleri tegvik etmesi hususunda tavsiyede bulunmaktadrrsT. sonug itibariyle Machiavelli, siyasetndme yazarlanmn
oldukga etkisi altmda kalmrqsa da en azrndan siyaseti ahldktan sunrmrs
gortinmekle bu seleflerinin yolundan aynlmaktadrr. Bunda da Islam siyaset hukukgulanmn

dini ii!.renim gtirrriig ve aynr zamanda birer din

bilgini olmalarrmn payr buytiktur. Machiavelli de e$er en azrndan kiliseden yetigmig birisi olsaydr, dtiqtince yaprsrnda ahlaki endigeler diferlerinin dntinde gelebilirdi. Bununla beraber Machiavelli'nin siyaset biliminde ahldkrn yerini tamamen reddetti!'i de ileri siirmek, haksrzhk olur.
Hatta o, dini, devletin korunmasrnda tinemli bir esas olarak gtirmektedir. Ancak ayr:'cabelirtildili

izere, dini istismar eden papah!'a bir tepki

olarak ?hlak ve dini ikinci planda tuttulu anlagrlmaktadrr.
ote yandan Machiavelli'nin hayatrmn ilk zamanlarrnda osmanrr
tahtrnda Fatih sultan Mehmed bulunmakta, Bizans tacrm da ele gegiren,
bir anlamda Do!'u Roma imparatoru srfatrm taqryan bu padigah devamh,
surette ltalya'yr tehdid etmekteydi. Avnrpa'mn miittefik pekgok kudreili
devletlerini bozguna u!'ratan osmanh ordusu, 1480 yrhnda otranto'5ru

57. Giilbende Koray: "Turkiye'de Bir Machiavolli: Kogi Bey, Belleten, C:LII, s: 205, Arahk
1988,S: 1655-1667.
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fethederek ltalya yarrmadasrna ayak basmrqtr. Bu srralarda ltalya'mn
en zengin ve parlak devletlerinden olan Floransa, Giiney ltalya'yr elinde
tutan Napoli ve bunun mtittefiki olan Aragon kralhklanyla

savag duru-

mundaydr ve iyice srkrqmrqtr. Osmanh Devleti ise Venedik'i yrkmak igin
agrktan Floransa'yr desteklemekte olup, hatta burada dAimi bir Osmanh
elgisi bulundurmaktaydr. Floransa'mn zenginlik ve refahrm kendisine
buytik ticari imtiyazlar veren Fdtih sayesinde salladrgr bilinmektedir.
Fdtih'in ltalya'ya grkrqr Floransa'run igine yaramrg., hatta Lorenzo de
Medici, FAtih'in resmini taqryan ve rizerinde rig tag (Tiirkiye, Doiu Roma
ve Pontus) ve bir bog taht (Batr Roma) bulunan madalyonlar kestirmiqti.
Nitekim tarihgilere gcire Lorenzo, FAtih'in Griney ltalya'yr fethedeceiini
hesaplayarak kendisinin de ileride buna tAbi olacagrm drigtinmriqttir.
Bdylece ltalya

birligi. kurulacaktr. Iqte bu italya

birlili

dtigrincesi,

Machiavelli ve Cesare Borgia'da da devam etmigtir. Kuzey ve Orta
Italya, italya'da Osmanh hdkimiyetini, ispanyol ktikenli bir hanedamn
hrikiim

srirdtiiii

Napoli

kralh[rna

tercih

etmekteydi.

Bu

devirde

istanbul'da siyasi gOrevlerle bulunan Niccolo Sagundino, FAtih'in ltalya
ile yakrndan ilgilendi[ini, Italyan devletleri arasrndaki ihtilaflan ise yakrndan izlediiini,
Venedik

bile

ileride ltalya'yr fethetmeyi planladr$m bildirmiqtir.
Istanbul'daki

elgileri

Battista

Gritti

aracrhfryla,

Osmanhlann Giiney Italya'daki fetihlerini resmen tammrgtr, kaldr ki buralar vaktiyle zaten Bizans Imparatorluiunu'na

aitti. Bu da Venedik'in

Fatih'i apr zamanda Bizans tahtrnda kabul etti[ini

gdstermektedir58.

Fdtih'in Istanbul'u fethinden sonra, 1455'te Floransahlara Osmanh iilkesinde rahatga ticaret yapma imkAm tamnmrq, bu arada Pera, yani
Beyoflu'nda Floransa'dan'gdnderilen bir konsolos da iaaliyete baglamrq-

58.

Oztuna, M40, 98-99 (Franz Babinger'in Mehmed der Eroberer uns Seine Zett adh
eserinin L954yrhnda Paris'de basrlan Fransrzca terctimesinin 47 4-478. sayfalanndan
naklen)

HUKUK ARA$TIRMALARI

243

hr. oyle ki her yrl iki-uq kadrrga ticaret maksadryla bu rilkeden istanbul
limamna gelmigtir. Ote yandan Floransa ile osmanh Devleti arasrnda
mrikemmel bir iliqki kurulmasr, venedik ile bu rilkenin arasrnr iyice a9mrgtrr5g. Fatih'in 1481 yrhnda sefere grkmasr iizerine, bu seferin ltalya
ve dolayrsryla kendileri rizerine olaca&m kestiren venedik, gOrtintiqte
mtishiman olarak Yakub adryla saray doktorluguna kadar gelen Battista
Iacobo adrndaki bir casuslan marifetiyle Fatih'i zehirleterek rildrirtmeye
muvaffak olmuqtur. Bu ciltim derhal "La Grande Aquila b Morta-Briyrik
Kartal dldti'i ctimlesiyle Venedik ve krsa bir zaman sonra da Roma,d.abulunan Papa'ya kurye yoluyla bildirilmig, italya'da grinlerce toplar atrhp,
genlikler yaprlmrqtrr60. Bunun tizerine Machiavelli'nin gerqekleqmesini
candan arzuladSr ltalya'mn birlegmesi hayali birkag yuzyrl igin suya drigmtig olmaktadrr.
Fatih, neredeyse tam anlamryla Machiavelli'nin II principe'de tasvir ettigi htiktimdar tipidif. Yazann Floransa'mn yakrndan tamdrfr ve
onun adeta mrittefiki, hatta hamisi olduE'ubu buytik htikiimdarrn hayat
safhalanm takip etmemesi driqrinrilemeyeceSigibi rinlu eserinde de onu
ornek aldr[r kuwetle muhtemeldir. Qunku Fatih'in hareketleri ve
siydset tarzr Machiavelli'nin savundu{"u fikirlerle gok benzeqir. Nitekim
Fatih, btiyrik dedesi Yrldrnm Bayezid tarafindan kurulan ancak 1402 tarihli Ankara Savagrile dafrlan Anadolu birli{ini yeniden kurmaya ugraqmr$ ve bunda da baqanh olmugtur. Machiavelli'nin, Anadolu ile bu y6nden benzerlik giisteren italya igin istedigi d.e a5mr qeydir. Fatih,
fethettigi Bizans'a gidip oturmuq, ancak ortadan kaldrrdrlr devletlerin

59. Robert Mantran: 17. Yiizyrhn ikinci yansrnda lstanbul, Tre: M.A. Krlgbay-E.ozcan,
Ank. 1990,IV118.
60. 6ztuna, M104-105 (Babinger, 492-496)
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htiktimdar ailelerine baglanggta dokunmamrq, hatta onlara g6rev vererek faydalanma yolunu seqmigtir. Ancak Bizans'rn ihydsr projesini iqitince eski hanedamn, bilhassa Trabzon Pontus hanedammn prenslerinin
ttimiinti idam ettirmek zorunda kalmrqtrr. Fatih, orduya da gok iinem
vermiq, bilhassa modern silahlann kullamlmasrna itina ederek glrdigi
savaqlann izlemekle tamamrm bu yolla kazanmrgtt. Ayrrca drq iliqkilerde gok ince bir siyaset izlemekte, bu sayedehedeflerine bir bir ulaqmrqtrr'
Fatih, devletin birli[i ve kamu diizeninin devamrnda gok biiytik titizlik
gOstermiq,hatta bu yolda gerekitsebizzat kendi aile ferdlerinin bile tasfiyesini 6ng6ren meqhur kdnunndme maddesini koydurtmuqtur. Yine
Fdtih sa!'lam bir

merkeziyetgilik esasrna dayanan bir devlet tegkilatt

kurmayr da bagarmrqtrr. Ancak FAtih'in icraatrnda da adalet ve ahlak
prensipleri gok Onemli bir rol oynar. FAtih herqeyden ewel miisliiman bir
htikrimdardrr, htikmettifi

rilkede ise Isldm hukuku gegerlidir. Islam hu-

kuku nazalnda hiiktimdar srmrsrz hak ve yetki sahtbi birisi olmayrp,
hukgk normlarrna tdbi'dir. IslAm hukuku, devlet adamlanmn, baqta htihareketlerinin srmrlanm kesin bir bigimde gizmig, bir anlamkrsrmda da
da hareket kdbiliyetini krsrtlamrqtrr. Bu srmrlar iginde kalan

kiimdaln

keyfi defil, maslahat, yani kamu drizeni prensibine gtire hareket etme
esasrm getirmiqtir. Ffltih ise adalet ve hukuka baihhk hususunta en
hassas dawanan hiikrimdarlann

baqmda gelmekte4i". 1r1i1ekimbu hu-

susda mtistakil eserler kaleme ahnmrqtrrol'

fv. MACHTA\IELLryE yAprr,Ahl EtE STiRitERiN
Baglangrgta Machiavelli'yi

TAr{LiLi

elegtirenlerin hemen hepsi ortagai

Avrupasrnda gegerli ve yaygn zihniyetin, buna dayah kurumlann savu-

61.

Sultan Mehmed
SdzgeliqiAli Himmet Berki: Btiyiih Tiirk Htikiimdan, lstanbul Fatihi,
Han ve Adalet HaYatr, Ist' 1953'
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drqrnda

kalanlarrn

hemen

hepsi

ise,

agrklarken tarihi olaylann gdzlenmesiyle rea-

list ve objektif bir metod uyguladrfrm siiylemektedir. Bizce de bu husus
Machiavelli'nin bu derece iinhi olmasrnd.ave eserlerinin rahatga okunmasrnd.atirremli'ti" etkendir. Tarih, go!'unlukla ezeli bir tekerriirden ibarettir. sosyal bilgilerde de kendisine en gok gtivenilecek metod, tarihi
olaylarrn bilinmesi ve grinhik olaylann g0zlenmesidir. Mesela, pisa ordusu kumandam vitelli, dte yandan cesare Borgia, ayrrca ltalya tizerine
mricadele edegelen Fransrz krah ve Alman trmparatoru, Machiavelli'nin
ders grkardr{r kimselerdir6z. yine yukanda gegtigi tizere zamamn baganh hrikumdarlan, bunlann iginde ve belki de bagrnda osmanh padigahr
Fdtih sultan Mehmed, yazann bu sahalardaki baghca gOzlemini tegkil .
etmigtir.
Machiavelli; dtigtincelerini agrklarken romanti zm veya titopyalardan uzak kalmrq, tamamen realist ve rasyonel dawanmrgtrr. Bununla beraber gOhretini daha gok teorik tavsiyelerdg fuulunrnqkla kazanmrg, dev_
let hizmetinde fazla baqanh olamamrgtrr6S. Eserleri karakterinin
aksettigi basit, samimi ve stirtikleyici bir iisrobra yazrlmrgtrr64.
Yine siyaset bilimcilerinin goluna gtire Machiavelli, modern siyaset biliminin kuruculanndandrr. Nitekim Avrupa'da devlet tabirini gti_
ntimtizdeki anlamryla ilk defa kullanan o,dur65. sadece bununla kalma_
mrg, devletin kurulmasr ve korunmasr yollanm da gtistermek suretiyle
teoriden gok pratiie ydnelmiqtir. Bu sebeple siyasete satrang oJruncusu

62. Hale, 26,28.
63. Mosca,92.
64. Mosca, 102.
65. Gilbert, 178;Ulug, g0g.
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gibi bakmaktadrr. Ashnda qu veya bu yiinetim geklinin savunucusu olvarhmuqtur. o'nu ilgilendiren toplumda istikrarh bir birlik ve diizenin
grdrr. Bu drizenin kurulmasr ve korunmasr igin yiinetenlere despotluk,
eder
verilen sozden donmek gibi hir takrm gayrimeqru usuller tavsiye
gibi giiriinmekted.ir. Bu da siyaset tarihinde Machiauelllsrz denilen ve hilekarhk ve ahlaksrzhk anlamrna gelen bir tabirin doimasrna sebeb
olmuqtur. Halbuki Machiavelli devlet iktidan igin meqruluiun varhfrndan da bahsetmektedir. Zaten bu tavsiyelerde bulunduiu zamanlarda
idi.
italya paramparga ve onun gayesi vatamn bu halden kurtarrlmasr
olur66'
Bunu gcizcintinealmadan Machiavelli'yi de$erlendirmek haksrzhk
elegtirilmigtir- Halbuki
Yazarrn cesare Borgia'yr ogmesi de gok
yaprsrna hayMachiavelli, Borgia'mn kendisine deiil, kurduf'u devletin
randrr. Bir baqka deyiqle, kim olursa olsun, yeter ki ritke birli[ini

kur-

sun67.
dtiqtinceMachiavelli'Ye gore Politika kuvvete dayahdrr. Bugrin bu
iliqkilerde bdyledeki gergek payr ortaya grkmtqtrr' Bilhassa uluslararasr
dir.

uzeYazar bu dersi' Fransa krah ile Alman imparatorunun italyan

rine mricadelesinden grkarmr$tr168

pek isaAyrrca Machiavelli'nin despotizm tarafdan oldulu kamsrm
pekgok
betli bulmayan spinoza ve Rousseau'nun da iglerinde bulunduiu
yazar, O'nun ashnda htirriyet dostu, hatta cumhuriyetqi oldulunu iddia
guglu ve agrk defiletmiqlerdir. Bununla birlikte, getirdikleri deliller pek

66. Hale, 25.
6 7 . Hale, 28; Agaoiullarr, 26b.
Foundations, ist. 1989, 136'
68. KemAli Saybaqrh:political Theory, Volume l-Historical

HUKUK.ARA$TIRMALARI

247

dir, Floransa';n Papa veya piskoposun yiinetmesinde olduiu gibi69. Her
geyera{men Machiavelli'nin gayesi asrrlar sonra da olsa gergekleqmiqve
onun fikirleri baqta Almanya olmak rizere pargalanmrq devletlerin birleqmesinde dnemli bir rol oynamrqtrr.
Papahk hAkimiyetine oldulu kadar feodaliteye de kargr grkarak
'bunun
ltalya'mn birliline engel olduiuna dikkat geken Machiavelli, hiiktimdarlann derebeylere de{il, halka dayanmasr gerekdi{ini

sriylemiq-

tir7o.
Gayeye ulaqmak igin her trirlti vasrtalann kullamlabilecefi y6nrindeki griniqleri, Machiavelli'nin en gok eleqtiriye ufrayan'g<irtiqleridir. Bu
grirtiglei, siyaset bilimi tarihinde daha ziyade kurnaz, hatta hilekdr, baskrcr, hatta zalim tavrrlarr hatrra getiren Machiavellism tabiriyle tamnmaktadrr. Halbuki Machiavelli, bu fikirleri vatam olan ltalya'nrn birleqmesi hususundaki tutkusunun etkisiyle ortaya atmrgtr. Bunu yaparken
de tamamen realist ve pratik davranmaktaydi. Gayet ahlakh bir ijmrir
siiren, diirrist bir memuriyet hayatr geqiren miiellif, ne hile, ne d.ezorbahk tarafdarr idi, hatta ihtirash bile deiildi. Eper 6yle olsaydr Mosca'nrn
da dedili gibi, meziyetleri sayesinde meslek hayatrnda epey yrikselebilir,
fakirlik ve unutulmuqluk igerisinde rilmezdiTl. Halbuki aym y6nde dtiqlinenler Machiavelli'den farkh olarak her zaman gahsi menfaatlerini dn
planda tutmaktaydrlar72. Nitekim insaflr davranan bazr yazarrar, onun
ahlaksrzhfr savunun birisi olmak bir yana, bir devlet kurucusu sayrlmasr

69. Aiaogullan, 37.
7A. $enel, 397.
7L. Mosca,103.
V2. $enel,398.
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gerektigjrni sdylemiqlerdirTs. Kalkr ki bazrlan, Machiavelli'nin tavsiye etgriniimtizde propaganda anlamrna geldifine ve propa-

tigi ikiyflzltiltii0n,

gandayr iktidarrn esas unsurlanndan biri konumuna ilk O'nun getirdiiine igaret etmektedirler. Yine aym yazarlar, Machiavelli'nin htiktimdarrn
scizlerde durrnayabileceiine

verdili

hiikrimet"in gerektirdili

bir ikiyiizliiltik

dair

stizlerini

ise

"hikmet-i

olarak nitelendirerek modern bir

izah tar zt getiriyorlarTa.
Machiavelli'nin insanlan ttmiiyle ahlAksrz ve kiitti olarak niteleniddiasr dolru sayrlamaz. O, tecribelerine dayanarak insanlann

dirdili

kritiihiklerine karqr gereken bir takrm tedbirleri almalarrm idarecilere
tavsiye

etmektedir.

Machiavelli'nin

Insanlarda

bagka yollar

iyi

nitelikler

yaygrn

olsaydr

tavsiye edece[i muhakkaktr75. ZaIen

Machiavelli'nin ahlAkr gdrtiniiqte siyasetten ba$rmsrz gibi ele almasr bu
iddiaya sebebiyet vermiqtir. Halbuki bazr yorumculara gdre, ashnda
ahlAkr siyasete baf'h ve onun iginde g6ren, hatta grictinti de ondan aldrfrmdtiqiinen Machiavelli, bir anlamda ahldkr kiliseye bafrmhhkdan kurtarmrg, devamh depiqme istidadr g0steren ve devletin korunmasrna baih
bir ahldk anlayrqr getirmigtirT6.
Machiavelli devletin kurulmasr ve korunmasrnda dinin birleqtirici
etkisini kabul etmekle beraber, kilise ve Papah$n bnu kOttiye kullandrgrn, Italya birlipinin bu sebeple kurulamadr!,rnr sOylemektedir. Ortaga!'
Hrristiyanhk felsefesi gcizdntine ahmrsa yazarun bu frkirlerine katrlmamak mtimktin defildir. Machiavelli, bir bakrmdan devleti laiklegtirmiq,
dini de devlete balrmh krlmrgtrr. B0ylece grintimiizde bu sahada gelinen

73. Hangerlioilu, 101.
74. J.J. Chevallier'dennaklen Sanca, 53.
75. Mosca,96.
76. $ellaki, 2|-22;Akad, 559.
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aqamada biiytik rolti oldulu sdylenebilirzz. Bunu da tabit kargrlamak la_
zrmdrr, grinkti Machiavelli zaten o zamana kadar bilimin her dahnda, bilhassa siyaset sahasrnda kalem ve s6z sahibi olan kilise mensuplanmn
aksine kilise drgrndan, yani laik bir kimsedir, dolayrsryla stiyledi!.i sdzler
ve savunduf'u drigtinceler de bu nitelikte olacaktrr. zaten o zamanki
Hrristiyanhk, bir yandan Yahudi dininin esaslarrnr krikiinden reddetmig,
6te yandan Yunan felsefesi ve Roma medeniyetinin boyasryla boyanarak
inang ve amel esaslanm bu begeri sistemlere oturtmakla yalnrzcaahlaki
,
esaslar igeren bir din hriviyetine brirrinmtig durumdaydr.
Machiavelli, frkirleri hemen her devir ve zeminde gok yanrrg anlagrlan bir kimsedir. Bunun sebebide eserlerinde kullandr[.r iisltp
olabilir.
Qtinki yazar, bazrlarrmn da tesbit ettili gibi, gerek memuriyeti, gerekse
iktidardakilere yakrnhgr itibariyle drigrindiiklerini agrkga sdylemek yeri_
ne kimi zaman, hatta go!"u zaman tistti kaparr ve dzet halinde gegmeyr
tercih etmiqtir. ote yandan zaten fazra bir tahsili burunmamaktadrr,
bu
da bazen yanhq sonuglara varmasrnd.a etken olmugtur. Realistliliyle
bir
yana, bazen qok hissi davrandrgr gtirtilmekte, bu da kimi drigiincelerinin
isabetini azaltmaktadrr. Fikirlerinin bir lusmr ise, gereSinden fazla
briyti_
ttilmtig, farkh mecralara gekilmigtir. Bunun beraber zamanla hadiseler,
pekgok dtigtincesinde isabet kaydettigini gristermigtir.
Ycinetenlerin kanunlara

uymalarrnr

mecburi

zorunlu

g6ren

Machiavelli'nin adalet anlayrqr da pratik ve tagrdrla gayeye ulgundur.
Buna daha gok kanunilik demelidfu. "Ahl&k ile kanun gatry*sa
kdnun
agrr basar" srizti buna delildir. Maamafih, devletin kurulugunda bOyle
bir
qart aramamasr isabetli bulunmamrgtrrTS.
Machiavelli,

sosyal kuvvetler

arasrndaki dengelerin iyi hesaplan-

77, $ellaki, 13: Akad, 560; Sa*ca, bB;
$enel,g96_gg7.
'Akad,
78.
561-562.
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masryla devlette emniyetin sailanacafrnr, toplumdaki bozukluiun sadece hukuki tedbirlerle giderilebilecegini savunarak ashnda pek de tiyle
despotizm tarafdan olmadrlrm gdstermekteir. Burada mesele kanunlann niteliline kahyor, bu da onun ilgi sahasrna girmemektedir'
Machiavelli, siyaset biliminde krrrnazhlr temsil eden bir ldmse olarak tamnmrqtrr. Fakat Discorsi'deki bazr satrrlar bilhassa II Principe'nin
son bdliimti onun gok agrk srizlti ve agrk fikirli bir kimse olduiunu giistermektedirTe. Maamafih devlet idaresinde kurnaz olmak bir kabahat defil
bir meziyettir.
Yazar, kadere inanan bir kimsedir. Ancak insanlann gerelinde
olaylann geliqimine etki edebilece$ni, bir baqka deyiqle "ctiz'i irade"yi
kabul etmektedir. Bu ise, kaderi inkdr eden burjuvaziye karqrhk aristokrat bir inang tarzrdrrSo.

!i,

Machiavelli, tarihgi olarak da ismini duSrurmuqtur.Ancak tarihgilisiyaset bilimcili$ kadar iisttin deiildir. Bir defa tarihi gahrslan fazla'

sryla tin plana grkarmakta dlr.. Zamarnnda Rijnesans'ln getirdi[i bilim ve
sanat sahasrndaki geliqmelerden ve olaylann arkasrndaki ekonomik realitelerden hig bahsetmemektedir, Belli bazr gayeler taqrdr[-r igin tarih,i
olaylara peqin hriktimhi yaklaqmaktadrr. Ayrrca gok hicivci bir mizacr
vardrr. Sevdifini Adetd giiklere grkanrken, sevmediSini yerin dibine batrrmakta, bu da her zaman dofru sonuqlara varmaslna engel olmaktadu.
Hatbuki bizzat kendisi boyle tavrrlan onaylamamaktadrrsl. Farkh zaman ve yerlerde gegenolaylan, bu farkhhklan gozardr ederek bir kefede
de!.erlendirmektedirs2. Qok kesin ifadeler kullanmakta, hig esneklik payr

79. Aiaofiullarr,38.
80. Gilbert, 193-194;Hale, 31; $enel,393-394'
81. $ellaki, L7t.
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brrakmamaktadrr. Halbuki hergeyi tek ve kesin bir sebebe
bailamak ise,
hele siyaset biliminde pek dolru delildir. sdzgerigi,II principe,nin
rigtin. cu bttlumrinde ifade etti[i gibi rtirkler, yunanistan,a gidip
oturdular ama
bu orayr elde tutmalarrna yetmedi. yine de tarihe dair gok
enteresan fikir ve gdzlemleri oldu{unu sriylemek zor de!'ildir. siyaset
alanrndaki
tavn daha objektiftir, gahsi duygu ve siyasi tercihlerine
fazra yer vermemektedir.
Machiavelli'nin takdir edilmesi gereken cizelliklerinden
birisi de,
eserlerinde insanrir ruh yaprsr tizerinde realist tahlillerde
burunmuq ol_
masrdrr. Insanlann mutlak iyi veya muilak kdtti orarak
davranamayacaklanm ifade etmektedir. Bununla birlikte, bu tahlilleri
yaparken de
tek taraflr dawanma ahqkanrrlrndan kurturamamrgtrr.
oyle ki, bu tahlili
okuyan kimsede "ya buytik bir tiksinti, ya da biiyrik bir
hayranhk,, uyandrrmaktadrr. Mosca, buna qu rirne{i vermektedir: yazar,
insanrn dtiqmanlanm bertaraf edememesi durumunda bu defa onlan
korumasr gerektiiini savunur, halbuki bunu yapayrm derken insamn
bagkalarrna
zarar verme ihtimalinin gok fizla olduiunu gcizardreder83.
Parah askerlerden hig bir fayda gelmeyece!"ini, her devletin
milli
bir ordusu bulunmasr gerekdi[ini sOyreyenyazarrntakdire
deier bu frkri
de yavaq yavag uygulama alam bulmugtur.

soNUq
siyaset bilimini tarihinde hakLr:rndaen gok drigrince tiretilen,
taraf_
dar ve aleyhdarlannrn neredeyse kesin saflarla biribirinden
aynldrir yegane dtigiintiriin Machiavelli oldu[u stiylenebilir.
Machiavelli, tarihte
benzerine az rastlanan, gergekten gok enteresan bir insandrr.
sonug iti-

82. Mosca,99.
84. gellaki, 21; $enel,Bgg.
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bariyle, ahldktan ayrr bir qekilde ele ahnan siyaset biliminin bir anlamda kuruculan arasrnda sayrlabilecek olan Machiavelli, realist ve giizleme
dayanan bir tarih metodu kullanmasryla ayncahkh bir yere sahiptir.
sokrates,in felsefede yapdr!'r gibi, Machiavelli'nin de politikayr
ddetd gokten yere indirdili sdylenmiqtirs4" DrirUst ve vatansever bir kimse olup o zamanlar paramparga bulunan tilkesi ltalya'mn birleqmesini
ytirekten istemektedir. Bu arzunun verdi$i buruklukla, birisinin grlup
her ne pahasrna olursa olsun bir otorite kurmasrm soylemig, bunu yaparken de kurulacak bu otoritenin korunmasr igin nasrl dawamlmasr gerekdilini agrklamrgtrr. Ote yandan devletin korunmasr, kuwetli bir htiktimd.ar ve bu hiikiimdann devleti temsil etmesi, kamu grkanmn fert
qrkarlairmn cinrinde gelmesi gibi Isl6m siyaset hukuku prensiplerinden
hayli ilham aldrfr gortilmektedir. Bu bakrmdan eserleri, IsIAm siyaset
hukukundaki siyasetnAmelerin ytizyrllar sonra Arrmpa'da kaleme a[nmrg ilk rirneklerindendir. Aynca zamarun en biiyiik htikumdan olan
Ffltih Sultan Mehmed ve kurdu!'u dtizenin Machiavelli'yi hayli etkiledineredeyse Italya birlilini
[i, hatta II Principe adh eserinde, o zamanlar
kuracafina inamlan bu hiiktimdan esas aldrfr anlagrhyor. Ancak kilise
drgrndan bu yazann, Isldm hukukundaki devletin esasln ahlakrn otugturrnasr prensibini g}zardr etmesi, bir baqka deyiqle ahlak ile siyaseti biribirinden a)nrmr$ gtiriinmesi, o'nun en gok eleqtirilen ozelliklerindendir.
Bununla beraber Machiavelli'nin, o devirlerde pek de akla gelmeyecek
gtirtigiiyle ve keskin zekasryla ortaya koymakla
gtinrimtiz siyaset anlayrqrna katkrda bulundu!'u inkAr edilemez bir gergektir. Bu aratla bilimsel bir dil ve ifade kullanmast, dUgtincelerini canh

orijinal hususlan, ileri

ve
orneklere anlatmasr dikkat gekicidir. Gortiqlerinde bir ta}um hat6h
eksik taraflar da yok defildir, unutulmamahdrr ki Machiavelli de bir inyamnda, bunsandrr, kaldr ki takdire d.egertizellikleri ve dtigtincelerinin
lann bir tinemi kalmamaktadrr. Eserleri, bilhassa II Principe, asrrlardrr
diiuryamn hemen her yerinde biiytik bir ra['bet ve takdirle okunagelmigtir'

84. $elakki , 2L; $enel, 398.
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yOnrnLENnONU$Uurti\rE BU
FoNKsivoN r(A\m,AMrNA
N ON"U$Ulvrt] T:IAZIRI,AYAhI TOPL UMSAL GERq Nr<r,ir<
TAT{I
Dr. Bahir Gtineg TURKIOZBR*

r- ciRig
Hak kawamrndan yola grkarak, toprumsal gergeklik tanrmlamalanna ydneldi!'imiz bu gahqmada, sosyal bir kurum olarak hukukun temelinde yer alan toplumsalh{rn objektivitesini alglama ve agrklama gabalanna kathda bulunmayr amagladrk.
'

rnsan, haklanyla birlikte doiabilir mi? Insan, gergekte, dogugtan
hak sahibi olabilir mi? o halde insan, nigin borg ya da ddevleriyle birlikte
doimaz, salt haklarryla bidikte dofar? Bu sorulara yamt bulmaya gahsan ve biri dii'erinden farkhrrk gcisterenorijinal yaklagrmlar,bizitoplum_
sal gergeklipe ya da toplumsalhprn objektivitesini algrlamaya gotriren
dnemli agrklamalarla doludur.
oncelikle ifade etmek gerekir ki, insamn dolugtan hak sahibi olduiu savr ve bu savr goglendiren toplumsal iligki ve varsaJnmlar butunlulrinii oluqturan apriori diiqtince boSrutu,salt bir hukuk yolunu gdstermekle kalmamrg, qa!'lar boyr toplumsar yagamrn sosyar ve siyasal
yaprlanmasrm da derinden etkilemiqtir, Insamn doiugtan hak
sahibi olduiu savr, dtigrinsel temellerini eski yunan Felsefesinde, hukuki yapr-

Gazi universitesi
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lanmasrm Roma'da ve en etkili anlatrmrm ise 18. yiizyrl diskurlanna,
dzellikle RoussEAu'da

bulmugtur. Bu savrn, uygar dtinyaya tagrnma-

srnda, iglevsel bir rol tistlenmiq olan tarihsel olgu ise 1789 Fransrz
Devrimi ve onun bildirgeleri olmugtur.
Insamn,dof'uqtan sahip oldufu dokunulmaz, dewedilmez, mutlak
ve ideal nitelikli subjektif haklan; topluluk yaqamrnda, bireysel benli$
<inplana grkarmak, bireysel otonomiye etkinlik kazandrrmak, bireyselliii
statii iliqkisinden kurtararak, amag haline ddntiqtiirmek ve bireyi, kendikendisinin efendisi krlmak isteyen bireyselci (individualist) yaklagrmrn
temel bir unsuru olarak anlam kazanmrqtrr. Bu yaklagrm iginde insan,
saygr duyulmasr gereken bireysel bir iradeye, ozgtir karar venne ve yargrlama otonomisine sahip }drnmrg bir birey olarak ele a[nmrgtrr. Bu
yaklagrmrn ddqiince boyutlarrmn bazr dielerini ilk kez sezmiq olan, eqitlik ve 6zg6rltik kavramrmn olugumlanm hazrrlayan, Stoacr Okul olmuqtur. Onlann ifade ettiii tizgtirltik, insan olmak igin, insamn fiztinde var
olan iizgiirliiktflr; yoksa, site tarafindan sailanan tizgiirliik defildirt.
Insanrn dofluqtan sahip olduiu subjektif haklann, toplumsal gereksinime cevap verebilmesi, toplumsal yagama uyarlanabilmesi, dolal
olarak hakkrn srmrlandrnlmasr gereklili{ini ortaya koymuq; bu durum,
bir hukuk yolunu gtistermig, subjektif haklardan yola grkrlarak objektif
hukuka ulaqrlmrgtrr2. Insanrn, bireysel benlifline srkr-srkrya baih tutul-

1.

LAVERGNE Bernard, Individualsme Contre Autoritarisme,

Presses Universitaires

de

France, Paris-1969, s. 26,27.
2.

DUGUIT, Ifon, Manuel de Droit Constitutionnel, Editeur: E. De Boccard, Paris'1923,
s.3.
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mug, drinyaya gelen her insana a)nnmslz bir qekilde atfedilmiq ve adeta
herkesin baqrnrn tistrinde toplanmrq olan stibjektif haklann, toplumsal
yagamda gegerlik kazanrnasr, Dofal Hukuku yaratmrqtrrS. Do$al Hukuk
Akrmr ve onun temelinde bir postula (dngergeklik) olarak yer alan bireyselci yaklaqrm, ilk kez Roma Hukukunda bigim ve igerik kazanmrqtrr. Bu
oluqum, tanrrsal hukukun tarih sahnesinden silinmesi ve Dofal Hukuk
Akrmrmn giiglenmesi, etkinlik kazanmasr sonucunu hazrrlamrqtrr. Dofal
Hukuk, uygarhk geliqimini dnemli <ilgtideetkilemig, toplumsal yaqamda
derin izler brrakarak gaflmrza dek ulagmrgtrr.
Brittin uygar toplumlarda baq kriqeye oturtulan sribjektif hak anlayrqr, gtinrimtizde olduiu gibi korunabilmiq ise, bunun Romah hukukgular tarafrndan keqfedilmiq griglt 'iskelet' sayesinde oldulu kugkusuzdur.
Romah Hukukgular, bireysel iradeleri baskrya boyun eimeye zorlayan
iki ttir subjektif hak yarattrlar. Bunlardan biri 'imperium', di$eri ise 'dominium'yaprsr altrnda formule edilmigtir. 'Imperium', buyurucu olan kamusal grigtrir, mutlak

bir hak olarak ydnetme stibjektif hakkrdrr.

Bireysel irade tarafrndan, higbir sebep olmaksrzrn kabul edilen ve bireysel iradelere tistrin tutulan bu g,ig, yasa koyar, ydnetir ve yargrlar.
Egemenli{in salt bireysel iradeye ait olmasr ise 'dominium'yaprsr altrnda
gergeklegir. Bu hak, belirli bir olana!'r drizenleme hakkrna her kim sahip
ise, onun kullanabileceii, onun iradesine, di$er iradeler kargrsrnda, tisttinltik kazandrran bir grigttira.

3.

DUGUIT, Lr5on,Le Droit Social Le Droit Individuel et La Transformation de I'Etat,
Editeur: Felix Alcan, Paris-1911,s.20.

4.

DUGUIT, Le f)roit Social...,s.18,19.
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insamn doiuqtan, dokunulmaz, mutlak ve ideal nitelikli traklara
sahip olduiu savrnn dtigrinsel boyutlanmn sistemlegtirilmesine ytinelik
gabalarr tammak igin gok uzak diinemlere gitmeye gerek yoktur. 18. yiizyrl edebiyatr, bu driqrinsel gergeveyiolugturan giiglti tezler ve etkili anlatrmlarla doludur.
II- THOMAS HOBBES \M JOHN LOCK'TA DOGAL YA$AM
TANIMI,AMASI
Kuqkusuz, bu kapsam iginde, 18. ytizyrhn en iinemli temsilcileri
John LOCK ve Jean/Jacques ROUSSEAU olmugtur. Bu dtigtiniirlerin ortak noktasr, ilkel topluluk yaqamma iliqkin bir soyutlamadan, bir doial
yagam halinden (1' 6tat de nature) yola grkarak, tezlerine sistemli bir boyut katmak istemeleridir. Do!'al ya$ama iligkin bu betimleyici agklamalann toplumsal gergeklik adrna ortaya konmuq olmasr, dikkate defer
rinem taqrmaktadrr. Bu nedenle, dogal yaqama iliqkin agrklrk kazandrrmaya yrinelik bu drigtinsel birikimleri, gahgmamrz iginde dikkatle deierlendirmeye gahgtrk, Hemen ifade etmek gerekir ki, do!'al yaqam haline'
iligkin

betimlemelere deiinirken Thomas HOBBES'un gririiqlerini drga-

rrda tutmak, dtigtinsel birikimi dayanaktan yoksun krlmak olacaktrr.
Thomas HOBBES (1583-1679),l'Leviathan (Dev)" adh eserinde,
dofal yaqam halindeki insant, stirekli iistiinltik kurmamn sonsuz zevkini
tadan bir varhk olarak tammlar. Ona gdre, bu zevk ancak tjftimle son buIabilir. Dofal yaqam ortamrnda insan bilinci, grivenlik iginde yagama arzusu ile $ftim korkusu iginde bir gatrqmaya girmenin gerekliliii

arasrnda

boltinmiigtiir. Doial yagam hali 6yle bir durumdur ki, istedili peyi elde
etmek ve bu isteii engelleyen ya da onu korku altrnda tutan her qeyi saf
drgr brrakmak igin gerekli olan savaq ortamrnda, insana, biit{in olanaklanm kullanma hakkrm verir. Bu gatrqma ortamrnda, insan yaqamr artrJr
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dnemini kaybetmiqtirs. HOBBES'a gdre, doial yagam halinde insan, siirekli bir savaq ortamrnda yaqamaktadrr. Bu durum, herkesin herkesle
savagrmrdrr. Bu kapsam iginde savag, salt fiili bir kavga eyleminden ibaret olmayp, her durumda insanrn gatrgmairadesinin guglu oldu{u bir zaman siirecini ifade eder6. Ona grire, doial yagam hali, potansiyel bir gatrqma durumundan baqka bir qey defildir. O, 'homo homini lupus (insan
insanrn kurdudur)' derken, dogal yagam halinfur gatrgmacr karakterini
dzhi bir qekilde vurgulamak istemiqtir.
HOBBES, toplunrun ve devletin kiikenini, dof'al yaqam halinin koqullanndan kurtulmaya can atan, birbirini yok etmeyi brralirp, do$aya
karqr giigbirli{'i yapmak isteyen herkesin, kendini ydnetme hakkrm ve
yetkisini devretti!'i bir srizleqmedebulur. Bu scizlegmeden,bang ve grivenli[i sailayacak olan'leviathan (dev)'yaratrlmrqtrr ki, HOBBES a gOre
Devlet, bu iiliimlii tanrrdan bagka bir gey delildir7.
John LOCK (L632-UA4J, 'L' Essai Sur le Gouvernement Civil
(Uygar Ytinetim Uzerine Deneme)'baghkh eserinde, doial yagam halini
(I'6tat de nature), tarihsel bir hipotez olarak deiil, her yerde ve her zaman kargrlaqrlan toplumsal iligkiler tiirti olarak ele almakta, bu baplamda ilkel toplum ve uygar toplum gibi birb,irini izleyen toplumsal yapr tanrmlamalanndan kagrnmaktadrr8.

5.

TINLAND Franck, La Notioir de Droit Dans la Philosophie Politique de Th. Ilobbes. J.
Lock et J.J.Rousseau,Archives de Philosophie du Droit, Tome: 34, Sirey-1989, s.53.

6.

TTJNCAY Mbte, Batrda Siyasal Dtigrinceler Tarihi-Z, s.186.

7.

HORBFIS Thomas,

Leviat;han, Qev. Semih

Lim,

Yapr Kredi

Yay.

istanbul-lgg3,

s.13Ovd.
8.

WALIN Marcel, L'Individualisme et le Droit, Edition Domat, Monchrestien-l945, s.100.
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LOCK, eserinin 1. paragrafinda, biitrin insanlarrn hangr koqullarda doSal durum ortamrnda olduiuna agrhk kazandrnr. Ona gdre doial
durum: "Bir kimsenin, herhangi bir kimseden izin (onay) almaksrzrn,
doia yasalanmn srmrlan iginde, istedili her qeyi yapabildifli, kiqililini
ve sahip oldu{u nesneleri diledi[i gibi, kendi yargtsrna uygun olarak drizenleyebildili bir durumdur"9, Bu durum, aJrmzamanda bir egitlik durumudur, iiyle ki, britiin grigler ve trim yargrlama yetkileri kargrhkhdrr, hig
kimse, o giig ve yetkiye, di!'erinden daha fazla sahip defildir. Aym ortamda ve aJmr drizende, aJnnmsrz olarak dolmuq olan insan, dolamn
benzer olanaklanndan yararlantr, benzer yeteneklere sahiptir. Orada insanlar, higbir rtitbe ve balrmhhk srralamasrna bafh tutulmamrqtrrlo.
LOCK, eserinin 3. paragrafinda ise, dzgtrhigtin gergevesinibelirlemigtir: "Doial durum, (her ne kdar) bir dzgiirhik durumu ise de, higbir
qekilde baqrboqluk durumu demek de{'ildir. Kuqkusuz doial durumda her
insan yadstrtamaz bir dzgtirhife sahiptir... En azrndan kendi-kendisini
yok etmek, diger insanlara saldrrmak rlzgUrltiflU ve hakkr yoktur. Do{al
durum, diizenleyici do!'a yasalanna sahiptir ve oradd herkes bu yasalara
boyun elmek zorundadrr. Bu yasalar, akrl (raison) yasalanndan bagka
bir qdy degildir. Bu dofa yasalan, bir bagkasrmn yagamma, saphflna, iizgrirliifi.ine ve mallann a zarar verilemeyece$ini, eqit ve bafrmsrz olan btittin insanlara tiiretir" 11.
LOCK, eserinin 4. paragrafrnda ise, doga yasalanna kargr gelme-

9.

WALIN, L'Individualism...,s.97.

10. L'Individualism...,s. 97.
11. L'Individualism.,.,s.97,98.
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nin sonuglarrna de$inir: "Bir kimsenin, difierinin haklarrm gasbetmesi ya
da di!'erine saldrrmasr halinde, do{'a yasalan, insamn yaqam bigiminin
korunmasr ve banqrn sailanmasr amacryla, herkese, bu yasalara karqr
gelenleri cezalandrrma hakkrm verir. Oyle ki, do['al durumda her insan,
bagkasrna zarar verer\ herkesi cezalandrrabilir. Herkes aJmr geyi yapabi:
lir; zira, dogal durumda, dofa yasasrnln yaranna olarak, onun gegerliliiini gdzetme hakkrna, herkes sahip krhnmrgtr1"12.Bu nedenledir ki, do!.al
durum, bir savag.hali, bir dtiqmanhk durumu, ktitriniyetlerin gatrgtrgr,
bozguncu ve yrkrcr bir drizen degildir; aksine, iyiniyetli ve kargrhkh yardrmlaqma ve korunmamn saflandrgr bir banq halidir. $ayet, belli bir durum iginde, dofa yasalarrmn gegerliliiini sailamaya insamn gricii yetmiyorsa, orada doial durumdan srizetmek olanaksrzdrrlS. Dog.al d.urumd.a,
suglularrn cezalandrnlma hakkr herkese tammrken, iki yiinlu srnrrlama
da beraberinde getirilmiqtir. Birincisi, haklann karqrhkh kullanrlma koqulunun mevcut olmasr diieri ise, cezamn sugla u5rumlu olmasr koguludur' Doial durumda, sugluya uygun gdrtilen ceza, sugun tekranmn dnlenmesinekatkr safl ayacak Olgtideolmasrdrrl4.
Insanlar, doial yaqam halinde ne zaman bulundular ya da halen
bu durum devam etmekte midir? LocK a gdre, dnemle vurgulanmahd.rr
ki doSal durum tanrmlamasr iginde, tarihsel bir hipotezin varhs ileri stirtilmriq degildir; giinko, do!'al durum, insanrrlrn gocukluk devresini gegirdiii bir dcinem olmamrgtrr, o ddnemden bu yana milyorlarca yrl gegtigi
halde, do['al durum halen devam etmektedir. "Dunyada halen mevcut

1 2 . WALIN, L'Individualism...,s.98.
1 3 . TINLAND, la Notion de Droit...,s.b7.
74. WALIN, L'Individualism...,s.98.
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olan bagmsrz htik1met ve prensliklerin, dofal durum halinde bulundu!'unu gdstermek, bu sorunun gereken yamtl olacaktrr"l5. Doial durumu
tarihte arayan, onun gergekleqip gerqekleqmediiini sorgulayan kimselere, gevrelerine bakar$., uluslararasr diizeyde iirgtitlenme sa!'layamamrg
rilkeleri. gdrmelerinifi' yeterli olaca[rm ifade eden LOCK, "toplumlann
uluslararasr iligkileri, doial dururnun halen htikiim siirmekte olduiunu
bize kolayhkla gdsterecektir" diiqtincesini ileri stirmtiqttir. Ona gtire, kendi aralannda $rgritlenmemig, uluslararasl bir topluluk olugt-urmamrgtistiin bir politik Orgtitlenmesi olmayan ve her birinin eqit unsurlar olarak
bir arada yaqandrfr grinilen topluluklar (tilkeler), heniiz dofal durumdan
kurtulabilmiq deEildir; aksine, orada, dofal durumun ttim karakteristik
$zellikleri farkedilir. Orada, iisttin bir otoriteden grkan higbir pozitif yasaya, ydneten-ytinetilen hiyerargisine rastlanmaz. Orada, ancak, eqitlik
temeli tizerine kurulmuq olan uluslararasr iligkileri valdrr. Dopal durumda, her bireye tamnan suglu).u cezalandrrma hakkr, uluslann iliqkilerinde, savaq hakkr olarak somutlagrrl6.
LOCK'a gdre, dofial duruma son verlnek, bir topluluk yagamrna
iradi olarak katrlmak ve politik bir g<ivdeoluqumuna katr saf'lamaktrr.
Insanlaln kendi aralarrnda, bu amagla yaptrS anlagma ve her tiir iligkiler, dofal durumun terkedilmesi sonucunu yaratrru. LOCKa giire sosyal
sozlegme,gegmi$te herhangi bir tarihte imzalanmrq, tarihsel bir olgu deEildir; aksine o, her an ve her yerde kargrmza grkan sdzlegmelerdir: "iryle
ki o, herhangi bir topluluk halinde biraraya gelmiq belirli sayrda insanla-

s.98,99.
1 5 . L'Individualism...,
16. L'Individualism...,s.99"
L 7 . L'Individualisrn"..,s.99.
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nn varoldulu her yerdedir; onlann her birinin, dofa yasalanmn.verdi!'i
g0g ve yargrlama yetkisinden vazgegtiii ve onu kamusal fonksiyon gdren
organlara dbwettiii,

uygar ve politik topluluiun

olugtuiu her yerde-

dir"18.Bciylece,kendi aralarrnda birleqerek a5mrtoplulu$a katrlan insanlar, olugturduklan politik grice boyun eierler, iradi olarak katrldrklarr
topluluiun otoritesine uyarlar, yargrglarrn yasa yapma grictine destek verirler; krsaca sosyal sOzleqmeteorisi, grictin meqrulagmasr kuramrndan
ba,gkabir gey de$ildir. Bu yeni durum iginde insan, do!'al durum halinde
sahip oldufu haklarrn bir krsmrm kullanmaktan vazgeqer; buna karqrn,
doial yaqam halinde sahip olduiu bir krsrm haklan, topluluk yagamr
iginde elde tutmaya devam ederl9. Bu kapsam iginde LOCK, toplum 0rgiitlenmesinin temelinde yer tutan sribjektif hak kavramrmn gegerlik kazanmasrna, ustahkh anlatrmlanyla tjnemli katklar sa$lamrgtr20.
LOCK un toplumsalhk tammlamasrnda rinemli bir yer tutan stibjektif hak kavramr, ROUSSEAU'da daha aynntrh bir incelemeye konu olmuq, en kapsamh ve en etkili anlatrmrnr onda bulmu$tur.
III- ROUSSEAUTDA DOGAL yAgAM TANIMLAMASI:
.fean-Jacques ROUSSEAU (17L2-1778) da HOBBES ve LOCK
gibi, qaidag toplumun ve devletin k6kenini, dofal yaqam halinden (I'6tat
de nature) yola grkarak agrklamak istemiqtir. Bu kapsamda bizim igin
Onemli olan, Onan ga!'daq siyasal yaprlanmaya sailadrp katkrdan gok,
toplumsal gergeklifin ilkel grirtintimtine iligkin yaptr[r agrklamalardrr.

1 8 . 'WI\LIN, I,'Individualism...,s.100.
1 9 . 'IINLAI\D, La Notion de Droit...,s.58.
20. .KAPANI Mtinci, Kamu Hirrriyetleri, Ankara-1946, s.31.
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gergekligi, biIlkel ve uygar toplumu birbirinden ayrrgtrrarak, toplumsal
nun'
rinden difierine gegiqsrireci iginde de$erlendirmig olan RoussEAU
gergekdzellikle ilkel topluma iliqkin betimleyici agrklamalan, toplumsal
son
lige ulaqma gabalanna tartrgma zemini yaratmrg olmasr agrsrndan
derece 6nem taqrmaktadrr'
ROUSSEAU, dofal duruma iliqkin saptamalanna daha ilk eseri
olan 'Discour sur les Scienceset les Arts (Bilimler ve Sanatlar Hakkrnda
Nutuk)'ta de[inmiq olmasrna karqrn, konuya iligkin kapsamh ve etkili
'Discours sur I'Origine de I'Inegalit6 (Eqitsizlifln Kayna$r
'le Contrat Social (Sosyal S6zlegme)'adh eserlerinUzerine Nutuklar) ve
anlatrmlara,

de yer vermiqtir.
ROUSSEAU ya g6re, dogal yaqam halinde, hemcinslerind.en bave avare dolaqan, siirekli tehlifrmsrz, salt kendi halinde yasayan, aylak
keyle karqr-kargrya olan ilkel (vahqi) insan, az diigiinen, dtiqtinrnedi!-i zayaprya
man hep uyku halinde olan ve uykusunu hafrf krlan tirkek bir
gesahiptir. Kendi varhfrm srirdtirebilmek, onun biricik ozenidir' Engok
liqmiq yetiler, ister avrna boyun efdirmek igin ister bagka bir hayvanrn
avr olmaktan kurtulmak igin olsun, savunma ve saldrn yetileridir2l' Ilkel
insan, dokunma ve tadalma duyrsu bakrmrndan gok duyarsrz olduf'u halduyarde, giirme, iqitme ve kokualma duyulan agrsrndan olagantistii bir
mah
h[.a sahipti r22. Buinsanrn, hiqbir yerde evi, kuli.ibesi, hiqbir tiirden
yerlerde yahp
mtilkti olmadrfr igin, rastgele ve bir tek gece igin segilmiq

2r" ROUSSEAU Jean-Jacques,insanlar

Arasrndaki Eqitsizlifin kaynafl, Qev. Rasih Nuri

ileri, Say Yayrnlarl, istanbul-l990, s'101'

22. ROUSSEAU,insanlar Arasrndaki Eqitsizliiin Kayna$, s'102'
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kalkar. Erkekler ve digiler, birbirlerine sOyleyeceklerigeylere sdzler qok
gerekli bir terciiman olmadan bir araya gelirler ve aJml kolayhkla da aynlrdar. Ana, gocufunu, once kendi gereksinimi igin emzirir, daha sonra
ahqkanhklar ona gocuiunu sevdirdifli igin emzirir, daha sonra ahqkanhklar ona gocuiunu sevdirdigi igin, gocuiun gereksinimi igin emzirmeyi siirdurur. Qocuklar, kendi yiyeceklerini arama grictine eriqtikten sonra, analarrm terketmekte gecikmezler. Yeniden buluqmak igin, birbirlerini
gOzdenkaybetmemekten bhgka gareleri yoktur, bir kez ayrrldrktan sonra,
artrk birbirlerini bir daha tamyamayacaklarr hale gelirler23.
Ilke insan, bir meqe aiacrmn altrnda, ot, meqepalamudu, meJrve,
yabancevizi ve benzeri besinlerle karmm do5ruran,ilk rastladrfr derede
susuzluiunu gideren, kendisine besin saglamrg olan a{acrn dibinde uyuyup kalan bir varhktrr2a. Dogal yagam halinde salt kendi halinde yagayan insan, fazlasryla korkar ve dikkatlidir. Insan, kulagrna garpan en kiiqtik bir grirultri, sezinledigi en ktigtik bir hareket karqrsrnda, tir-tir titrer
ve.kagmaya hazrrdrr. rnsan, ha)rvanlar gibi hrzh kogmasrm bildifi, apaqlar tizerinde gtivenli bir barrnak bulabildili igin, tehlikeyle kargrlagmayr
kabul edip etmemekte ya da kagmak ile savagmak arasrnd.a bir segim
yapma tizgiirlti[rine daima sahip olmugtur25.
Aghlrm gidermiq olan.ilkel insan, biittin dosa ile bang halindedir
ve o zaman, o brittin insanlann dostudur. Yiyeceii igin kavga etmesi gerektiii

zaman,bu kavgadan galip grkmanrn gugliicu ile aghfrm bagka bir

23. R0USSEAU, insanlar Arasrndaki Eqitsizligrn Kayna$, s.110.
24" insanlar...,s.94.
25. insanlar...,s.96
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yerde gidermenin gughigu arasrnda bir kargrlagtrrma yapmadan, vuruSmaya girmez ve kavgaya gurur karrqmadrlr igin de, kavga, karqrhkh vurulan birkag yurnrukla sona erer; kazanan taraf, ufiruna kavga edilen yiyeceiin sahibidir, kaybeden ise qansrm baqka yerde aramaya ydnelir ve o
andan itibaren herkes sakinlegmiqtir2G. Do"al durumda yaqayan insan,
sadece bilgisine sahip oldu{u geyleri arzu ettipi ve kendi giictiyle eriqemedili geylerin bilgisine sahip olmadrfr iqin, onun ruhu kadar higbir qey
sakin de{'ildir ve onun akh kadar da higbir qey srmrh deiildi12z.
Btitrin hayvanlarda, gerekli olan qeyleri yeniden elde etmek, kendisini yok etmek ya da tedirgin etmek efilimindeki herqeye kargr kendini
griven altrnda tutmak igin, do$amn oluqturdu$u, ustahkla yaprlmrq bir
makine gdriintiisri vardrr; insanda da aym makinenin varhlr grirtihir, qu
farkla ki, hayvamn btitrin iqlerinde hergeyi sadecedo!'a yaptr[r halde, insan kendi iqlerinin yaprlmasrna, iSzgiirbir irade olarak, katkrda bulunabilir. Biri, iggridiisti, di!'eri ise 6z90r iradesiyle segimini yapar; hayvan,
kendisine hiikmeden kuraldan kendisi igin yararh olsa dahi, sapamaz;
insan ise, kendi zararrna olan qeyden goiu zaman uzaklagabilir; grinkii
zeka, duyulatr.bozar, irade ise, do$a sustu!'u zaman bile konuqmaya devam eder28.Doga butun haSrvanlara emreder ve haSrvanbu duruma boyune['er. lnsan da anr etkiye agrktrr; fakat o, bu duruma boyune[rnekte
ya da kargr koymakta kendini 0zg0r hissedir. Onun ruhunun yticeli!'i, bu
rizgtirhi[tin bilincine ulaqmasrnda yata129.Her hayvan, kendine 6zgri bir

26. Insanlar..., s.L92, 193.
27. Insanlar...,s.201.
28. Insanlar...,s. 102, 103.
29. insanlar...,s.103.
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iggUdriyesahip oldu{u halde, ihsan, kendine rizgii bir iggtdiiye sahip degildir; o, hayvanlarla paylaqtr{r yiyecek deposu iginde, kendi bagrna,
hemcinslerinden ba$rmsrz bir varhk olarak yaqar. O, hayvanlarrn gahgmalannr grizlemler ve bu grizlemden grkan iggtidtisel sonuglarr yeterince
deierlendirir ve bir davramg kahbr olarak kendisine mal eder; bciylece,
difer hayvanlarrn paylaqtrg besinlerle beslenir ve sonugta, onlardan
daha kolay gereksinimini karqrlar ve varh{rm daha kolayhkla stirdiirtir30. Ilkel insan igin, grplakhk, konutsuzluk gibi, bizim igin gereklili!.i
tartrgrlmaz olan nesnelerden yoksunluk, btiyuk bir mutsuzluga neden
oluqturmaz ve onun yaqamrrun siirdrirrilmesi igin dnemli bir engel de de{ildir. Ilkel insanrn gtiglti fizik yaprsr dtigrinuhince, onlann yaralanma ve
yaphhk drqrnda higbir hastahk tammad.rklan bilinir. Doial yagamda,
hastahk kaynaklan btiylesine az olduiu iqin, onlann ilaqlara ve hekimlere hig de gereksinimi yoktur. Kendi haline terkedilmig hastamn, dogadan
bagka hiqbir umudu olmadr[r kesindir; tiyle ki, bazr kemikleri krnldrfir,
hatta kol ve bacaklan koptugu halde dahi, zaniandan bagka higbir operatOregereksinim duymaz3l.
Doiada baqrbogdolagan, higbir yetene!"i olmayan, konugmayr bilmeyen, evi-barhr ve baflantrlan olmayan, hemcinslerine gereksinim duymayan ya da onlara.zarar vermeye gereksinimi olmayan, hatta onlardan
higbirisini tanrmaS;,an,az sayrda tutkusu olan, kendi-kendine yeten ilkel
insan, sadecebu duruma uygun duygu ve bilgilere sahiptir. O, dopal gereksiniminden bagka bir geye gerek du5rmuyor, gtirtilmesinin ilgi gekici

30. ROUSSEAU,Insanlar Arastndaki EqitsizliEtnKaynagr,Insanlar...,s.g4.
3 L . insanlar...,s.99.100.
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olacagrm sandrfr qeylerden baqkasrna bakmryor, zekasr da gururundan
fazla ilerlemiyor. Rastlantr sonucu bir keqif yapmrg olsa dahi, kendi gocuklanm bile tammadr[rna gdre, bu keqfini bagkalanna gok srmrh iilgtilerde ulaqtrrabiliyor. Her zanaat, onu bulanla birlikte yok oluyor. Elitim
ve geligme sailanamryor; tiyle ki, kugaklar bog yere gopahyor, her kugak
hep aynr yerden hareket ettiS igin, pizyrliarhep

ilk gailann kabahgr ve

yontulmamrghfr iginde akrp gidiyor. Insan ttirti giderek yaglamyor, fakat
insan, hep qocuk olarak kahyor32.
Insanlann hep aym besinleri ttiketti!'i, aym bigimde yagadr[r, aym
qeyleri yaptrlr do$al yaqam halinin basitliSi, toplum halinin dtizen birliliyle kargrlaqtrnlmasr halinde, do!'al yaqamda insanlar arasr farkrn ne
kadar az olduiu; toplum yaqamrnda do$al eqitsizliiin, kurumlann yarattrlr egitsizlik sayesinde ne denli artrnlmrg olduiu, kolayhkla farkedilirss.
Insanlann karqrhkh balrmhhklan

ve gereksinimleri onlan birleqtirme-

den 6nce, kiilelik baflarr olugmaz. Bir insam, baqka bir insandan vazgegemeyeceSbir duruma getirmedikge, insant kiilelegtirmek olanaksrzdrr.
Doial yaqam halinde bu durum mevcut olmadrfll igin, do!'al yagam herkesi, boyunduruktan azadekrlmrp ve orada gugluniin hiikmetmesi, gegersiz
kalmrqtrr34. Do!'al yaqam hali, kendi varhlrm korumak igin insamn gosterdili 6zenin, bagkasrna e^az zararrverdi['i durum olduiu nedeniyle, banga ve insan tiiriine en uygun diigen durumdurSS.

32. insanlar...,s.L28.
23. Insanlar...,s.L29.
34. insanlar...,s.130,131.
35.' insanlar...,s.119.
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ROUSSEAU nun dogal yagam haline iliqkin
betimlemesini gu yar_
grsrna desinerek tamamlayahm:
"Insanlann kargrhkh gereksinimlerle
birbirlerine yakrnlagmalan, iletigim kurmaran,
toplumsa'agma baslanmn kurulmasr igin, doial yaqamrn nekadar
az katkrda bulundufu kolayhkla anlagrlmaktadrr"S6.
Ilker insanrn, bu do$al yagam tablosundan,
iginde politik drgri'enmenin yer aldrfr toplum yaqamrna gegigini
insanlarrn bir araya gelerek
gergeklegtirmiq olduklan bir 's6zlegme,ye(contrat
social) baglamig olan
RoussEAu nun qu ifadesi dikkate
deierdir: ,,Toprum ilyelerinden her
biri, britrin haklanyla birlikte kendini
bagtan-bagatopluluia basrar; grinkri bir kez, kigi kendini trimriyle topluma
verdisinden, durum herkes igin
birdir, durum herkes igin bir olunca
da, bunu bagkalannrn zararrna gevirmekte kimsenirr yaran ormaz...Kendini
topluma baslamrq oran kimse,
kimseye ba!'lanmamrg olur ve kendi
tizerind.e, bagkasrna tanrdr{r haklann aJmrnrerde etmeyen higbir kimse ormayacasrna
g6re de, herkes, hem
yitirdiginin tam karqr'$rnr hem de
erindekini korumak igin daha gok gue
kazanmrg olur"37. Topruruk yagamrna
bir s.zlegmeyle gegmig olan ilkel
insan, dosal yagam halinde sahip olduiu
bir krsrm hakla' toplurufa dev_
retmekte, buna kargrn bir.yandan grivenli[ini
kazanmakta, difer yandan, do{'ada sahip olduf.u diier haklarr
da toplum iqinde korumaya de_
vam etmektedir' sosyar sdzlegmeye
katrlan insan, trpkr vticudunun
tamamrnr kurtarmak igin kolunun kesilmesine
katlanan bir yararr grbi, ,
iizgtirltifiiniin geri kalan krsmrm
feda etmek gerektipinin bilincine sahip

3 6 . RoussEAU, insanlar Arastndaki Eqitsizligin
Kaynafr, insanlar...,

s.11s, 116.
Jean-Jacque, Toplum scizleqmesi,
vedat
Gunyol, Adam yayrncr'k,
Q"rr.
istanbul-Ig}Z. s.25, 26.
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olmuqturSS.
Boylece RoussEAU

da, 'soyutlanmrq insan'nitelemesi, ilkel top-

lumsal yagamrn bir postiilasr olarak ileri siirtilmtiq, toplum ya$amr' sos'
yal s0zlegmeyleagrklanmu ve bu toplumsal tablo iginde, insamn dopada
sahip oldulu ve toplum yaqamrnda kullanmasr gerekeir, mutlak ve ideal
hak (stibjektif hak) kavramr belirginlik kazanmrqtr. ROUSSEAU nun
dolal yagama iligkin betimlemelerini biitiintiyle yansrtan Ozlii anlatrmla'Insan, don, beklenmedik tilgiide dnemli yansrmalara neden olmuqtur.
gelme haklara sahip!.uqtan tizgiir ve bagtmsrzdf ve dofiadan
'Insanlar, iizgiir ve egit
tir','iizgrirltik, insan yaratrhqrmn bir sonucudur',
dofarlar' gibi dzlU aplatrmlan, sadece o d<inemdegenig yankrlar uyandrrmakta kalmamrq, Fransrz Insan Haklan Ewensel Bildirisini derinden
etkilemiq ve bu belge sayesinde, dogal haklar kavramr, gafl'daqdtinyaya
gtiqlii bir ,slogan' olarak yansrtrlmrg; stibjektif hak kavramr, uygar toplumlann sosyal ve siyasal yaprlanmasrmn temelinde vazgegilmez bir unsur olarak yerini almrqtrr'
sonugta,

,dopal yagarn hali' nitelemesi altrnd.a, topluluk yasamrmn

ilkel gdriiniimiine iligkin betimlemeler, bir biittin halinde ele ahndrErnda;
doSada iizgurhi!'On tadrm duyarak yaqadr$ varsayrlan, hemcinslerinden
soyutlanmrg, eqit ve ba$rmsrz insan tablosuna ulagrlmrqtrr. Dof'al haklar
d{qtincesi, kuramsal temelini, ilkel insanrn bu yagam tablosu igiride bulmuq; 18. ytiznl edebiyatrmn bu sdylemleri, gafdaq siyasal kiilttirii, hukuki ve sosyal yapryr derinden etkilemekte iqlevsel bir 6neme sahip krhnbu
mrgtrr. Qaldag sosyal ve siyasal yaqamrn temeline sa['ladrin katliclar,

s.156'
38. ROUSSEAU,lnsanlar Arasrndaki EqitsizliEinKayna$,
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kuramsal yaklaqrmr, bir yandan olaiamistri bir ilgiye uragtrrmrg, ote yandan, rizellikle gaidaq sosyolojik bilgi birikiminin rgrlr altrnda yrineltilen
elegtiriler, onun etkinlilini

btiytik rilgtide azaltmrgtrr; ancak, toplumsal

gergeklif'e ulagmak isteyen bilimsel gabalann hareket noktasrm oluqturmasr, toplumsal objektiviteye iliqkin bir tartrgma zemini yaratmrq olmasr, daima dikkate deSerbulunmuqtur.
Hak kavramrna kuramsal bir temel kurma gabala'iginde oluqturulan toplumsalhk tanrmlamalarr, gafdaq sosyolojik bilgi birikiminin
grighi itirazlanyla karqrlaqmrqtrr. Bu elegtirel yaklaqrmlar, bizi,
toplumsallqrn objektivitesini alglayan ve agrklayan sonuglara gdtiirmtigttir.
rv.

DoGAL

YA$AM

TANrMr,alr{Arl\RrNA

YONELTiLEN

ELEgTinir.nn:
'

oncelikle Aydrnhkgr kuqalrn dnemli du$tinriru voLTER in saptamasrna def'inmek gerekiyor. voLTER, B0 Aiustos lz5b tarihinde
RoussEAU ya gtinderdiii mektupta, elegtirisini, ntikteli bir anlatrmla
ytineltmiqtir: "Bizi yeniden hayvan yapmayr istemek igin bdylesine
bir
zeka gimdiye kadar hig kullamlmamrgtrr; eserinigi okuyup bitirince, igimden diirt ayak tizerine ytirtimek isteii geldi"B9.yine a5mrdiinemin duguniirlerinden olan DIDEROT da, insamn, dosasr gerefi toplumsal bir varhk olduiunu iinemle vurgulamrg, ROUSSEAU nun do!.al yagam
tammlamasr ile topluluk yasamr arasrnda kesin bir karqrth{rn var olduluna dikkat gekmiqtirao.

39. LECERCLE J.L., Jean-Jacque Rousseau nun Hayatr ve Eserleri, ROUSSEAU JeanJacque, insanlararasr Eqitsizligin Kaynafi (nrn Giriq Bdltimti), gev. R.N. Ileri,
Say
Yayrnlan, istanbul-1990,s.gg.
40. LECERCLE, Rousseai.r
nun Hayatr ve Eserleri, s.4b.
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Qahgmalanmrzrn bu agamasrnda, do$al duruma iligkin elegtirel

yaklaqrmlardan hareketle, toplumsal gergeklik tammlamalanna yaprlan
sistematik katkrlan aynntrh bir incelemeye konu yapmak istedik. Bu
kapsamda, toplumsal gergekli!'in objektivitesine ulagmak isteyen bilimsel qabalann, stibjektif hak kavramrna kargr nasrl bir yaklagrm geligtirdiiini ortaya koymayr amagladrk.
I. EDMT]ND BT]RKE:
Do!'al durum tammlamalanna ilk sistematik elegtiri, aym kugalrn
bir siyaset adamr olan Ingiliz Edmund BURKE (L7zg-17g7) den gelmigtir. BURKE, 'Vindication of Nature Society (DoEal Toplum Savunmasr)'
adh eserinde, do!'al duruma iligkin betimlemelere eleqtiriler ytinelmigtir.
BURKE, <incelikle Fransrz Insan ve Vatandaghk Haklan Ewensel
Bildirisinde ifadesini bulan linsan haklan'nitelemesini,

metafizik bir soyutlama olarak belirlemiqtir. Bu haklarrn temelinde; HOBBES un do[al
yagam iginde tammladrfr, ttim sosyal ba$lardan kopuk olarak yagadr!.r
ileri stirtilen'so5rutlanmrq insan' dtiqtincesi yer almaktadrr. bu kapsamda
ortayakonulmuq olan bireysel iizgtirltik, siibjektif haklar ve insan haklan dtigtincesi, do!'al yaqamdan ttiretilmig kavramlar olarak anlam kazanmrgtrlr.
BURKE e gdre, 18. ytizyrl dtigtintirleri, doial haklann var oldu!'u
dtigiincesinden hareket ettikleri igin doial yagamr biitiintiyle sorgulamak
istediler; Oysa doial durum tammlamasr alhnda ileri stiriilen kavram-

41. VILLEY Michel, La Philosophie du Droit de Burke, Archives de Philosophie du Droit,
L'Ann6e: 1970, Tome: XV, s. 102, 103.
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lar, bir soyutlamadan Oteyegidebilmig defildir. Ona giire, toplumsal ya$amm dofasr soyut bir igeri!'e sahip olamaz; o ancak, gergekli$in bir verisi, tarihsel stirecin bir aqamasrdrr, Do!'alhk, tincelikle bir tarihtir, bir deneyimdir,

uzun

bir

yaqam

stirecinin

kazandrrdrpr

ahgkanhklar

birikimidir. Oyle ki bir dtizen, ancak tarihsel bir gergeklik oldulu zaman
do!'aldrr; do!'al diizen, bazen kalrtrm bazen de kurumlarrn bir kugaktan
diferine aktanlmasr siireci tizerinde oluqmuqtuf2. Bu nedenledir ki
Ingiliz halkrmn sahip oldufu haklar, soyut (metafizik) ilkelerden ileri
gelmig deEildir. Bu haklar, asrrlar boyu olugmug birikimin meyvesi, babadan oiula korunarak gegmig olan bir kalrtrm ve zamanagrmr sayesinde
kazamlmrg haklardrr. Bu haklar, Fransrz Dewim bildirgesinde ifade edildigi gibi 'mutlak' haklar delildir. Bu haklar, gtisterigten uzak haklar
olup, ancak hukuki iligki ortamrnda kazamlabilir haklardrraS.
BURKE e gdre, toplumsal stizlegme,kesinlikle, basite ingirgenmig
dar kapsamh bir varsayrmdrr. Dolal yaqam halinde, hemcinslerinden soyutlanmrg insanlann varhitmn

kabul edilmesi halinde, bu insanlarrn

sdzlegmeolugturmak igin bir araya toplanmrg olmalan nasrl dtigtiniilebi.
lir? BURI(E- bu yaklagrmrn anlaqrlmazh!,rn vurgulamak isterken, Sreni
bir toplum kurmayr hedefleyen politik kaprlanmanrn, kargagadan kurtanlarak, somut gergekler tizerinde olugturulmasr gereklili!'ini

iinemle or-

taya vurgulamak istey'a.

42. 'DE SOTO M.Jean, Cour d'histoire des ld6es Politique A partir du XD( e si6cle, Les
Cours de Droit, Paris-1969, s.176.
43. VILLEY, La Philosophie du Droit de Burke, s.104.
44. DE SOTO, Cour d'Histoire des Id6es Politiques, s.173.

HUKUKANASTIRMALARI

272

BURKE, eserine, qu soruyu ytinelterek baqlar: Insan nedir? onun
bu soruyu verdifi,i yamt ilgi gekicidir: "Ben insam tantmam, ben insanlan
tamrrm." o, bu yanrtryla, hemcinslerinden soyutlanarak doiada tek baqrna yaqadrln varsayrlan insan tammlamasrm yadsrmrq, topluluk yasamrmn gergeklilini ileri stirmtiqtiir. BURKE'e giire, so;rut haklar olarak orta'
ya konulan insan haklanmn, btittin yeni toplumlara kabul ettirilmek
'sagmahktan' baqka bir qey degildir; gtinkii, soyut anlamr iginistenmesi,
de tizgrirlUk, ancak insan soJ rnun lUtuflan arasrnda yer alabilir.
Gergekte insan haklan btittintiyle somut haklar olarak anlam kazamr.
ornefin: insanlar, onlara, miilkiyetini giivenlik gtigleri sayesinde korumak goreviyle ytiktimlii, drinist ve etkili bir hiikiimetin varhprm agrklayan; onlara, gocuklanm geliqtirme hakkrna sahip olduklanm biliiren;
onlara, ntifus artrqrm gergeklegtirmelerinin normal bir hak oldu!'unu bildiren kanunlara sahiptirler; fakat onlar, ydnetime katrlma hakhrm kazandrankanunlara hentiz sahip de[ildirler45.
BURKE {in daha o yrllarda, siijektif hak kavramrmn, toplum ya$amlmn somut gergeklerinden tiirediiine iligkin yapm$ olduiu saptama,
dikkate def.er bir sonugtur. Bu anlamda, aktif bir politikacrmn, toplumsal gergeklik tammlamasrna rinemli bir katkr saflamrq olmasr, kuqkusuz
6nem taqrr. Buna karqrn, 18. ytizyrl sdylemlerine ytineltilmiq olan en
onemli eleqtiriler, galdag sosyolojik bilgi birikiminden dofrnugtur.

'\

des Id6esPolitiques,s.L73,L74.
45. cour d'Ftrffitoire
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2. AUGUST COMTE:
Bu birikimin ilk ve tjnemli ismi kugkusuz August COMTE (1789'Cours de Philosophie
1853) tur. COMTE un iki temel eserinden ilki
'Systeme de Politique
Positive (Pozitif Felsefe Dersleri)', di{eri ise
Positive (Pozitif Politik sistem)' dir.
COMTE, insan zekasrmn her gapdaki geligimini inceleyerek, zeka
geligiminin, de!'igmez bir zorunlulukla, birbirini izleyen tig felsefi aqamadan gegtifini ortaya koymugtur. Bunlar, srrarsryla:teolojik, metafizik ve
pozitif aqamalardrr. Bu iiq farkh felsefe, birbirleriyle taban'tabana zrt, ug
genel kawamlar sistemini oluqturmuqtur. Teolojik agamada, insan zekasr, olaylann sebeplerini mutlak varhkta arar; olaylann, bir ya da birden
gok doparistii etkenlerin katrhmryla olugtuf'u sonucuna vanr. Metafizik
aqamada, doiaiistti etkenler, yerini soyut giiglere brraknrgtr.

Bu aqama-

da olaylar, ona uygun bir soyutlamaya ba$h olarak agrklanmaya gahgrhr.
Mutlak olana eriqmenin ne kadar olanaksrz olduf'unu anlamrq olan insan
zekasr, pozitif agamaya ulaqmrqtr. Bu aqannada,insan zekasr, gdzlem
(deney) ve akrl ytirtitme yardrmryla, olaylann. benzerlik iligkilerini ve deiigmez devamhhfim araqtrrmaya ydnelirao. F}tlyleceinsan zekasr, gOziimstiz sorunlarla triraqmaktan v azgegerek,pozitif araqtrrmalara yOnelmekle, insanhlrn temel gereksinimlerini karqrlayacak tiikenmez bir kaynafa
ulagmrqtrr4T.
Ona gcire, iki asrr 6nce BACON rn kurallan, DESCARTES in gtt-

46. COMTE, August, Pozitif Felsefe Dersleri, Q"rt. Umid Merig, Edebiyat Fak0ltesi
SosyolojiDergisi,Sayr: L9,20 istanbul-1967,s.2L7.
47. COMTE, Pozitif FelsefeDersleri, s.222.

274

HUKUKANASTIRMALARI

rtigleri ve GALILE nin buluqlanylh insan zekasr bir devinim kazanrnrg
ve pozitif felsefeye ulaqmrgtrr. Pozitif gtiriiq, olaylann temelinde yer alan
hurafe ve stolastik diigiinceden, kendisini ancak o zaman kurtarabilmiqtir. Pozitif yaklagrma ilk kavugan astronomi olaylan oldu; gtinkii bu olaylar, biitiin olaylar iginde, en .basit en ba[.rmsrz ve en genel olaylardrr.
onlan fizik olaylarr, kimya olaylan ve nihayet fizyoloji olaylan izlediaS.
Toplumsal olaylarda ise, teolojik ve metafizik yaklagrm heniiz gegerlili!,ini korumaktadrr; dyle ki, hem de ne kadar yetersiz olduklan, tannsal hukukla, halk egemenli[i arasrndaki tartrqmalardan usanan btitrin akh bagrnda insanlar.tarafrndan kesin olarak farkedildiii haldeag. Bugrin insan
zekasr, uzay frzi$ini, mekanik ve kimyasal yer fizifini, bitkisel ya da hayvansal organik frzigi geligtirmiqtir. Pozitif felsefenin, gdzleme (deneye)
dayah bilimsel yaklagrmrn butiiniiyle gergekleqmesiigin, sadecesosyal fiziiin tamamlanmasr kalmrgtrr. Hangi yrinden bakrlrrsa bakrlsrn, gtintimtizde insan zekaslnln en ivedi gereksinimi budur50.
COMTE, 'Systeme de Politique Positive (Pozitif politik Sistem)'
adh eserinde, 'kritik've 'organik' dtinem srralamasrm birbirinden aJnnr.
Ona grire kdtik diinem, gegmiqin trim birikimlerinin, kurum ve organlanmn, ttim sonuglanyla birlikte yok edildifii bir dtinemdir. Gergekte ancak,
yerine yeni bir gey konulabilen yaprlar, yrkrlmrq olabilir. Yeni bir yapr geliqtirme iglemi organik ddnemde gergeklegir ya da bu diinem, yeni bir
toplumsal diizenin yaratrldr{r dtinemdir. COMTE a g6re, kritik dOnerne
en tipik rirnek, teolojik birikirnleri yrkan Fransrz Devrirninin durumudur.

48.
49.
50.
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Devrim, bir kritik ddnem uygulam4sr olarak her geyi yerle bir etrnigtir;
Devrim, bir arada ya$ayan insan stirtisiiLndenbir.toplum yaratmrg olan
sdzlegme' (contrat social) kavramr adrna, her.qeyi yakrp yrkmrgtrr.
Devrimin dnctileri, organik bir iglem olarak sosyal siizleqmeyi yaqama gegirmigler ve bu stizlegmeyiyeterince benimsemiqlerdfusl. Oysa COMTE a
gdre, Devrimden sonra yeni bir toplumsal iirgtitlenmenin yaratrlmasr gerekirdi, bu iirgtitlenme pozitif politik bir sistemdsn gtig almahydr. Bu durum, toplumsal olaylann bilimsel bir ytintemle incelenmesini, toplumbilimin kurulmaslnr, zorunlu bir_hale sokmuqtur. Ona gdre, bilimsel ruh,
toplum bilim olmaksrzrn higbir ige yaramaz62. Organik dOnemin gtiglenmesiyle, toplumbilimsel geligme arasrnda srlil bir:iligkinin varhfrna deiinen COMTE a gtire, organik ddnem, ancak toplumbilimsel veriler iizerinde etkinlik kurabilir.

Ona gOre <ingrirmek igin bilmek, onarmak igin

tammak gerekirSS.Devrimi tamamlamak ve hattzr onu aqmak, bir hastahlr iyileqtirmek demektir; bu durum, hastahfrn doiasrm gok iyi tammayr gerekli krlmakta; ancak bu koqulda, dnerilen regete etkiti olabilmektedir5a. Toplumsal hastahfa ydnelen regeteler, pozitif bilimler yelpazesi
iginde, toplumbilimin yer almasryla; teolojik ve metafizik dtigtince yaprsr
iginde saplamp kalmrg olan toplumsal bilginin, di!'er bilgi ttirlerinde olduiu gibi, pozitif bir agamayla ulagmasryla etkinlik

kazanacaktrrss.

Pozitif bir bilim olarak toplumbilim de, toplumsal olaylann hangr kogul-

51. COMTE August, Syst6me de Politique Positive ou Tlait6 de Sociologic6,Tome: I, Paris1890,s.66,73.
52. COMTE, Syst6me.dePolitique Positive, s.78.
53 DE SOTO, Cours d'Histoire des ld6es Politique, s. 215.
54. COMTE, Syst6me de Politique Positive, s.651, 652.
55. Systeme de Politique Positive, s.90 vd.
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ve birbirini izleme slrasrna
lar altrnda oluqtuklarrna; benzerlik, farkhhk
hareket' dtizenlilik ve
iliqkin gtizlem ve akrl ytirtitme yoluyla olaylarrn'
deliqkenlikyasalannaulaqacaktrrso.Toplumbilimde,diferbilimlergibi
aynrdoirultuyuizleyecekir.Pozitifbilimlersrralamasrigindematematik,
'pargadan btittine (tiimevanm)" bilimsel geliqastronomi, frzik ve kimya
halde' biyoloji ve sosyoloji de
meyi safflayan bir yilnteme sahip olduiu
,btitrinden pargaya (tiimdengelim)' ydntemine sahiptir. Bu yonteme g6re,
yaqam' insamn gercanhmn (yaqayan varhklann) gerEekli[ini aqrklayan
g6re, olgusal bir gergeklik
qekligini agrklayan ise toplumdursT. COMTE a
(individualist) temelde' agrklanmasr, daolarak toplumun, salt bireyselci
yamksrzbiryaklaqrmdrr.Onagtire,bilinciniizgUrlt{Uimkansrzdrr'Nasrl
ozgtir olamayacaksa' poki, yergekimi yasasr karqrsrnd.afizikginin bilinci
zitifpolitikbirgaidada,bireyselbilincinOzgorltiiugergekleqmez:''Hak
kavbo{1akta<hr' Herkesin,
diigtincesi, geri gelmez lir qekilde, giizdeq
higbir qekilde hakka sahip
herkese yonelik odevleri vardrr, hig kimsenin
olmadrfr,aynrqekildeagrklrklaifadeedilebilir.Dilerbirdeyiqle,higkim.
deiildir"Ss'
se ddevini yapmaktan bagka bir hakka sahip
karqrhkh balrmhCOMTE a g0re, toplum yagamrnda gcizlemlenen
bir diizenlilise yol agtr['r'
hk olgusunun (sociabilit6), toplumsal olaylarda
yerde kendini hissettiren bu olgu,
bir postiila olarak kabul edilebilir. Her
yer almrqtr59. oysa bu
coMTE un politik pozitif sistemiirin temelinde
kavramailiqkinenkapsamlragrklamayrDURKtlElMdebulmaktayrz.

s.624vd.
56. COMTE, Syst6mede Politique Positive,
649 vd'
57. Systemede Politique Positive' s'
58. Syst6mede Politique Positive' s'361'
s'420'
59. Syst6mede Politique Positive'
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DURKHEIM in bulgulanm ise kendi sistematigine uyarlamakta en baqanh olan kugkusuz DUGUIT,6I*.rjto".

Sonugta sosyolojik pozitivizmin

iinemli bir diizeyi olarak ger{eklik kazanmrg olan sosyolojik hukuk sistematiii,

bu

birikimin

DURKHEIM-DUGUIT

tirtinti

olarak

anlam

kazanmrq, COMTE-

gizgisi olarak nitelendirilmig, en etkili anlatrmr

ise DUGUIT de bulmugtur.
S. EMLLE DURKIIEIM:
.

Emile DURKHEIM (1858-1917) in en dnemli eseri, ayru zamanda

Onun doktora tezt olan 'De la Division du Travail Social (Toplumsal
iqbdhimri)'dir.
DURKHEIM e gcire, toplumsal olgularrn neden ve etkileri, ancak
bilimsel olarak saptanabilir. Bilim, toplumsal gergekli!'i Olgmek ve tammlamak igin, yeterince objektif veriler iginden segme yapabilir. Ona
gdre, bu yol Sosyolojiye agrlrr6o.
DURKHEIM, COMTE un ileri stirdiilu

sosyabilite kavramrndan

yola grkarak, iqbdhimii olgusunun, toplumsalh$ kurma iglevine sahip
olup-olmadrlrmn sorgulanmasrna yrinelirGl. Ona grire, qayet COMTE un
ileri stidtiiti hipotez, iqbdltimii olgusunun, etkin, drizenleyici ve kurucu
bir rol tistlendifi giisterilebilir ise, iqb6ltimii, gaidag toplumun bir fantazisi olmayacak, toplumun bir varJ,k koqulu olarak anlam kazanacaktrr.
Bu sayedetoplumsalh$n ana ilkesi belirlenecek ve toplumsal gergeklifin

60. DURKHEIM Emile, de la division du Travail social, Librairie Fellix Alcan, Paris -Lg32,
s.30.
6 1 . DURKHEIM, de la Division du Travail Social,s,26.
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algrlanmasr ve agrklanmasr kolaylagacaktrrG2.
DURKHEIM e gdre, igbiiltimti iqlevsellik kazandrln zannarr,moral
bir karaktere sahip olmak zorundadr; giinkti dayamgma, btittintiyle moral bir nitelik tagrr ve bilimsel bir gdzleme olanak tammaz. Bilim adamrna duqen gdrev, gdzlem drgr kalan igsel unsurlarr, onlart simgeleyen, bir
drg olguyla tammlamaktrr. Drq olgudan yola grharak, igsel unsurlann
agrklanmasr gerekli!'ini ortaya koyan DURKHEIM, toplumsalhlrn temel
ilkesi olarak dayamqmamn agrklanmasrnda, drq olgu ya da gdzlenlenebilir sembol olarak, hukuku ele almrqtrr6s. Oyle ki, dayamqmailn biittin
ttirleri, hukuk iginde yansrmasrm bulmaktadrr6a. Maddi olmayan niteligiyle dayamqma, kamtlanabilir

bir gdrtintime sahip defildir,

ancak duy-

gusal sonuglanyla varhfr hissedilir; griglti bir qekilde hissedildiEi yerde
dayamqma, insanlan, kendi aralannda gok yiinlti stirekli bir iligki kurmaya, etkiti bir qekilde ydnlendirirG5. Dayamqma halinde, toplum iiyeleri, gok ybnlt ve stirekli iligkilere sahiptir; aksi halde onlar, ender gergeklegen iligkilere sahip olsa idiler, bu durum hukuka da yansrmrp olacak
ve hukuk kurah, dUgiik yopunluklu ya da kesintili sosyal iliqkileri konu
alacaktr66. Gergekte, stirekli bir bigim kazandrf'r her yerde toplum yagaDr, orgriflenerek, algrlanabilir

ve agrklanabilir bir

igerik kazamr.

DURKHEIM e gdre hukuk, bu cirgiitlenmeden bagka bir gey de!'ildir67.

62. De la Division du travail SociaL,s.27
63. DURKHEIM, De la Division du Travail Social, s.27,28.
64. De la Division du Travail Social,s.29.
65. De la Division du Travail Social,s.28.
66. De la Division du Travail Social,s.28.
67. De la Division du Travail social,s.29.
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Madem ki hukuk, dayanrsmanrnbir yansrmasr olarak, onun
ilkelerini ortaya koyuyor; o halde hukukun farkh bigimlerde srnrflanmasr,
dayanrsmanrn farkh bigimlerine gottinir ki, DURKHEIM in, etkinligi
bu kapsam
iginde yogunlagrr6E.
DURKHEIM e g6re, ga!.dagtoplumlarda, igbiiltimri fazlasryla
gelig_
mig ve orada dayamgma gergeklegmigtir. Dayamgmzrmn
hangi drgtide
gergeklegti{i, toplumsal britrinlu{'e nasrl katkr saf,radr{r
ya da geri pranda kalan bir unsur olup-olmadr[rmn agrkranmasr gerekir.
Bu sorurara
yamt bulabilmek, igbtitumtinden doian sosyal
ba!.lan, digerleriyre kargrlagtrrmak, dayamgmamn farkh giirtintimlerini srnrflandrrmak
gerekir€9.
DURKHEIM, dayanrgmanrn farkh trirlerinin tanrmrna,
iki temer kavramdan yola grkarak ulagmak ister. ona giire, bireyser
biling iginde iki
ayn biling yer alrr. Bunrardan biri,.bireyi grupla butunregtiren,
grup tiyelerinin ortalama ortak duygu ve inang birliiinden oluqan, ,ortakhk (ya
da
topluluk) bilinci; di!'eri ise, bireyi kendine dzgu kigilik
sahibi yapan ve
onu diferlerinden farkh krlan 'bireysel biling'tir,z0.
Benzegmeye dayah
dayamgma (solidarit6 par similitude) tiirii, ortakhk
bilincinin, bireysel
bilingle btisbtitun rirttigmesinin en tist srmrrdrr; dayanrgmanrn
bu ttirti
altrnda, kugkusuz bireyselli{.in higbir iinemi kalmaz. Bu ortamda,
ortaklft bilincinin kendi eylemini gergekleqtirmesi, bireyseliii yok
edecek ve
birey, keirdine iizgti bir varhk olarak de!'il, kollektif varhlrn
bir unsuru
olarak ve onunla salt bir ba{rmhhk iliqkisi iginde algrlanacaktrrTl.
Bu da-

68. DURKHEIM, de la Division du travail social, s.g2.
69. De la Division du Travail Social,s.2g.
7 0 . De la Division du Travail Social,s.99.
7 L . De la Division du Travail Social,s.100.
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yamqma tiiriiniin fazlasryla geligtif.i toplumlarda birey, toplumu dUzenleme giictine ve araglanna sahip de$ldir ve orada bireysel haklar hentiz
ayyrqmamrstrr. Bireysel kigilik, ortakhk bilfurci tarafindan, kendi iginde
eritilmesi iilgristinde, belirginlik'kazanabilirTz'Bir baqka dayamqma tiirti
ise iqbiiltimtinden do!'an dayamqmadrr (solidarit6 par division du travail). Bu dayamgma tiirii, bireylerin farkhlaDmasr stireci olarak algrlamr.
Bireysel bilincin farkhlagmasr, bireyin kendine dzgii fonksiyon kazana'
bilmesi igin, ortaklk bilincinin, bireyselliiin geligimine aqrk olmasr gerekir. iqbtlltimri, bireysel bilincin dzgiinleqmesi stirecinde geligimini bulur.
Bu siireg iginde birey, difer bireylerle, uzmanlagtrfr darialan iginde bag'lamr; bireygel gereksinimler, kargrhkh balrmhhk iliskisi iginde kargrlamr. Bir *"il"gin yerine getirilmesi, btittin iqbirlig'i gruplanyla iliqkiyi ve
uyumir gerekli krlar. Ortaktrk bilincinin birey iizerindeki boytmdurufu,
afrrh$m kaybeder ve bireysel otonominin etkinlik alam genigler7s.
DURKHEIM de toplumsal gergeklik tammlamasr dayamqma duygusunda yo!.unlaqmrgtrr. Dayamqma, toplumsalhsn 64tiLnii,hukuk ise
dayamqmamn drq gtirtiniimiinti

olugturmugtur.

Dayamqmada goriilen

farkfulaqma, farkh hukuk biqimlerinin geligmesini saplamrg; toplumsal
gergeklik, benzeqmeyedayah dayamqmadan, iqbiiliimiine dayah dayamqma dofrultusunda geligirken, hukuk ta, baskrcr (repressif) ozellilini giderek kaybetmekte, onancr (restitutif) bir dzellik kazanma doirultusunda
geligme giisterrnektedir7a.

72. De Ia Division du Travail Social,s'100'
73. De la Division Du Travail Social,s'101'
74. De la Division Du Travail Social,s'?9'
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Bu temel gergeveiginde, toplumsal gergeklik olarak sosyal daj'amgma olgusunun hukuka yansrmasl, DUGUIT de daha kapsamh bir incelemeye konu edilmigtir.

v- LEON DUGr,rrTDE SUBJEKTiF rrAKKrN ELESTiRiSi
TOPLUMSALGERQETOiXrfiVrnrn VE OBJEKTiT TTUXUX
L6on DUGUIT (1859-1928) nin realist yaklagrmr iginde, pozitif bilimlerin risttin bir de!'er oluqturdu{.u ga&mrzda, dofr'atistii (metafizik)
gtglerin kabultine olanak yoktur. Hukukun, pozitif bir'temel tizerinde
ele ahnmasr, gOzlemyoluyla kamtlanabilir toplumsal gergeklik ve olgusal bir yapr tizerinde agrklanmasr kagrmlmaz bft gerekliliktir. Hukuku
objektif bir temel tizerinde algrlama ve agrklama srirecine yaptrSr katkrlar DUGUIT yi dikkate deierkrlmrgtrr.
18. ytizyrl diskurlarrnda ifadesini bulan, insamn toplum yagamrna
gegmeden6nce, hemcinslerinden so5rutlanmrqolarak, iizgUrltigtip ve ba'dofal yaqam halinden'
frmsrzh[.rn tadrm duyarak yagadr[r varsayrlan
kaynaklanan; toplumdan tincelikli ve ona iistiin tutulan, mutlak varhk
tarafi.ndan insan bilincine empoze edilmiq olan sribjektif hak kavramrna75 y(inetilmig olan giiglti eteqtiriler, DUGUIT sistematilinin

dikkat 9e-

kici unsuru olarak gdniliir.
DUGUIT ye g0re, so5rutlanmrq,tiim sosyal baflanndan kopuk olarak yagamrg olan, HOBBES, LOCK ve ROUSSEAU nun 'so5rutinsam',
katrksrz bir dtigtiir; o, gergek olmayan bir soyutlamadrr. Gergekte insan,

75, DUGUIT L6onj Les Transformations G6n6rales du Droit Priv6, Librairie Felix Alcan,
Paris-l912. s.18.
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iginde yaqadrfr topluluktan soyutlanamayan sosyal bir varhktr.

Insan,

topluluiun bir tiyesi olarak doiar, toplulu!'un bir tiyesi olarak yaqar ve o
ancak, topluluk halinde yaqayabilir. Insan, toplumdan rince var olmamrqtrr, o ancak, toplum iqinde var olmug ve toplum taiafindan yamtrlmrgtrr.
Gergekte insan, bireysel bir varhlc oldu!'u gibi, aym zamanda sosyal bir
varhktrr. Toplum, kugkusuz birey sayesinde vardrr, ancak birey, toplum
iginde yaqayabilir; do!'aldrr ki, bireysel hak ve iidevler ancak toplumsal
yaqam iginde varhk kazanabilir. Bu saptama, apriori bir dofrulama, metafizikkaynakh bir varsayrm de['il, olgusal gdzlemleiden grkan bir sonugtur76. Insan, doiugtan hak sahibi olamaz ve daha tince sahip olamayacagr haklarr topluluk yaqamrna tagryamaz. Toplm yagamrndan Onceki
haklardan sdzetmek olmayan qeyden stizetmek demektir. Insan, topluma girmeden 6nce hak sahibi olamaz; o ancak, topluluk yagamrna katrldrlr ve diier insanlarla sosyal iliqkiye girdili zaman hak sahipliii srizkonusu olabilirT?.
, Soyut insan fiksiyoqundan olugturulan mutlak ve ideal hak anlayrqr, bilim karqrtr bir hukuki olugumdur. Usttin tutulan ve deneyiistti giigler tarafindan dtinyaya gelen her insana, aJnrrmsrzbir qekilde atfedilmig
olan stibjektif hak dtiqiincesi, ilhamr pek asil olmakla birlikte, temelinde
yer plan giiziimsiizliik nedeniyle, gergek drgrdrrTs.Subjektif hak dtigiincesi iginde, difi'er irdeler tizerinde kendini zorla kabul ettirme gtctine, talep

76. DUGUIT

L6on, Traite

de Droit

Constitutionnel, Tome: I,

Ancienne Libraire

Fontemoing,Paris-1925,s.119.
77. DUGUIT L6on, L'Etat, AncienneLibrairie Thorin et Fils, Paris-1901,s.95.
7 8 . DUGUIT, Les TransformationsG6n6ralesdu Droit Prive, s.18.
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etme gricune, irade risttinltiiti anlayrgma ulagrlmrgtrrzs. subSektif hakkm
toplumsal ya$ama uyarlanmasr, hakkrn srmrlanmasr gereklili!,ini ortaya
grkarmrg, stibjektif haktan yola grkrlarak objektif hukuka ulagrlmrgtrr.
Bu, Dofal Hukuk Anlayrgrdrr ve bu kapsamda, subjektif hak, mutlak,
ideal, defiqmez bir kural olarak anlam kazanmrgtrr. Do{.al Hukuk, insanlann ona stirekli bigimde daha fazra yaklaqmak zorunda kaldrklan, geometrik gergeklife yiinelen, ideal ve mutlak hak anlayrgr tizerinde bigim
ve igerik kazanmrgtrSO.
siibjektif hak kawamr, gaidag toprumlann pozitif iirgtiilenmesi
iginde yeri olmayan, gegerli!.i sona ermiq, uyguranma ve tirnek olugturma
de!'eri kalmamrg, metafizik bir kurgulama ve skolastik bir kofluktan
ibarettir8l. rnsamn, do['adan ve doiugtan haklara sahip oldu[u tezi
kabul
edilemez; grinkti, soyut ve bafrmsrz yagayan insanrn haklan olamaz;
siibjektif hak varsa dahi,.o ancak, topluluk yaqamrndan,
toplumsal iligkiden
do!'mug olabilir. o sosyabilitenin baElan iginden do!,an bir gergeklikten
bagka bir gey olamaz'2. Kugkusuz bireysel otonomi saygrndrr, fakat
salt
sosyal yagamm bir unsuru oldu!'u 6lqtide. Gergekte insan, gevrili
oldulu
sosyal ortam dugrincesinden kopanlamayan somut bir varhktrr; topluluk
halinde yasam, ilkel ve do!'al bir olgudur ve higbir gekilde insan iradesinin istemine bafh bir sonug de[ildir. 1g. yiizyrl flozoflannrn anladrlr
anlamda soSrutinsan yekla$rmr reddedilmelidir; gUnkti, onun varhS bilim-

79. DUGUIT,Traitc de Droit Constitutionnel,Tome:l, s.Z.
80. DUGUIT L6on,Le Droit Social,e.10.
81. DUGUIT,Le Droit Social...,g.4.
82' DUGUIT L6on,Kamu Hukuku Dersleri,Qev.suheyl Derbil, Ankara uni. Hukuk
Fak.
Ya5nnrNo: 68,Ankara-1984,s.lBB.
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sel olarak kamtlanamamrqtrr, bilimsel veriler, soygt insamn varfufrm ortaya koyabilmiq degildir, oysa sosyal insamn varhfrm giiglendiren iinemli bulgulan igerirSS.Insamn grup halinde yagamasr, ha5rvanlar aleminde
gdrtilen topluluk hatinde yaqam olgusu ile aym dtizenin bir pargasrdrr'
insan, bireysel bir varhk olarak kawanmadan dnce toplumsal bir varhk
olarak kavranmak zorundadrr ya da o, bireysel yagamrn bilincine sahip
olmadan once, topluluk yaqamrmn bilincine sahiptir. Insan, tizlem ve gereksinimini n bitzzat kendisi tarafrndan karqilanamayacafmr, insanlann
katrfimrndan oluqan ortak yaqam tarafindan karqrlanacafrmn bilincine,
je suis
herqeyden 6nce sahip olmugtur. DESCARTES in 5e pense donc
(diiqiiniiyorum o halde vanm)' diigiince formu doi;ru deiildir ya da ancak
insan diiqiincesinin belirli bir evresinde gegerlik tagrmrqtrr; gtinkti insan,
kendisini dtiqtinmeden Oncetoplumu dUqiinmtiqttirs4'
Bir yandan toplumsalhk bilinci dte yandan bireysellik bilinci, insamn bir paradoksu defil, gergeklilidir. Insan ne kadar gok bireysellegmiqse o kadar toplumsallaqmrqtrr; 6yle ki, insamn bu ikili yapr$ kesin olarak ayrrgtrnlamaz, gergek olan, toplumsal[k ve bireysellilin kaynaqrkhlr
ve biittinsellilidi1as. Insanlar bir yandan benzer diiqiince istek ve 6zlemleri paylaqtrklan gibi, citeyandan birbirinden tamamen farkh istek ve iizlemlere de sahiptir. uygarhk olarak nitelen gey, her insantn, diierine
rilgtide farkhlaqmasr, cizel yetenekler geliqtirmesidir.
insanlar
Uygarlrk temelde, daha gok istek ve ozlemlerin peginden kogan
arasrnda bir farkhlaqma siireci olarak algrlamr. Bu durum, insanlann

gore, ijnemli

8 3 . DUGUIT, L'Etat, s.32.
Felix Alcan, Paris-I"92z,s'18'
84. DUGUIT, L6on, Souverainetdet Libert6, Librairies
8 5 . DUGUIT, L'Etat, s.81.
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salt bireysellik boyutunun gtiglenmesi demektir. Herkes bizzat kendisi
olduiu, kendisini diSerlerinden farkh hissetti$i 6lgride, daha gok insandrr; grinkri o, daha gok toplumsallagmrqtrr. insamn daha fazla bireysellik
kazanmasr olgusu, onu daha kapsamh bir sosyal gruplagmanrn ba[hh!rna grittiriir; gtinkri insan, rincelikle farkhlaqmrg yeteneklerin.gerektirdi!-i
farkh gereksinimlere sahiptirS6. Insan, bu gereksinimleri nedeniyle, istek ve dzlemlerinin karqrlandr& ortakhk yagamryla iligki kurmaya mecburdur ve yine insamn, sahip oldu{u yeteneklerinin tininri olan nesneleri ortakhk yasamrna sunmak zorunda olmasr, onu ortakhk yagamryla
iliqki kurmaya sevkede187.
Toplum, engin bir iqbirligi atdlyesidir, orada her bireyin karqrlanmasr gereken gereksinimi ve diEer bireylerin gereksinimlerini kargrlamaya yOnelik bireysel riretimler vardrr. Gergek bir. igbirriginin sailandrg bu
toplumsal yagamda her birey, yetenekleri iginde topluma sunduiu hizmetin karqrhkh deiiqimi yoluyla, bireysel gereksiniminin kargrlanmasrnr
ve benli{inin geligimini gergekleqtirir8S. Insan, daima gereksinimlerinin
baskrsr altrnda ezilen, acl ve rzdrrap duyan bir varhktrr. Insan bu acr ve
rzdaraplanmn daima bilincine sahiptir ve insan, daha az rzdrrap gekmenin dzlemi igindedir. insamn aqr ve rzdrraplarrnr azaltma 6zlemi, bir grubun tiyesi olma drigiincesini, hargrhkh dayamgma duygusunu oluqturmuq
ve bu duygu, insanlarrn dtigiince ve eylemlerini birleqtirmesinin bir faktiirti olarak anlam kazanmrqtrr. insan giderek dayamqmayr daha gok algrlar ve onu daha gok ister, amaglanna ulagmak igin daha gok eylemde

86. DUGUIT, L'Etat, s.36.
8 7 . L'Etat, s.31.
8 8 . DUGUIT, Srouverainet6
et Liberte, s.l4g.
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bulunur, bireysel biling alanr daha gok geniqler, bireysellik daha gok artar ve o, ne kadar gok bireysellegmigsg o kadar toplurnsallagmrgtrr. Bu
ytizden, ortakhk yagamr iginde rzdraplnnn

azalacaptdzlemini algrlayan

ilk insanlan, bugiin buttin insanh[rbirbirine

baplayan engin bir dayanrq-

ma olgusunun ktrruculan olarak hahrlarnak gerekir8g.
Toplumbilimci, sosyal dayarugma olgusunu ne kadar alglayabilir
ise, toplumsal gergekliie o Olgtideyaklagmrg olacaktrr. Sosyal dayamgma
kawamr, toplurnsal gergekhli en kapsamh bigimde igeren ve onu en agrk
gekilde ifade eden bir kawamdrgo.
doktrin, bir eylem ilkesi delildir;
bir gergeklilidir.

Sosyal dayamgrra, bir duygu, bir

o, yagayan topluinsal yaprmn olgusal

Oyle bir olgu ki, her ttirlti toplumsal iligkiyi bigimlendi-

ren ve btittin toplumun temelinde yer alan bir olgu, bir gergekliktirgl,
Uygarlagmrq toplumlarda, igbciltimtine dayah dayamgma, sosyal
ba!'hhlrn temel bir unsuru olarak farkedilir. Uygarhk boyutu iginde her
insan, daha gok geyi dtiqrintir, daha gok qeyr ister, daha gok farkhlaqrr ve
dtinUgiime u!'rar. Bdylece uygar toplumlann insanlan, kendine 6zgti yetenek, gereksinim, efilim ve zevkleriyle kendine has bir dtinya kurar.
Ilkel toplumlarda fiziksel farkhlagma tizerine kurulan ristiinltikler.iinemini kaybeder, farkhlagma, diigtinsel ve moral tisttinltikler
geliqir. Eqitsizlikler

boyutunda

giderek aftar, Oyle ki, uygarhk egitsizliklerin

stireci otarak algrlanrr ve bir farkhlagma stireci olarak anlsrn

89. DUGUIT, L'Etat, s.39.
90. DUGUIT, Souveraimet6et Liberte, s.36.
91. DUGUIT, les Tsrnsformations G€ndralesdu Droit Priv6, s.26.
92. DUGUIT, L'Etat, s.43.

artr*t

kazamrg2.
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Igb6ltimiine dayah dayanrgma, ga!'dagtoplumlann temel bir unsuru olarak rin plana grkar. Qa!'dag insa4, bu dayamgma bigiminin bilincine agrkga sahip olur ve yine ga!'dag insan, giderek karmagrk bir nitelik kazanmrg olan sosyal bailar iginde bireyselliFinin bilincine sahip olur. o, hem
bireyselleqmeyi hem de toplumsallaqmayr ister; o, bir yandan bireysel
dawamglanm

geligtirmeye yiinelirkeR, aFrl anda toplumsalhlrn

geligi-

mine katkr sailar. Bu siireg iginde, bireysellegme ve toplumsallagrna birbiriyle tirtrigmez ya da biri diSerini yok etmez; biri digerini gergekleqtirir.
sonug olarak, uygar toplumlar iginde olugan btiyiik egitsizrikten, engin
bir sosyal dayamgma olgusu gergeklik kazanmrq olur93.
Toplumsalhk, gergekte dayanrgma baSlandrr, toplumsalhflrn objektivitesi, sosyal dayamgma olgusu olarak kendini hissettirir. Toplurnsal
yagamrn kurucu unsurunu, onnn yapr iirgiistinii dayanrqma olgusu olugturur. Bu anlamda, sosyal dayanrgma toplumsalhlrn Oztidtir. sosyal ve
siyasal yaprlanmaya ydnelen btitrin kuramsal yaklagrmlar, insamn dofal
ve spontane yaprsrndan do!'an toplumsal gergekliii dikkate almak zorundadrr.
Bir toplumda ister en briyiik diktatdr, ister en sade yurttag olsun,
gOvdesi toplum olan bu engrn attilye iginde her birey ya da grup igin temel ytiktimltiltik alam, sosyal dayamgmamn amacrna uygun dawanmaktrr. Bireysel dawamglar, bu arnaca ya da bu amag tarafindan belirlenmig
davran:g kurahna uygun oldulu 6lqtide, sosyal bir de!'er tagryacak ve sosyal olarak korunacaktrr94.

93. DOGUIT, Trait6 de Droit Constitutionnel, s.28,
94. DUGUIT, Les Transformation G6n6ralesdu Droit Priv6, s.28,29.
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yaHemcinsleri olmadan yaqayamayaca$ ve hemcinslerinin onsuz
gayamayaca$ konusunda grigtti bir kamya ulaqtrlr an, insan sosyal dayakabul
mqm.ayla iqbirligi yapmanm kendisine ytikledigi ytikrimluliiiti
eder. insan, bir yandan, sosyal dayamqmamn amacrna uygun davramqrn
davrasaygrnh[rm, 6te yandan dayamgmanrn amacrna uygun diiqmeyen
mqtan kagrnmamn gerekliligini anlar. Davranrq kurah, insana, sosyal
dayamqmamn gergekle$mesiiqin iqbirligi halinde olmak genelligi ve sadelili iginde gdriihir. sosyal d.ayamqma, davramq kurahmn temelinde
yer ahr. Bu nedenle davramq kurah, onun temeli gere!'i sosyaldir, o anincak, insanlann topluluk halinde yaqamasr sayesinde vardrr. oyle ki,
sanlar topluluk halinde yaqamasaiardr, davramq kurah hig te mtimkiin
olmayacaktr. Davramq kurah sosyal bir tirtindiir ve daha ziyade o, toplukuluk yaqamrmn kendisidir; toplumun vtrrhfr, zorunlu olarlk davramq
uyrahmn da varhfr igerir. $ayet insan, sosyal dayamgmamn amacrna
ydnlii
gun davranmaya !a da aykrn davranmamaya zorunlu ise, bu iki
zorunluluk, davramq kurahm (hukuk normunu) belirlergs.
Hukuk, gergekte insan evriminin bir tirtintidiir, o bir sosyal olgudur,omutlakveid.ealeyOnelikolmayan,sosyalbirkurumdur,ososyal
realiteninbireseridir.Bunedenle}rukukkuralrnrntemeli,toplumsalyadevletten
gam iginde bulunabilireG. Oncelikle altr gizilmelidir ki, hukuk,
yaratrlmrq olmaijnce ve devlete iisttindiir ve hukuka, devlet tarafrndan
Hukuk kurahm
mn drqrnda bir temel kazandrnlmasr olanaksrz de$ldir.
yaratanqey,birmrieyyideninvarlrgrdegildir,davranrqkuralrnrnih]ali
(r6action sociale) varhfldlr' Bu tophalinde oluqan toplumsal tepkinin

95. DUGUIT, L'Etat, s'89'
Paris-Lgz3,
g6. DUGUIT, Lrion, Manuel de Droit constitutionnel, Editeur E. De Boccard,
s.6.
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lumsal tepki, kurahn ihlaliyle bozulan dayamqma dengesinin yeniden
kurulmasr amacryla, topluluiun,

ihlal edene karqr ydneltmiq oldu!'u

spontane bir tepkidir. Sosyal bir kurahn varh$, birey igin olgusal bir
gergekliktir. Olgudan grkan qey, sadecekurahn varhfr de$il, aym zamanda kurahn igepi!-idir; giinkii, sosyal dayanrqma olgusu, kurahn ilkesi oIdugu gibi onun igeri!'ini de belirler. Sonug olarak qu saptamayr yapmak
gerekir ki, hukuk kurah, sosyal dayanrqma olgusundan doiuyor, dayamsma tizerinde bigim ve igerik kazamyor ve dayamqma olgusunun unsurlannda meydana gelen deiigime ba$h devingenlik gtisteriyorgT. Nasrl
ki EUCLIDE, brittin geometri sistemini paralellik postriLlasrtizerinde geIiqtirilmiqse, gaidag insan da brittin sosyal ve siyasal sistemini, sosyal
dayamgma olgusundan doSan davramq kurahmn varhfr postr'ilasr tizerine kurmakta tereddut giistermemelidirg8.
DUGUIT, objektif hukuka, subjektif haklardan de["i], toplumsal
gergeklikten yola grkarak ulaqryor. Hukuk, hig bir qekilde irade iistrinliiEri ilkesi iizerine kurulamaz, o akttiel yaqamrn kogullarrndan do['ar, toplumun yaprsr ve geliqiminin, de[iqkenli$ ve gegicili[inin gdzlemi ve rasyonel analizi sonucu tammlamr. Objektif hukuk, biiblin
yiikiimliilti{tin

sahip olduiu

iizgrirce gergeklegmesineolanak saSlar. Objektif hukuk,

bireysel bilincin bir eseri olup, toplumsal olan hukuki gergekliii giisterme ve onaylama bigimidir. Objektif hukuk, bireylere, yetenekleri tilgtistinde, sosyal dayanrqmanrn amacrna uygun bir toplum yaqamrmn gergekleqmesine katkrda

bulu4mak

yiikiimltiliiiiinii

emreder; zira o

yaprlmaz ise, kollektif bir kaybrn dofmasr kagrnrlmaz olacaktrr99. Bu ne-

97. DUGUIT, L'Etat, s.93.
98. 'DUGUIT, Le Droit Social...s.9.
99. DUGUIT, Souverainit6 et Libert6, s.t57 -
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denle objektif hukuk, toplumun iiyesi olan her bireye, sosyal dayanrgmayla igbirligi iginde olmak yiikiimliiliigiinii
reyin yerine getirmesi gereken ytiktimliiliikleri

iingtirmektedir. Hukuk, bi(iidevleri) serbestge yeri-

ne getirebilmesi igin vardrr. Gergekte birey, sosyal dayanrgma olgusunun
kendisine ytikledili

yrikiimliiliiEu

yerine getirmekten baqka bir hakka

sahip deEildir, losaca her birey, sosyal 6dev ytiktimltiliigti

altrndadrr. Bu

igbirlili toplumu iginde her birey, sosyal dayamqmamn amacrna uygun
olarak, yetenekleri iginde, bireysel geligimini mtirnktin oldugu tilgiide gergeklegtirmek yiiktimliiliiiti

altrndadrr. Ote yandan her birey, sosyal daya-

rugmanrn amacrna uygun dtigecek gekilde, bireysel davramglannr gelig.
tirme gabasr iginde olan tiim bireylere engel olmama ytikiimluluEii
(tldevler), bireyin
altrndadrr. Objektif hukuk iginde bu ytiktimliiltikler
sosyal fonksiyonudur. Sonugta objektif hukuk, bireyi, belirli bir sosyal
fonksiyonu yerine getirmeye zorlayan, bu amagla ona ddevler yukleyen
kurallar demeti olarak anlam kazanmrqtrrl0o'
Objektif hukuk iginde tizgtirltik, herqeyi yapabilmek

haklu defll,

toplum denilen bu engin atiilye iginde, yerinq getirilmesi gereken sosyal
fonksiyondur. Birey, sosyal fonksiyonunu gere!'i gibi yerine getirmenin
iideviyle ytikiimltidUr. Sosyal fon-ksiyon olarak dzg0rliik, siibjektif bir hak
deSil, bireysel bir ytiktimlUltiktiit;

bu ytiktimltiltik,

iince bireysel benlipi

geliqtirmek, sonra da difer bireylerin geligimine engel olmamak iidevi
olarak somutlagrr. Sosyal fonksiyon olarak iizgiirliik, sosyal dayamgmanln amaclna uygqn sosyal bir odevi yerine getirme ytikrimltiliifu tarafindan belirlenmig bir dzgiirliikturrol.

100. DUGUIT, Les Transformations G6n6ralesdu Droit Priv6, s.3?.
101. DUGUIT, Souveraimet| et Libert6, s.157.
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Dofal Hukukta, sribjektif bir hak olarak mrilkiyet hakkr, bireysel
otonominin, irade tisttintti!'iintin bir gtistergesi olarak anlam kazanmrqtrr. Kargrhkh sosyal ba!'hh[.rn, iqbtiltimiine dayah dayamgmamn agrk ve
ki,klti bigimde yer aldr{t ga{'dag toplumlarda mtilkiyet kawamr, sosyal
dayamgmamn amaglanna uygunluk ydntinde bir ytiktimlultik igermigtir.
Qafimrzda mtilkiyet, artrk bir siibjektif hak degl, objektif hukuki bir durumdur, yani konusu ve kapsamr, objektif hukuki durum tarafindan belirlenir. Qaidag toplumlarda mrilkiyet, mutlak nitelikli dokunulmaz bir
hak deiil, toplumsal geligimin ve sosyal refahrn temel bir unsuru olarak,
sosyal dayamqma olgusunun amacryla uyumlu kullanrlmak tidevi tarafindan belirlenmiq, bir sosyal fonksiyondurr02. Bu anlamda malik 0ncelikle, sahip olduiu nesneyi, bireysel gereksinimini sa!.lamak ve benli!,ini
geligtirmek igin, onu en verimli qekilde kullanmak yriktimhihiftinden

do-

layr, 6deve sahiptir; dte yandan yine malik, sahip oldulu nesneyi, toplumun ortak gereksinimini kargrlamak ydniinde kullanmak yukiimltilulrinden

dolayr, tideve sahiptirlO3. Bu

dokunulmaz de[ildir.

anlamda miilhiyet

Yasakoyucu, mtilkiyete,

hig te

sosyal dayamgmanrn

amaglanyla u5rumlu kullanrlmak ytintinde srmrlandrrma getirebilir. Bu
durum, malikil iizgurltiftinti krsrtlamaz; onu iginde yagadrln toplumun
saygrn bir iiyesi haline getirir1o4" Mtilkiyet artrk, malikin stibjektif bir
hakh deiil, onu elinde bulunduramn sosyal fonksiyonudurl0S.
Sonugta, so5rutinsan yanrlgrsrndan sosyal insan gergeklifine y6nel-

102. DUGUIT, Les Transformations G6n6ralesdu Droit Priv6, s.lb7.
103. Les TransformationsG6n6ralesdu Droit priv6, s.16b.
104. DUGUIT, Trait6 de Droit Constitutionnel,Tome: III; s.619.
105. DUGUIT, Manr:el de Droit constitutionnel, s.2gb.
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miqolanDUGUIT,hukuktayaprsalbirddnriqiimiisaflamrgtrr.Buolugumiginde6zgor}tik,saltbireyselotonomiyiflstiinkrlanmutlakbirhak
olmaniteliSndenkurtulmuq;bireye,biryandansosyalytikiimltiltikttnyaSamrn bir unsuru
goren, 6te yandan bireysel benligin geliqimini' sosyal
kazanmrqtu' Biiylece
olduiu iilgiide giiglendiren ve saygm krlan bir igerik
bir yaklaqrm iginde
DUGUIT, hukukun temeli problemati!'ini bilimsel
elealmrqveaSrrlarboyrgegerliktaqrmrqolanycrleqikkavramlarrsoktip
atarak,yenikavramveyaklaqrmlaradayalrrealistbirhukuksistemini
onu;
geliqtirmigtir. Toplumsal gergeklik iizerinde geliqtirdi!.i sistematik
ga!'daghukukgulararasrndaorjinalbirkonumasokmug'hukukagetirdi!,irealistyaklaqrm,hukukalanrndabirdevrimyaratrlmasrsonucunuha.
zrrlamrqtrrlo6.
tanrmlamasr,
DOGUIT de karqrmrza grkan toplumsal gergeklik
geniq bir gergeBOUORGEOIS tarafrndan bir adrm daha ileri taqrnarak,
onda da farkh bir
veye oturtulmak istenmiq ve stibjektif hak kavramr,
bigim ve igerik kazanmrqtrr.
VI-

LEON

BOURGEOIS

TANITMI,AMASI \IE SUsJEXtir

NIN

TOPLUMSALLIK

HAK I(AvRAMINA

YAKLA$IMI:

'soliderit6
Leon BOURGEOIS (1.851-1925)mn en iinemli eseri
soru(Dayamsma)' dir. BOURGEOIS da DUGUIT gibi iincelikli ytintem
nunaagrklrkkazandrrmakistemiq,bilimselytintemin,difierbilimdallanndaolduiugibi,sosyolojialanrndadakullanlabilirolduiunadikkat
(objektif) gdzlemi yoluyla bilimsel
gekmig ve toplumsal olgulann tarafsz

1'06.AyrrntrlrbilgiiginBkz:BahirGunegTURKOZER,ToplumsalGergeklikolarak
Ankara-1996'
Hukuk (L6on Duguit Sistematiii)' Mars Matbaasr'
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bilgiye ulaqrlabilecegi yaklaqrmrm cinemsemiqtill0z. Sosyal ve ekonomik
olgular; fizik, kimya ve biyolojik olgularda oldu{u gibi, zorunlu yasalara,
nedensellik iligkilerine boyun eferler. Gergekte toplumsal olgular fazlasryla karmaqrktrr ve onlann gOzlemiyeterince grigltiklerle doludur; fakat,
olgulann karmaqrkhfr ve gtizlemindeki grighik, higbir qekilde toplumsal
olgulann birbirini izleme kesinliiini

ortadan kaldrrmaz. Higbir qekilde

subjektif kuramlar ve salt filozofik yaklaqrmlar onlan agrklamaya ve kurallaqtrrmaya yetmez. Driqrinen ve yaqayan varhklann geliqimini izleyen
sosyal yasalar; fizik, biyolojik ve psijik yasalarrn fazlasryla ytiksek bir
duzeyidirros.Fizik Biliminin keqifleri, insan igin basit bir sonug degildir;
o, dtinyaya farkh bir yaklaqrm kazandrrrr ve maddi yaqamr ddntiqturmeye olanak sailar, sosyal ve moral drinyanrn yasalan ise, sosyal yaqamr
ddniigtrirmeye olanak safl ayacaktrr109.
insan, sadece bilim sayesinde dolayr agrkladrlr bir zekaya sahip
de{ildir; o aym zamanda, bir bilincine de sahiptir. Akrl, gerqele yOnelik
olduiu halde, bilinq yararh olmaya yrineliktir. Yararh olma duygusu, insam, bilimsel sonuglan yaqama aktarmaya yrinlendirir. grinkti, sosyal
dramrn tintinde hareketsiz kahnamaz ve onu seyretmekle yetinmek yeterli delildir, aJml zamanda aktif bir rol tistlenmek de kagrmlmaz olacaktrr. $ayet dram, g0zyaqriginde, qiddet iginde kendiliginden sona erseydi,
herhangi bir eylemde bulunmak gereksiz olabilirdi, o ancak, olaylann ristrine (korkusuzca)yrirrimekle ortadan kaldrnlabilirll0. gttu gbre, "Bilme

107. BOURGEOIS L6on, Solidarit6,Librairie Armand Colin, Paris-1904,s.25.
108. BOURGEOIS,Solidarit6,s.26,2 7 .
109. Solidarit6s.29.
110. Solidarit6,s.30.
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rehberlik yapan ald, eylemin zorunlu yasalanm tammlar; biling tarafindan hrirekete gegirilen irade, eyleme xdnelir"l1l.
19. yiizyrhn ikinci yarrsrnda, Do$a Bilimlerinde, iizellikle Biyoloji
alanrnda gergeklegen kegifler, dncelikle salt bireyselci tezin olugumunu
gtiglendirmig; varolmak igin fizyolojik savaqrm yasalan, toplumsal rekabetin yasalanm belirleyici ve agklayrcr sonuglar dofurmugturllz. Bu
'do!,al durum' iginde karqrhkh rekabet halindeyaklagrma giire, bireyler
dir. Oluqumun srireklili[i

iginde, fonksiyon organ yaratrr, orgamn, do$al

ortamrn koqullanna stiratle uyarlanmasr sayesinde, birey geliqir ve ol.gunlaqrr; bu ortamda zayrf olanlar ayrklamr ve geriye kalan guglti unsurlar, srirekli ve etkili bir tiretimi gergeklegtirerek, iistttur bir formda geligirler. B6ylece yagayan varhklann geligim yasalanm keqfetmiq olan salt
bireyselci yaklagrrn, toplumsal geligimin dolrultusunu

bu gergeve iginde

olugturur. Onlara gdre; toplumsal geliqme, evrenin geliqiminin genel yasalanna baflrdrr. Ekonomik rekabet, canh bir rekabet bigirninin alt unsurudur. Fizik yagamrn yasalannda oldu['u gibi, toplumsal yagamrn ya'g,ig', temel bir ilke olarak ileri stirUlmtiqttir. Bireysel grkar
salannda da
gatrgrnalannr kurallaqhrmak igin, kollektif giiciin (tirgtitld guctin) katkrlan, bazen keyfi, golu zaman da dayanrksrzdrr. Bu yaklagrm genel ifadesini'bpakrmz yapsrnlar, brrakrmz gegsinler' ttimcesinde bu[nugtur118.
'soyut inBilim, insana"varhklar alemindeki yerini gtisterdi. Bilim
sanr, tarrmryordu; insan, btittinuyle zeka ve bilincinin geliqmesiyle drin-

111. Solidarit6,s.31.
Llz. Solidaritd, s.39.
113. Solidarit6, s. 40, 4L.
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ya uzerinde farkedildi. Bilim, insam benzerlerine ba!.layan, onu yerytiziinde ve evrende yagayan difer varhklara baf,layan, kargrtrkh balrmhhk
iligkisinin

varhfnm; bu balrmhhgrn iradi eylem ve tistttur yeteneklerin

eserleriyle arttr!,rnr ve bu ba!.rmhhlrn yer ve zamaniginde herkesi herkese bafladrlrm, ortaya koydslla.
Doial yasam halinde insan, salt insan olmak nedeniyle, soyut haklann tagryrcrsrolarak gdruldii. oysa insan, apriori duqtinceden ve bir soyutlamadan grkan bir varhk de!'ildir; insan, gergekte, kendisini di!.erlerine bailayan ba!'lara boyun e!'en, sayrsrz hiyerargilere ulagan, genel
geligmenin yasalanna uyan, kendi geligimine ve diier kigiliklerin geliqirnlerine katlcr sa!'layan bir varhktr. Insan kigiliginin aragtrnlmasr,
onun, salt metafizik bir soyutlama olarak ele ahnmasryla defil; onun,
qewesiyle, gegmig soydagr ve gelecek kugaklanyla iligkisinin gergekli!.i
iginde, sa!'lanabilfu I 15.
Toplumsall*, RoussEAU

da ifade edildig'i gibi, rizel sdzlegmelerin

kapsamr iginde ortaya konulamaz; sosyal tirgritlenme, insanlar arasrndaki matematiksel egitli!'e hig te katlir saplamaz: 'yves Gtryor,,un ifade
etti$i gibi, ilkel organizmalar iginde, unsurlar arasmda egiklik yoktur;
yagamm belirli bir geligme kaydettig'i her yerde, yetenek ve gtiglerin tamamen farkldaqmasr ve gegitlenmesinetamk oluruz... Buytik uygarhklann tisttinltiltinti

belirleyen qey, kargrhkh olarak birbirimizi tamamladrlrmrz yetneklerdeki deEiqkenliktirrro.

LLA. BOURGEOIS, Solidaritl, s.47.
115. Solidarit6, s.82,83.
116. Solidarit6, s. 142,
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insanlar topluluk halinde yaqarlar. Bu dogal dtizenin bir olgusuba$mdur ve bu olgu, insamn onayrndan iincelikli ve onun iradesinden
sosrzdrr. Insan, maddi ve moral agrdan topluluiun drqrnda tutulamaz;
yut insan asla gergekleqmemiqtirllT'
Sosyalveekonomiketiidler,d.ayanrqmaolgusununga!,daqgtirtiniimtinri ortayakoymak zorundadrr. Yaqayan bir varhk olarak toplumsalhbirbirine baflayan fonksiyonel
frn tamrnlanmasr, farkhlaqmrq unsurlan
dayamqma olgusu tizerinde olmahdrr. Gergek anlamda riliim, bireylerin
yata1118.
olugturduiu farkh gruplar arasrndaki baihh[rn krnlmasrnda
ki,
Her bireyle, diferi arasrnda, zorunlu bir dayamqma bafn vardrr; iiyle
her bireyin yasamr, difer bireyin yaqamrndan etkilenir' Belirli bir bireyin, gahqmalannrn tirtnlerinden, dig'er bireyler yararlamr; difi'er bireylerin gahqmalanmn iirtinleri, onun gereksinimlerinin karqrlanmasrnr sailar;

birey,

hemcinslerine

yansrtacas

dtiqtinceleri

derinlemesine

kendisini 5reniden yaratrnrq olacaktrr' O mutludur ya da
mutsuzdur, o sever ya da nefret eder ve onun biittin duygulal, stirekli
bir deliqim iligkisi iginde oldulu biittin difer insanlardan yanslyall uyum

oluqtururkeq

ya da kargrthk duygusunun sonucudurll9. onun bireysel berrliEinin zaman igindeki her bir durumu, onu gevreleyen diinyamn her bir durumuinnun saJnslzhareketleri sonucudur. onun varhfrnrn belirli bir amnda,
yeterli delildir;
sam birlegtiren dayamqma baflanmn dikkate ahnmasr
biitiin
,.bu ba[, belirli bir zaman stirecinin verileriyle birlikte var olan,
gegmi
gruplann toplamrndan da ibaret de[ildir; onun bireyselli!'i, btittin

117. Solidarit6,s.137.
118. Solidarit6,s.45.
119. Solidaritii, s.47.
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Sin ve biitiin gelece!'in, dtintin, bugtintin ve yarrmn toplamrndan ibarettir. Insanhk, yaqayanlardan olduiu kadar dlenlerden de olugmaktadrr,
bizim viicut btittinltiitimtz,

gahgmalanmrzrn tininleri, dilimiz, dtqUnce-

miz, kurum ve sanatrmrz, krsaca hergeyimiz, bizim igin bir kalrtrmdrr,
atalanmrz tarafindan oluqturulmuq bir hazinedir120. Sevinq, baskr, acl ve
rzdrrap iginde yaSama baglayan her bir kugak, derin sulann 4krntrlan,
gcik cisimlerinin gekimleriyle, grrprnan ve krrrlan deniz dalgalannrn yansrttrfr prizmalarda oluqan rqrk oyunlan iginde, varoluqun birkag saati
iginde; gegmiqin biitrin gugleriyle karqrlagryor ve adeta gok gegirerek,
dengeye ulagryor. Bdylece insamn btitrin varh[-r, yer ve zamanrngegmigten gelece!'eytinelen kogullan rizerind.ebigim kazamyor. Crhz bir gdvdenin yaprsr iginde iiiremsiz sayrlan mekanik bir defigim, dtinyanrn makro
mekanik yap$rmn btittinliilti

tizerinde yansrmaslm buluyor; giinkd, da-

yarugma olgusu evrensel bir btitiinsellik kazamyorlzl. Biitiin yapayan
varhklar, btittin bireyler bir birleqtiricidir ve onlann oluqturduiu gruplar, yagayan varhklardrr. Oysa ilkel insanlar, bireysel olarak var olmaya
ve geligmeye ytinelmiglerdir; buna raimen dar bir dayamgma onlan da
kuqatmrgtrr. Onlar tist-iiste'konulmug taglar de!'ildir,.onlar birbirleriyle
savaq halinde de delildir, onlar vahgi savaggrlar gibi birbirlerini yok etmezler. Onlar geliqim halindedir, bu geligme onlan oluqturan organizmamn da geligimini sa$lar. lnsan, aqama kaydeder ve onlann aqamasr, kollektif aqamamn bir fonksiyonu olarak gergeklik kazan:l.. Onlar, doialdrr
ki topluluk halinde yagarlar, topluluklann geliqimi, sadeceonu oluqturan
her bir unsurun geligimi olarak dikkate ahmr122. Onlan birbirine baila-

l20.BOURGEOIS,Solidarit6, s.49.
IzL. Solidarite,s.50.
L22. Solidarit6,s.54.
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yan dayamgma, onlann geliqimine engel olugturmaz ve geliqimlerini aksatmaz, aksine onlarrn giiciinii artrnr ve geligimlerinin stirekliligini

saf-

lar. Onlar topluluk halini alrrlar ve topluluk, bu durumdan daima kazammla grkar ve bir kayba uiramaz; onlann herbiri igin iyi olan, onlann
olugturduiu biitiinsellik

igin de iyidir. Fizyolojik igbtiltimiintin biiyiik ya-

sasr,' ancak bireysel griglerin igbirlipi

olarak kendini

hissettirirl2s.

Varfuklar sualamasrnrn herbiri iginde giderek gergeklegen igbirlili

olugu-

mu, ha;rvanlar aleminde de kendini giisterir. Iqbiiliimtintin varhlr, giderek organizmamn buttinltilti iginde de hissedilir;farkh yetendkler ayngrr
ve btittlnlegir,

bu olugum benzegmez unsurlann

igbirlifine

giittirtir.

Yagamrn btitiin unsurlarrmn (ajanlarrmn) artan sayrsr ve onlann farkhlaqmrg fonksiyonlan, gtigler arasrnda yaralh bir igbirliii

sonucunun sai-

lanmasrna gOttiriir. Gergekleqenbu uyumun, giderek yolunlaghlr ve hiyerarjik bir srralamaya konu oldulu giirtiltirlza. Biiylece ortaya genel bir
tammlama grllyor; Bireysel ve ayngmrq eylemler giderek gegitleniyor,
onlar birbirlerini

yok etmiyor, birbirlerine ekleniyorlar, toplumsallagmrq

eylemler hnzla ge[qiyor ve stireklilik kazamyor. Bu olugum iginde, toplumsalhk, bireysel eylemlerin igbirligi, dayamgma eyleminin btitiinselliii
olarak anlam kazamyorl25.
Dofal butunlegmenin etkileri, sadeceya$ayan varhklann farkh unsurlan deSil, evrenin biittin varhklan arasrnda gdrfllitr ve onlann yasalan, sosyal yagamm olgUlag iginde doirulamr. Bireysel eylemlerin dayarugma yasasl, insanlar, gruplar, aym tiirde varhklar arasrnda gtiriiliir; bu

123. Solidarit6,s.55.
L24. Solidarit6, s.56, 57.
t2;,5. Solidaritf, s,57.
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yasa, bir azalma (yok olma) nedeni olarak
de!.iI, fakat bir geligme kogulu
olarak, keyfi ve drqandan yaprran bir zorlama
nedeni olarak deiil, yagamrn ig organizasyonunun kagmrlmaz bir yasasr
olarak, bir ktilelegtirme
aracr olarak deiil, bir <izgiirregtirme aracr olarak
gttnirtirr26. Do!,al ola_
rak, toplumsal geligme, bireysel eylemlerin geligmesinden,
bireysel <izgrirliigtin son enerjisine kadar geligmesinden
ve bu enerjinin mtimktin
olan cilgride,ortak eseri geligtirmeye y<inelmesinden
dofiacaktrr: ,,Her birey bir iinite (toplumsal birim) igin vardrr,
her tinite btittin bir toplum
igin vardr." Her bireyin, salt kendi iiz yagamr
igin de!.il, aJmrzamErndaor_
tak yagam igin de yasamasr gerekir; her bireyin,
bireyser yagamrm gerigtirdiii gibi topluluk yagamrmn da geligimine
kathrda bulunmasr gereklilisi, insanhlr tammlay..4L6"1z?. Insan, salt
kendisi igin ve drinya igin
bir sonug degil, o hem bir sonug hem bir aragtrr.
o, hem bir btittin, hem
btitiintin bir pargasrdrr. o, hem kendi tiz yagamrna
sahip, hem btittin bir
ewene sahiptir' onsuz, bu yaqam ne geligecek
ne korunacaktrr; gtinkti,
ondan tince gergeklegmiqolan hergey, onun yagamrmn
drgrnda kalmrg brittin diier yagamlar, bu birliktelik sayesinde geligtiler
ve korundular, on_
lar kendiSilinden ortayagrkan bu ola{'antistti
birliktelili benimsedilertzs.
RoussEAu

ya gtire, her toplumdaki bozulma, haklann
btittinriyle
ortakhia dewedilmesinde yatar; oysa dayamgma
olgusunda, tamamen
aksine olarak, her bireg ortakhk eylemi iginde
giictinti ve dzgtirrtiltinii
artrrmaya ydnelirl2g. organizma ancak, onu
olugturan unsurrann gelig-

126. BOURGEOIS,Solidaritd, s.68.
727. Solidarit6 s.64,65.
128 Solidarit6, s.84.
l2g. Solidaritd,s.96,97.
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mesi sayesinde geliqir; toplum da ancak,.bireysellisin geliqmesi sayesinde geligebilir. Toplumsal yaqam iginde beliren dayamgma olgusu, insamn, sadece yagadrf'r ortam igindeki soyutlanmasmr ortadan kaldrrmaz'
farkh zaman boyutu igindeki insanlar arasrndaki soyutlanmayr da ortadan kaldrnr; dayamgma, insanl btittiniiyle

dopal ve moral yaprsr iginde

belirlemek igin, onu, kagmrlmaz olarak, atalanna ve torunlanna baflayan ba[Iar iginde de ele almrqhrl30.
Topluluk halinde yasayan ve onsuz yasayamayacak olan insan, tamamiyle topluma yiinelen bir verici konumundadrr. Iqte insantn, topluma ydnelen bu tconumu, onun trdevlerinin temel ilkesi ve $zgtirlti$tintin
ytiktidiir. Herkese ybnelen bu bireysel ytikiimltiliik, keyfi bir karartn sonucu defildir, o bireysel iradenin drgrnda geligir; o, basit anlamda, her bireyin, toplumsal durumdan elde etti$ kazammlann kargrhlr olan biiltimtidiir; toplumun bireye sunduiu hizmetlerin 5"4"1i4i"13r. Sosyal tidev,
kabultidtir' Bu
gerekli olan kargrhkh deligimin sapladrlr yiiktimltiltiltin
bir borcun agrkfuk kazanmasrdrr. Bu, difer insanlara kargr ytineltilen, insamn borcu dtigiincesidir; tiyle bir borg ki, bireysel iirgiirlii!'ii ve haklan
tammlar, onun gergeklerini, srmrlarr ve gtivencesini gtisterir. Borcun tamnmasr, bir haktan vazgegmek deiil, aksine onun gergek srmnm tammaktrrl32.
Insan, daha doidulu andan itibaren, atalanmn olugturduiu sermaye birikimine kalrtrm yoluyla ulaqrr, kendisinden Onceki kuqa#n biri-

'130.

Soliderit6, r.98.

131. Solidaritd, 8.101,102.
L32 Soliduit6, 8.102.
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kimi olan sonsuz sermayeyi kullanmaya baglar. Bu nedenle iqaret edilmesi gerekir ki: "topluma kargr her ttirlti yuktimliiltikle dolu olarak dofuyoruz"133.Qtinkti bugiin risttin yetenekli olan herbir insan, birgok kuqasn birimi olan bir sermayedir. Gergekte RENAN a ait olan bu saptama,
sadeceiistrin insanlar igin degil brittin insanlar igin gegerlifljllsa. gsll
bize 6zgi davranrglar, qahgmamrzrn tininleri ve araglan, kullandr$rmrz
btitrin sdzcrikler, bize rehberlik yapan dtiqtinceler, bizi gevreleyen dunyanrn bilgileri, karqrlagtr{rmrz grighikler, btittin bunlar, gegmiqin eseridir;
btitrin bunlar, doiduiumuz grinden itibaren, durmuksrzrn geQmigtarafindan bize yoneltilmiq olan yararhhk kaynakla'drr. insan sadpcegocukluk
koqullarrnda de$il, emzirme sonrasl anadan aynldrktan sonra da varhgr
igin gerekli olan (beslenmedrqrnda)geyleri de kabul eden, gegmiqinkarrtrmrm triketmeye devam eden bir varhk olarak yasamrnr stirdrirur. Bu
nedenle o (birey), bir borgludur; giinkti, aksi halde o, insanhk tarafindan
biriktirilmiq yararhhk kaynaklarrndan triketmemiq olsa, higbir adrm atamayacak, bir dawanrqta bulunamayacak, gereksinimini karqrlayamayacak, doiuqtan getirdigi yeteneklerd.enhigbirini kullanamayacaktrrl35.
Insan, doiugtan borgludur; tiiketilecek olan besinlerin herbiri, asrrlar boyu hayvan ve bitkiler dtinyasrndan olugturulmuq, goialtrlmrq, iyileqtirilmigtir ve bu yOnde olugmug kapsamh bir ktiltrinip rirrinridtirl36.
Halen belirsizlikler igeren insamn kullandrlr dil, onun dudaklanndan
drikrilen herbir srizctik, her ne kadar btiyriklerden ya da bir egitimciden

133. BOURGEOIS,Solidarite,s.64,6b.
134. Solidarit6, s. lI7 .
135. Solidarite,s.119.
136. Solidarit6.s.119.
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derlenmig olsa da, bu sdzctiklerden her biri, sayrsrz kugaklar tarafindan
oluqturulmug, dtigtineeyr aktaran, sembollerdiflS7. lnsamn, kigitiginin
gticii sayesinde, gelecek kugaklann yararrna gergeklegtirdiii tiretim, onu
gegmige kargr daha da artan oranda borglu hlacakttr.
atdlyedeki araglar, bu borcun deferini

okuldaki kitaplar

ona kamtlarnaya

yetecektir.

Insan, toplumsal yagam iginde daha gok agarna kaydedecek ve ulaqtr!.r
herbir sonug, onu gegmiqekargr dahafazla borqlu ldacaktrr. Hergiin insanlrk tarafindan yaratrlan ktiltiirel

araglann kullanrmrndan, yeni kaza-

mmlar ve yeni borglar grkacaktrr. Borg, milyonlarca insanrn emefi ve
cam pahasma agrlan dai ve kurutulan batakhklar tizerine kurulan yolun
herbir adrmrnda, otomobil ve vagon tekerle!"inin herbir d0niigiinde, gemi
pervanesinin herbir turunda Yatar138.Bor9, tanmsal, endtistriyel ve bilimsel bir iiretirnin, her bir tiiketiminde yatar. Borg, bu kahtrmr olugturuan ve onu koruyan btitfln $ltimlerde yatar. Borq, uqsuz bucaksrz topra[rn

verimli

krls1p45g1d4,

tiretken

bir

fabrikanrn

oluqturulmasr

gabalannda yatar. Borg, insanhlrn birikimi olan krilttirel kahtrmrn, gegmipden dewahnmasr ve gelecepedewedilmesi gabasrndayatar; her kuqaonu korumak ve
$n onu, bir yararlanma hakkr olarak dikkate alrrken,
gtiglii bir qekilde yeniden olugturarak gelecek kugaklara dewedilmesi ytikumltilii[{nde

yatarl3e.

Insan varhfrmn dzgtir geliqimi, ancak difier insanlarla iqbirligi, nitelik ve eylemlerin karqrhkh defiqimi sayesinde ve ancak, gegmiq kuqaklaln niteliklerinin biriktirdigi grig sayesinde kazamhrl4o. Her insan ya-

L37. Solidarit6, s.120.
138. Solidarit6,s.L22.
139. Solidarit6, s.L25.
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qayan britrin insanlara ytinelik borglara sahiptir, bu borg, herkesin gticri
ve yetenekleri iginde, o insana verilmig olan hizmetlerin dlgtisti ve manh!r iqinde yatar; aym gekilde borg, gegmig kuqaklardan dewahnan kazammlann iilgtisii ve mantr{'rnda yatar. Bu y{iktimltltEun

temeli, halen ya-

qamakta olan kugaia emanet edilmigtir; fakat emanete konu olan geyler
statik nesneler de!'ildir, onlann, teslim ahnmrg olan kuqak tarafindan
korunmasr ve geliqtirilmesi, temel bir ytikiimliiltik

alam olarak ortaya gr-

kar. Toplumsalhk, birbirini izleyen olugumun yarattrlr, bir organizasyondur, birbirini izleme olgusu olmaksrzrn, toplumsalhlrn geliqimini sa!,lamak olanaksrzdul4l.
LEIBNIZ in ifade ettifi gibi, 'gu an biiyiik bir gelecektir,; her kugak, bir sonraki kuga!'a, toplululun

ortak deierlerini koruyarak, geligti-

rerek devre derl4z. Biitiin yagayan varhklar, deferlerin korunmasr ve geliqtirilmesine

yOnelir. Insan, geliqmeyi durdurdu!'u

andan itibaren,

rirgiitsel bozulma baglar; dyle ki durgunluk, Olum{in baqlangrcrdr. Insan
soyunun deferlerinin geligmesi, akrl ve iradenin geliqmesine baShdrr, bu
durum onun fiziksel geligimi, akrl ve iradenin geligmesine baihdrr,

bu

durum onun fiziksel geligimi kadar temel bir gerekliliktir. Tarih bize,
onun geligiminin devamhhlrm gdstermektedirllS.
Insan, gergekte topluma borglu olarak doiar; gegmigte ya da bugiin
di!'er insanlar tarafindan geligtirilen gahgmalar olmaksrzrn, insan besle-

140. BOURGEOIS,Solidarit6, s.137.
141. Solidarit6, s.138,139.
L42. Solidarit6, s.I25.
143. Solidarit6,s. L26, I27.
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nemez, bir alet kullanamaz, kitap okuyamaz ya da bir dtigtinceyi ifade
edemez;insanrn bireysel gabasr olarak ortaya konan qeyln, tiretime sribjektif katkrsr, o riretimin gerge[leqmesini imkansrz lalacak <ilgiileri aqamaz; ancak insan, ortaya grkan eserin, btituntiyle kendisine ait olduiu
duygusuna sahip olabilirlaa.
Krsaca insan, insan topluluiunun borglusu olarak doSar; o sadece,
yaqamr bo;'unca birlikte olduiu kendi kuqalrna karqr borglu deiil o, dopumundan itibaren tiim insanhg'a karqr borgludur. Olgusal bir gergeklik
olarak toplumsal yaqam iginde, herbir insan, hergeyin borglusudur ve bu
durum (borgluluk hali), Ozgtirltiiiin bir bedelidirl45.
insamn, difer insan]ara karqr borglu oldugu diiqiincesi, btittin keyfi
tammlardan ve drg otorite baskrsmdan baSmsrz bir olugum olarak ken'sosyal tidev' teorisine g6ttirrir146. Bu noktada kolaydini gosterir ki, o da
hkla farkedilmektedir ki, BoURGEOIS ve DUGUIT aynr'kawamda buluqmuqlardrr. BOURGEOIS ya gore sosyal 6dev kavramrnda yof'unlaqan
toplumsal[k tammlamasr, bir hukuk yolunu gdstermektedir. Sosyal borcu tingiiren bir igerik kazanmrg olan pozitif hukuk, her insamn, gewesindeki her insana borglu olmasrmn gerefii olarak, yerine getirmesi gereken
yuktmltilui0n gergeklegmesineolanak sa[lar1a7. Bu anlamda pozitif hukuk, bireylerden, bir yandan bireysel yararhhlr, ote yandan toplumsal
yararlrhfr g'zetme yukumlultiiunri,

L44. Solidarit6,s.L77.
745. Solidarit6,s.115, 116.
1,46. Solidarit6,s.136.
I47. BOIIRGEOIS, SolidaritrS,s.148.
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dir148. Ona gtire, hukuk kurah, bireyi, yiiktimliiliiltine

uygun davranma-

ya zorlamak ve bu amaca uygun yaptrnm geligtirmek gereklili[inden
dofmugtur. Sosyal yasalar, insanlan baskr altrnda tutan ve devlet tarafmdan yaprlmrq yasalar defildir. Yasa, sadece insanlann hissettiii, toplum halinde yagamrn kogullanm tammlamak igin, insanlar arasrnda ve
onlann katrhmrndan doian bir uyumun ifadesidirlag'
Ozgiirltik, bireysel eylem ve yetenekleri geligtirmek igin sahip olunan serbestiden bagka bir gey delildir.

Bireysel eylemlerin fonksiyonel

geliqimi ya da bireyin fiziksel, entellekttiel ve moral geligim dzg0rltiiti'
toplumsal organizmamn stirekli geliqiminin temel koquludur. Bireysel
Ozgiirltik, insanlan, birinden diferine bafrmsrzlagtrran giig deiildir. Ozgiirltik, insamn toplumsal bir varhk oldu!'u temel ilkesi tizerinde igeri['ini kazamr. Toplumsal iligki iginde, birinin iizgtirliiiii,

di['erinin tizgiirlti-

lti tarafindan srmrhdrr, insanlar salt bu nedenle hig te gatrqmak zorunda
kalmazlar. Topluluk yararrna uyarlanan benzer anlamda grigler olarak
bireysel $zgtirlUk, bUtUnUyle toplumsal sistemin etkinli[ini

artrracak so-

nuglan oluqturmak gereklilipiyle karqr kargryadrrlSo. Bireysel eylem ve
yeteneklerin geliqmesi, diper bireylerin geligmesine yararh oldu!"u tilgiiler iginde gergeklik kazamr. Ozgtirliipe bunun drgrnda srmr aragtrran buttiLn sosyal ve siyasal kuramlar, toplumsal yaganirn dolasryla uyumlu olmayan sonuglara ulagrrl5l. Toplumsal yaqam iginde insan gergekten
rizgtirdtir, iiyle ki di!'erlerinin dzgtirlti[ti onun ozgtirltiiiidiir

148.
149.
150.
151..

ve higbir drg
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otorite onu srnrrlamaya yiinelmez; ancak pozitif yasalar, herkesin borcunu tanrmlayarak, 0zg{irltge srmr getire51i"r6z. Krsaca, bireysel eylem ve
yeteneklerin geligimine ve toplumsal geliqime kath

saflamamn gerekli

ve yeterli kogulu, ortak eylemle bireysel igbirlilifi1l53.
BOURGEOIS mn devlete iligkin gdriiglerine de krsaca gdzatmak
gerekiyor. Ona giire, soyutlanmrg insamn apriori kawamrm temelinden
sarsan dayamgmacr sistematik, devletin de soyut ve apiori kawamrm or,

tadan kaldrrmrqtrrls4. Insandan butiiniiyle soyutlanmrg ve insantistii
haklarla donatrlmrq bir devletin varhfi.rndan s<izetmek 6]a11sftssdy155.
Toplumun, insan gruplanmn

politik tirgtitlenme bigimi olarak devlet,

, gergek (reel) bir varhk olarak insamn drgrnda, ondan soyutlanmrg ve iistiin haklarla donatrlmrg bir varhk de!'ildir. Devlet insanlarrn bir eseridir.
devlet, egemen oldufu insanlara iisttin bir kiqilik olarak deiil, hukukun,
di$er insanlar gbi egit bir stijesi olarak vardu'156.Nasrl ki insanlar, ekonomik bir giriqim olarak, zeka, iggricti ve sermayelerini birlegtirdikleri
zam rt, girigimcilerin drgrnda ve tistiinde bir varhk yaratmrg olmuyorlarsa, devlette, tisttin bir varhk olarak insanlar tarafindan yaratrkmq olamaz. Aym yaklagrm iginde kural,&anun, girkeVdevlet tarafindan konulmug olmayacak ve onun tarafi.ndan insanlara zorlanmayacak; kuraU
kanun insanl,ar arasrnda ve insanlar tarafrndan olugturulacslhrlS7.

L52. Solidari6, s.105.
153. Solidaritd, s.53.
L54. Solidarit6, s.87.
155. Solidari6, s.179.
156. Solidarit6, s.87.
L57. BOURGEOIS, Solidarit6, s.96.
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stibjektif hak kawamrmn, tizerinde yaprlandr[r toplumsalhk tanrmlamalan bizi ilgi gekici noktaya getirmigtir. lg. yiizyrl diigiiniirleri
tarafmdan ileri stirtilen toplumsalh{r tammlayacr betimlemeler, 19. ynzyilda dnemli itirazlarla

kargrlagmrg ve bu kargrilrktan

dikksfs

defer

sonuglar grkmrgtrr. oncelikle ifade edilmelidir ki, toplumsalh[ur objektivitesi metafrzik soyutlamalarda, apriori bilgi temelinde deiil, giizlem yoluyla kanrtlanabilir olgusal gergekliklerde ifadesini bulabilir. Bu
neden_
ledir ki, coME, DURKHEIM, DUGUIT ve BouRGEoIS nrn katlnlanyla
olugan, toplumsalhlrn

objektivitesine iligkin kuramsal buttinsellik,
iinemli bir birikimi temsil eder. pozitivist yaklagrm tizerine kurulmug
olan bu birikim, siibjektif hak kavramrm ve bu kavram iizerinde yaprlandrnlmrg olan ve asrrlar boyu toplumsal yaqamr derinden etkilemiq
olan
Doial Hukuk Anlayrgrm yadsrmrg; toprumsar gergekli!'in do!.asrndan
kaynaklanan ilkelerden yola qrkarak, yeni bir hukuki agrhma ytinelmiqtir. Qa$daq toplumlann gereksinimrerini karqrlamayr amaglayan bu
hukuki agrhm, egemen hukuki yaprlr, bigim ve igerik agrsrndan dnemli
bir
drinriqiime zorlamrqtrr. orada muflak ve ideal hak anlayrgr etkinlilini
kaybetmiq ve bir hukuk yolunu gOsterme griciinti yitirmig; toplumsal gergeklilin do!'asrndan kaynaklanan ilkeler tizerinde oluqan sosyal
fonkisyon olarak tidev (borg) kawamr, objektif hukuku belirleyici bir
igleve sahip krhnmrghr. Krsaca,

toplumsal gergeklik, salt bir hukuk yolunu
gtistermekle kalmamrg, onun bigim ve igerilini de belirlemigtir.

vrr- qAcDA$ ITUKUK, SOytrT iNSeX SAVI Uzunirvn
DEGfLSOSYALINSEXPOSTULASIUZERfiYEKURI.]LMU$TT'R
Fransrz

I(amu
Hukukunun
galdag tinctilerinden Maurie
'az
ITARRIOU nun
sosyoloji hukuktan uzaklagtrrmaya, gok sosyoloji hukuka yaklagtrrmaya gdttirtir' dzdeyigi, meslekdagr Georges GURTVITCH
tarafrndan, bir adrm daha ileri tagrnarak, gu gekirde ifade edilmigtir.
"Az
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hukuka yaklaqhrmaya;
sosyoloji hukuktan uzaklaqtrrmaya, gok sosyoloii
gok hukuk sosyolojiye yaklagtrraz hukuk sosyorojiden uzaklagtrrmaya,
bilimleri ar'asrndnki kaymaya g6tiirtir., Bu ifadeler, hukuk ve sosyoloji
dikkate de!.erdir. Toplumsal
naqrklrlr ve ba!,rmlrlrfr gostermesi agrsrndan
gergekliiinyadatoplumsallr[rnobjektivitesininneoldu['usorunu,dai.
matemelbirproblematikolaraksoslologvehukukgununilgimerkezini
oluqturmuqtur.onlannanaiqlevi,olgusalbirgergeklikolaraktoplum.
objektivite olarak ileri stisalhfr, bilimsel bir yaklaqrm iginde kavramak,
rtilentoplumsalbilgiyizamar:boyutuigindesrnamak(testetmek),netilgtiler iginde geqerli
densellik iliqkisine ve olgusal diizenliliffe, evrensel
vegtivenilirtanrmlamalargetirmek,bubilimselgabanrnsiirekli}iiine
gergekli!'ini kaybetmiq
katkrda bulunmaktrr. Gergek drqr tammlamalar,'
metafiziksoyutlamalar,aprioribilgiyedayalrbilimdrgrhukukiolugum.
larvebubirikiminyolagtr[r,toplumsalyaqamrngergekli!'inedenkdtigmeyenkuramsalyaprlar;bireyinvetoplumungeliqiminekatlasaslama.
gugltiklere neden olan'
yan, g6ziim geligtirmek bir yana, daha karmaqrk
toplumugOziimstizliiseiten,baglrcaunsurlarolarakanlamkazarrmaktadrr.Qa!,daqsosyolojikbirikim,toplumsallr!,rnobjektivitesinigozlemlene.
ve onu' toplumsal yagamr
bilir olgusal bir gergeklik olarak tammlamrg
dtizenleyenkuramsalyaprlarrbigimlendirentemelbirdeiigkenolarak
kurumlagmalann' bu temel
Onplana grkarmrqtrr. Tiim sosyal ve siyasal
olarak bigim ve igerik kadegi-qkeneba[rmh ve onunla uyumlu olugumlar
zanmlsolmalarr,sosyolojikpozitivizmineniinernlibulgulanndanbirisi.
metafizik soyutlamaltr, Podir. Toplumsalhk tammr olarak ileri stirolen
yoksunluk nedeniyle apriori
zitif bir igerikten ve salt bilimsel yontemden
galdaq sosyolojik bilgi
blgi srmnm aqamazlar. sosyorogve hukukgulann,
birikiminintoplumsalgergeklifeiligkinbulgularrnr,giivenilirbirbilgi
tiirtiolarak,kuramsalgalrgmalarrnadayanakolugturmadagiisterdikleri
kaprsmr aralalayacakhr; aksi
beceri, onlara safhkhgoziimler tiretmenin
olmaktan ve ortaya kohalde, yrllar stiren gabalar, yapay bir kurgulama
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nan eserler kagrt yrgrnr olmaktan citebir anlam taqrmayacaktrr.
Hukukgu, kagrnrlmaz bir gekilde sosyolojik bilgiye gereksinim duymakta, o ancak, sosyolojik ettidler sayesinde hukuk yolunu gcisteren toplumsalhk tammlamalarrm kavramakta, toplumsal gergekliffn belirledigi
hukuki yaprlanrnayr farketmektedir. Onun igin, hukuk yolunu gdsteren
bilgi birimi, ancak sosyolojik alanda olugturulabilir. Hukukgunun sosyolojik bilgi birikimine, en az bir sosyologdrizeyinde, hatta onu hayrete dtigiirecek dlgrilerde, sahip olmasr gerekliliEi, bu iki bilim dah arasrndaki
iliqki yog'unluiunu gcistermesi agrsrndan dnem tagrr. 18. yiizyrl ve daha
dncesinde, toplumsalhirn objektivitesini, tarihin derinliklerinde arama
gabasr, tarihsel bir drineme dzg6 olarak yaqandrS varsa;nlan yaqam bigimlerinden ttiretilmiq ve toplumsalhk olarak, etkili ve ustahkh anlatrmlarla, ortaya konulmuq olan, metafizik ve filozofrk yaklaqrmlann, henriz
sosyoloji Bilminin geligmedili donemde ortaya grkmrq olmasr, bir rastlantr deiildir. Soyut insan postrilasr tizerine kurulmug olan bu metafrzik
yaklagrmlann sloganlagmrq tdmcelerinin genel kabul gdrerek bir gaia
damgasrm vurmasl, bilimdrgr hukuki oluqumlar olarak ortaya grkmrqtrr.
COMTE un belirledi# Crbi, insan driqiincesi pozitif bir yaprya, ancak teolojiko-metafizik bir aqamadan gegerek ulaqmrqtrr. Bu yaklaqrm iginde
sosyolojik pozitivizm, bilimdrqr hukuki oluqumlan, ttim metafizik yaklaqrmlarr ve apiori bilgi boyutunu temelinden sarsan, onlan gegersiz ve etkisiz krlan bulgulan ortaya koyarken, gafidaqhukuki olugumlann da ana
hatlanm belirlemiqtir. Ne var ki, pozitivist yaklaqrmrn, algrladr[r ve agrkIadrg hukuku, ytizyrllar boyu toplumsal yagamr dtizenlemig sosyal ve siyasal yaprlanmaJn derinden etkilemig olan egemen hukuk anlayrgrna
karqr, gegerli lulmaya gahqmasr,onu yrllar stiren ve halen devam etmekte olan, amansrz bir mridadele ortamrna sokmug, sonugta elde ettigi kazanrmlar onu devrimci bir konumda yticeltmiqtir. Krsaca, hukukgunun,
toplumsalhSa iliqkin bilgi birikimine olan agrhmr ve bu doirultuda eriq-
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mig oldu['u elegtirel yaklaqrm, hukukr:n objektif bir bigim ve igerik kazanmasrnda, hukukun kendi-kendisini agarak, toplumsalfuk'ekseni ve
sosyal insan postillasr iizerinde, devingen bir yapr 6zelti$ kazanmasrnda
temel bir rol oynamrgtrr.
Gergekte kurumsal bir yapr olarak hukukun geliqimi, soyut insan
postiilasrndan sosyal insan postrilasr iizerinde olugan hukuk anlayrqrna
gegiqin bir dyktistidtir. Qafdag hukukun sosyal insan posttilasr iizerinde
yeniden yaprlandrrrlmasr gabalan yamnda, hukuk teknilinin gerekli lirldrlr yasa dtizenlemelerine iligkin aynntrlar o kadar tinemli olmasa gerektir. Hukukun ne oldu['u, nereden kaynaklandilrmn

sorgulanmasr, insa-

nrn her devirde tizerinde durduiu, derinlqnmesine dtigtindtiiii

konulann

bagrnda gelir. Her toplumsal kurumun bir baqlangrg noktasr vardrr ki,
onun olugumunu sa!'layan gewesel kogullar, o kurumun

objektivitesi

(nesnel giiriintimti) haklanda dnemli ipuglan verir. Toplumsal gerqeklik
ne ise, hukuk ona gtire bigim ve igerik kazamr. Hukuk, toplumsal gergekIikten dofan, onun stireklililine

katklda bulunan, onun defigimine bafih

devingenlik giisteren bir kurumdur.

Hukukun orijinalitesini

algrlamak,

toplumsal gergeklilin tammrnda ulagrlan objektivitede yatar. Toplumsal
gergeklifi, objektiviteyi, btitiintiyle, algrlamadan ya da agrklamadan, hukukun kayna[rna ve geliqimine iligkin bilgi birimi olugturrnak olanaksrzdrr; gtinku, brittin toplumsal kurumlar gibi hukukun da, toplumsal gergeklikten soyutlanmrg bir yapr ve iglevsel bir buhinsellik kazanmrq
olmasr diiptintilemez. Hukukun, mutlak ve ideale ydnelen statik yaprsrmn, pozitif deferler sisteminin gegerlik kazandr[r ga[rmrzda, kabuliine
olanak yoktur. Do$at Hukuk Akrmr, hak kawamrm, toplumsal gergeklik
iginde gegerli bir dayanafa oturtmak ydntinde higbir gaba gdstermemigtir. Pozitivist yaklagrm ise, toplumsalhfnn objektivitesinden doSan sosyal
insan postiilasr iizerinde, hak kavramrna toplumsal bir dayanak olugturmugtur. Bu yaklagma

giire, hak, dofadan ve do!'uqtan kazanrlamazl
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gayet hak varsa dahi o ancak, toplumsal yagamdan, sosyal iligkiden doimug olabilir. Bu kapsamda ga!'dag sosyolojik bilgi birikimi, soyut insan
postrilasr rizerine kurulmug olan 'hak'kavramr ve onrur uzanhsr olan hukuk anlayrqr yerine, sosyal insan postiilasr rizerine kumlmug olan'sosyal
fonksiyon' kawamrna ve bu kavramdan yola grkan hukuk anlayrgrna
ulagmrgtrr. Ancak gunu da ifade etmek gerekir ki, sosyolojik bilgi boyutu
sonu olmayan bir stireg olarak algrlandr!,rnda, sosyolog ve hukukgulann
bu y6nde siirekli bir gabamn iginde olduklanna kugku yoktur. Bu gergevede hukukgulann temel iglevi, cincelikle toplumsal gergekli!,in unsurlan
arasrnda olugan de!'igime, hukuki yaptyr uyarlamaktrr. Hukukgu, bilimsel kimlillni,

toplumsal gergekli!'in gerekli luldr[r hukuki yaprlanmayr

ve uyarlamayr, strekli

bir

gaba olarak gOstermesinde bulacaktrr.

Toplumsal gergekliiin devingen yaprsr ve sonuglan, gerekli kapsamda,
yeterince ve zamanlnda algrlanamaz ise, gegerli olan hukuki igerikle,
toplumsalhk arasrnda bir uyumsuzluk oluqur ki, bu durum hukukun yapaylagmasr ve yabancrlagmasr sonucuna gritrirebilir. Yukanda aynntrh
olarak agrklandrlr gibi pozitivist yaklagrm, toplumsalhlrn objektivitesi
olarak sosyal dayamqma olgusunu, toplumsal gergekliii, en geniq rilgiide
kapsayan ve onu en agrk gekilde tammlayan temel bir kavram olarak ele
almrgtrr. Bu konuda tartrgrnalar, ayrrntrda yoiunlaqsa dahi, sosyal dayamgma sistematiiinin, toplumsal gergekli!'i agrklamada sahip oldu!,u yetkinlik, qagdaqsosyolojik bilgi birikiminin dnemli bir dtizeyi olarak kabul
gdrmektedir. Pozitivist yaklagrm, kurumsal yaprlan agrklamakta griglu
bir dayanak noktasr ve gegerli bir bilgi boyutunu yakalamrgtrr; bu dayanak rizerinde, objektif hukuku agrklayarak, ga!'dag bir hukuki yaprlanmanln yolunu agm$ gOztiksedahi, gtintmtizde sosyologve hukukgulara
driqen giirev, toplumsal gergekli{in do!'asrna agrkhk kazandrran bilgi birikimi siiregine stirekli katrhmda bulunmak, toplumsal gergeklifi objektif
olarak algrlama ve agrklamaya dOnrik sosyolojik bilgi boyutunu stirekli
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geliqtirmek ve onun gerekli krldrflr yaprsal dtizenlemeleri uyarlamaktrr.
I(rsaca gunu ifade etmek gerekir ki, bilinmezlik ve belirsizlikten gelerek,
mutlak ve ideale yOnelmiqhukuk anlayrqrmn kutsallaqtrnlmrq gizemli
yaprsr, onu olaiandrqr ve bilim karqrtr bir hrrkuki oluqum konumuna sokmuqtur. oysa gergekte hukuk, olaian bir nitelik gdsterir ve o ancak, toplumsal olgulardan dofmuq, onun tizerinde bigim ve igerik kazanmrq,
onunla devingen bir etkileqim iginde olmugtur. olgusal gergeklik, hukukun salt doiasrm tantmlamakla kalmamrq, aJrnl zamanda onu, bilimsel
bir incelemenin de konusu haline sokmugtur.
Qafi'daqsosyolojik bilgi birikiminden do!'an sosyal insan posttilasr,
sadecegafdaq hukuki ve siyasal sistemleri etkilemekle kalmamrq gagdaq
psikolojinin kuramsal temelleri rizerinde de etkin bir rol tistlenmiqtir.
sosyal insan gergeklifini, bireysel psikolojinin temeline bir postiila olarak yerleqtirmig olan, gafdaq davramq bilimci Alfred ADLER (18701937)e g6re, insanhfrn uygarhk tarihi iginde, topluluk yaSamr iizerine
kurulmamrg

higbir

yagam bigimine rastlamak

miimktin

defildir.

Topluluk yasamr, bireysel yagamdan once gelmekte ve topluluk halinde
yaqam, insanlar arasrndaki btitrin iliqkileri belirlemektedir. Yaqam kavgasrnda, yalnrzbagrna sava$rm giicii olmayan unsurlardan oluqan ttirler,
topluluk yaqamryla ristrin bir grice eriqmiqlerdir. Insan da yalmz bagrna
yaqayacak kadar gliqhi degildir. Yaqamrm surdtirebilmek igin zayrf yaprsrnr birgok arag ve geregle griglendirmek zorundadrr. Insamn ayrrdedici
nitelifi ve yagam bigimi, geniq bir koruma progTamrm gerekli krlmaktadrr. Insana yaqam igin elverigli olan arag ve geregleri ancak topluluJr yaqamr sailayabilir. uygarhk olarak nitelendirdiflimiz iqbiiltimri, insamn
sahip olduiu herqeyin sebebi olan saldrrma ve savunma arag ve gereglerini, insan|$n yaralna sokabilmiqtir. ADLER'e gtire, salt bu nedenle, insam sosyal bir varhk olarak ele almak zorunluluiu, insan dawamqlarrm
anlayabilmek konusunda, gaidag psikolojiye onemli bir yardrmcr teknif'e
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ulaqmrs olacaktrrl58.
Bu yaklaqrmlarbize,sosyal insan gergekliiinin ttim sosyal bilimler
alamnda temel bir postrila olarak kabul edilece$ bir do!"rultunun varhSrm gdstermektedir. Bu agrdan Iktisat Bilimine de yaklagrldrfrndan, bu bilimin temelinde yer alan 'Homoeconomicus'da rinemli gUghikleri ve g0ztimstizltikleri

igerdili

agrkhkla ifade edilebilir.

Ancak bu konunun

irdelenmesi ayn bir gahgmamn konusunu olugturacak tilgtide kapsamhdrr.

158. Alfred ADLER in en iinemli eseri olan "Understanding Human Nature, New york,
Geenberg-1946',dilimize Dr. Ayla YORUKAN tarafrndan terciime edilmig ve ilk baskrsr Tur Yayrnlar:r tarafindan 19?3 yrhnda, ikinci baslxsr ise Ttirkiye Iq Bankasr
Kiilttb Yayrnlarr tarafindan 1994 yrhnda 'Iuean Tabiatrnr Tanrma' bagh!,r altrnda yayrmlanmrqtrr.
Alfred ADLER, lnsan Tabiatrnr Tamma, Qev. Ayda Ydrukan, Tiirkiye lq Bankasr
Kiiltiir Yayrnlan Genel Yayrn No: 335, Ankara-1995, s.15? vd.
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GEQ POZITIIff.ZM OI,ARAK KURUMSAL

KURAryI

Ahmet HalffkATALAY*
Itteil MacCormick/Ota

Weinberger, Institutional

Theory af Law, New Approches to

Legal Positiuistrl, Dordr:echt, Boston, Lancaster, Tckyo: D. Reidel Publiching

Co.

L992.2.Basr.

Son geyrek ynzyi Hukuk Kuramrmn hem grincel konumunun hem
de ana ydneliminin dzri qu satrrlarda dile gelmektedir:
Bu yii'zyiltn hukuk kuranunt karakterize eden eski stnrrlar arhk genig iilgude a\t'ldilar. Analitik okul, hukuki realizm, d,o{ar huhukun
belirli bir tilreuine ya da genel yorumbitirne dayah kuramlar -en
azrnd,andzgtin ue saf bigimleriyle- iglerinden biri d.ifierlerini d.ryanda btrahacahdenli ayrt konumdodtrlar. $u veya bu konumun yetersizlikleri apagrklagmaktad*. Bu yilzytrm geri kalan d.iinemindehukuh kurarru,ntn ddeui, onlarca elegtiri taraftndan ytprattlan bu
konumlar arasrnd.a seQrneyapryak d,e$it; ama er de$memig hatiyte
bugiine d,eh ulagan pargalann holcksiyonunu gergehlegtirmehtir
(a.b.Q)-Amag tiimlepik ya da hapsamh.bir hukuh huramr olmab
dtrt.

iste N. MacCormick ve O. Weinberger grbi farhh akademik geleneklerden gelen iki hukuk kuramctstnr bir ortak yaprtta buluqturan da
bu yonelimdir.

M.U.H.F. Hukuk Felsefesive SosyolojisiAnabilim Da1 Ogretim Elemanr
A'Aarnio, R. Alexy. A. Peczenik,"The Foundation of Legal Reasoning".
Rechtstheorie
L 2 .( 1 9 8 1 )s; . 1 3 3 .
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Mac0ormick'in gahqmalanmn kuramsal arka plam Angloamerikan
analitik okuluna ve tizellikle Hart'a dayamr. Weinberger'inkiler ise Weyr
'saf
ve Kelsen'in baqhca temsilcileri olduklan Brno ve Viyana Okulunun
kuramr' ndan grdalamr. Birlikte

oluqturduklan

Hukukun Kurumsal

Kurarnr adh yaprt (metinde H.K.{. olarak amlacaktrr) ashnda yazarlann
daha 6nce ARSP, Rechtstheorie, Law Quarterly Reuiew, Legal studizs
gibi dergi veya sagkilerde yayrmlanmrq denemelerini kuramsal kuramr
yenileyip olgunlagtrrmak gibi bir amaqla biraraya getirmelerinden oluqmaktadrr2. Bu yiizden H.K.K.'nrn Ingilizce edisyonlanmn'Giriq'inde yazarlar-yaprtr olugturan malzemenin iizgtin halinin bir monografr kaygsryla tasarlanmamrg olugunun dizgeselligi zaylJ.lalrcretkisini bertaraf
etme tasarrmlyla olsa gerek- kurumsal kuramrn yeni izlencesini, onu koqullayan ve krikleri bu ytizyrhn ilk otuz yrhnda bulunan tartrgmalara da
de[inerek irdelerler3.
Yazarlar H.K.K.'nca temsillenen kuramsal amaglanm qu belgi ile
dile getirirler: hukuksal pozitivizmi ve doial hukuku aqmak igina... Bu
aqma gere,ksiniminin, ttimleqik bir'hukuk kuramrmmn geldiricileri olan
trirhi indirgemeciliklerden kurtulma gabasryla tizdeqolduiu sdylenebilir.
Herhangi

2.

bir hukuk kuramrnrn

yarutlamak

H.K.K. ilk kez Grund,lagen des Institutionalistishen

zorur'da oldugu iki te-

Rechtspositiuismus. (West Berlin:

Verlag Duncker & Humblot, 1985) ktinyesi ile alman dilinde yayrmlandr. Almanca edisyon diSer iki ingilizce edisyondan

3.

Kuramsal

'Giriq' in dar tutulmuq igeriiiyle

ayrrlrr.

kuramrn H.K.K. oncesi gegmiqi ttirkge okura yabancr olmasa gerek: Maurice

Hauriou, "Mtiessese ve Tesis Teorisi" (gev.: Tarrk Z. Tunaya) i. U.n.f.U.
ss. 6g9 -67L; Zeki Hahzo{ullan,

Ceza Normu: Normatif

Diizeni (Ankara: Segkin Kitabevi, 1987), ss. 35-42.

Bir Yapr, Olarak

C.fX'sayr:3-4,
Ceza Hukuku

3t9
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mel soru vardrr: "hukuk nedir" ve "hukuk nasrl bilinebilir"... Yazarlata
gcire bu sorulara verilen geleneksel yamtlar indirgemeciliiin tirnekleridir. Kelsenci normativizm olsun

'dofal hukuk-balrmh' kuramlar olsun,

hukuk gdrtingristinri toplumsal olguyla iliqkisiz bir ideal kendili!'e indirgemek noktasrnda birlegirler. Ote yandan'realizmin ttirlti versiyonlarr
ise, normlar iizerine bir bilgiyi bilinebilir tiirden bir olgrl olmadrg gerekgesiyle temelden yoksun kabul etmekle bUttin bilgtf olgu bilgisine indirgerler.
iqte H.K.K, bu her iki tiir indirgemeciligi agarak, hukuk kuramrmn iki temel Sofusuna doyurucu yamtlar getirmek adrna, normlann hem
ideal kendilik hem de toplumsal olgu olarak kabul gdrd{ikleri yeni bir
varhkbilim ve yeni bir bilgi kuramrmn peqindedirs.
Bu amagla yazarlar G.E.M' Anscombe ve J.R. Searle'un ikili olgu
aynmrna dayamrlar6. Kaba olgu-kurumsal olgu aynmrnda hukuku niteleven ikincisidirT.

4.

Bu belgi aynr zamanda yaprtrn v. Bailtimtiniin de baqh{rdrr ve yazarlardan o.
weinberger'in "Jenseits von Positivismus und Naturrecht" 04.BSP, 1982, ed. PauI
Trappe, C.I,l. Krsrm, ss. 43-56) makalesine dayanrr. Yaprtrn vl. Btiltmii, bu kez aynr
temamn MacCormick tarafrndan dile getiriligine ozgiilenmiqtir ve iizgtin metin adr gegen yazann "Law, Morality and Positivism" (Legal Studies 1 (1982), ss. 131-145;
London, Butterworth and Co. Ltd.) makalesidir.

5.

H.K.K. s.1.

6.

G.E.M. Anscombe, "On Brute Facts", Analysis 18 (1953), ss.69-72;J.R. Searle, Speech
a.ctsian Essayin the Phitosophy of Language (Cambridge: 1969) ss" 50-53' .

7.

Weinberger, Searl'Un, brute facts-institutional focfs ayrrmrnrn alman dilinlde natilrliche
veya rohe Tatsachen ve institutionelle Tatsachen olarak kargrlandrfrm belirtmektedir.
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'varh$' fiziksel gtirtingiiler anlaBir srizleqme veya antlaqmamn
mrnda du5rumlanabilir defildir. Ama bu onlann an[ksal varftklarrna da
engel de$ildir.Yazarlar kurumsal bir olgu olarak normda, driqtince igeriii olmak bakrmrndan ideal bir ydntin, varolmalart bakrmrndan ise maddi
bir ydntin bulunduiunu kabul etmekle, kurumsal kuramr, hukukun her
iki drizeyini konu edinecek tarzda tasarrmlarlar: hukuk bilimi toplumsal
gergekligi hesaba katmadan edemez.Gene, hukuk bilimi kendisini normI arrn ide al kendiliklerinin incelenmesiyle de srmrlandrr amaz.
Kurumsal kuramrn varhkbilimi idealizm ve realizmi uzlaqtrrmaya
dayanrr. idealizme karqr, driqtince iEerifinin gergeklikten platoncu tarzd,a
ayrr durmadrgrm doirulama gabasrigerisindedir. Kurumsal olgular kaba
olgular gibi degildirler. Onlarla olan deneyimimiz uzamsal deiil zamansaldrr. Kurumsal olgular anlam olugturma Ozellikleriyle, insansal etkinliklerde gok dnemli bir yer tutarlar.
Kurumsal kuramrn bilgi kuramr kendisini realizmin karqrsrnda gcirir. Yazarlara gdre, realizmin gapr ancak kaba olgularr konu edinebilecek kadar dar olduiundan realist dnermeler hukuki nesne ile uygunluk
iginde defildirler. B0ylece (kaba) olgusalci indirgemecilik hukuki bilgtyi,
hukuki ve hukuk drqr davramq arasrndaki a5n'rmrortaya koyacak olqtitten yoksun bir genel toplumbilim bilgisiyle seyreltmektedir.

Ayrrca H.K.K.'nrn

Weinberger'e ait briltlmlerinde

humanly conditioned facts da kullanrlmaktadrr

kimi

zar,l.art institutional

facts yerine

(H.K.K. s. 78. 82-84). Weinberger'in ins-

titutional facts igin bu ikame kullanrml, benim brute facts'r'kaba olgu' olarak karqrlamamln

dayanairnr

Popper'in

'Ug

oluqturmaktadrr.

Ote yandan,

Dunya'sr veya Hartmann'ln

'anhksal

ni Weinberger de teslim etmektedir (H.K.K.s.85).

aynma

konu

olan kavramlann

varhk'r ile bailantrlandrrrlabilirligi-
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H.K.K.'mn trimleqik bir hukuk kuramr olugturma yolunda bafidaqtrrrcr bir tutum izleyiqi, yazarlarrnrn bu yaprtla hukuki pozitivizmi defer,
ilke ve toplumsal politika tartrqmalanna cesaretle agmalanndan bellidir.
Yazarlara giire, dofal hukuk gelene$inde norm-erekbilimi ydnrinde gabalar hep olagelmigtir ve do!'al hukukun bu biligselci ydnrine herhangi bir
"iyi" hukuk kuramr aldrrmazhk edememelidir. Deierler konusunda yazarlar rhmh bir biliqselci-olmayan (non-cognitivist) tutum igindedirler.
Onlara gdre kimse nesnel bigimde neyin adil oldufunu ne bilebilir ne de
kanrtlayabilir. Ancak bu biliqselci-olmayan tutum, yazarlann deierler
konusundan el gekmeleri ile defil; tersine adalet sorununa iliqkin kimi
ussal argriilanlar geliqtirmeleri ve en azrndan neyin adaletsiz olduiunun
kamtlanabilirlili

rizerine tartrqmaya giriqmelerine yol agmrqtrr. Bu nok-

tada H.K.K. pozitivizmin eski biliqselci-olmayan tutumunun hakkrndan
gelmeye ve krlgrsal ussalhgr esenlendirmeye gahqmaktadrr. Ornefin
MacCormick ussalhftn tek baqrna toplumsal kararlarrn adil olmalarrnr
sailamaya yeterli olmasa bile kurumsalhfrn en dnemli iizellili olduiunu
belirtir ve ekler: "Adalet duygusundan ve bilgelikten yoksun bir ussalhk
ancak bir usdrqrhsrvaredebilir"S.

8.

"We demand a high degreeof rationality both in the structuring of our legal systemsand
in the processesof their administration. fugal reasoning is not just gouerned by, but is a
form of, practical rationaliQ. We should not undenate the extensiuenessof the scopeof
the rationality in legal reasoning. But we should recognisethat euen here there are Iimits where the judgment of experiencegoes beyond &ny reason that can be constructed
within the logic of law. Rationality in law and in legal processesis the first uirtue: but
there are others beyond it. Without wisdorn, compassionand a senseofjustice, rnere rationality rnay seernto giue us reasonto dn what truly unreasonable things". MacCormick.
H.K.K. s.205.
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H.K.K.'mn britiinleqtirici gabasr pozitivizmin geg eleqtirilerinin en
onemlisine, Ronald Dworkin'e vanr9. Yazarlara gOreDworkin'in elegtirileri pozitivizmi bertaraf etmek gdyle dursun, onu berkitici yiinde iglemektedir.
Boylelikle H.K.K., post-pozitivist hukuk kuramr igin biittinlegtirici
bir izlence dngtirmektedir: Aym zamanda hem normativist, doial hukukgu ve realist kuramlardaki biligselci ydnii; hem de hrlgrsal usun esenlendirilmesine ytinelik biligselci-olmayan savlarr ba!'daqtrrmaya gahgmaktadrr10. Ote yandan Yapr!, kurumsal kuram aracrh[ryla hukuk felsefesinde
iki rinemli dil evreni-Ingilizce ve Almanca- arasrndairi iletigimin onemli
bir uiralrm temsil etmektedir.

9.

Ronald Dworkin,

Taking'Right

Seriously (Cambridge, Massachusetts: Harvard

University Press. 1978).
1 0 . Bu tutumun ytintembilimsel ba!'dagrmsrzhk sayrlamayacalrnr Weinberger giiylece dile
getirmektedir: "The accusation of methodolagical syncretism cannot be leuelled at me for
the following reasons.I d.istinguish sharply -more sharply than Kelsen who includes the
essentially sociological questions of positiui|

in: nonn-logical analysis-betweenthe rela-

tions of norm-logic and the question of the social existenceof norms and the legal process.I distinguish betweenthe ways of looking at thz law in that I neuer answer legal quaestions ofa norm-logical character by referenceto sociological asswnptions. Howeuer, I
arn conuinced th.at the jurist must also ask questions which concern the social existence
of law, its wo1 of operating in socetyand. the relations betweenlaw and society. In my
opinion theseare all proper questionsfor jurists". H.K.K. s.45-46.

DENIZ\ZE SiCORTAHUKUKU
SEMPOZTUMU

fstanbul-l995

ALMAN DENizTrc,ARETl HuxuI(uNuN 1e86yrLI REFoRMU
AQISINDAI\ TUNX HUKUKIINDA DONATAIv \IE TA$TYAIYIN
SORUMLULUKI,ART ir,N ir,Ciri

OT,ANAXYAPILMASI

cEREr{ENnn ci$ irr,ixr,n R{<
prof.Dr. Ergun A.
enfiNCif,
Burada korlunun cineminin daha iyi ortaya konulmasr bakrmrndan,
dncelikle drinyada deniz ticareti hukukunun geligmesi rizerinde
krsaca
durulmasr yararh olacaktrr.

zamantmtzda deniz ticareti hukuku drinyadaki ekonomi ve teknolojideki hrzh geliqme ile def'igen ihtiyaglarr karqrhyabilmek igin,
asrrlar
stiren muhafazakar karakterini terkederek devamh degiqikliklerin yaprldrgr bir srirege girilmekle, dinamik bir nitelik kazanmrqtrr.
$riyleki, drinyada denizci iilkelerin buytik bir krsmr ortaya grkan ihtiyag ve kurumlara
grire birbiri ardrna reformlar yaparak, deniz ticareti hukuklannr
deiiqtir_
mekte ve yenilemektedirler.
Bu reformlarda, muhtelif alanlarda deniz ticareti hukukun birleqtirilmesi ile ilgili olarak yaprlan milleilerarasr sOzlegmelerOrnek teqkil
etmektedir. zaten milletlerarasr sdzlegmeler de krsa arahklarla devamh
olarak gdzden gegirilmekte, yenilenmektedir. Ulkelerin hukuklanm sdzleqme hrikrimlerine uygun hale getirmesiyle her iki hukuk -i9 hukuk ile
milletlerarasr drizenleme- arasrnda ikilik ortadan kalkacaS igin, deniz
hukukunun milletlerarasr alanda birlegtirilmesi konusunda maksat tam
olarak sailanmrq olacaktrr.

(')

Bu teblif 3.5.1995 tarihinde Marmara Universitesinde diizenlenen SemDozvumdasunulmugtur.
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Biitrin bu geliqmelere uygun olarak Mehaz Alman Hukukunda son
zamanlarda , Lg72 ve 1986 yrllannda olmak rizere iki btiyiik reform yapilmrstlr.
fiirk

Deniz ficareti Hukuku ise bu geliqmelerin drqrnda kalmrq

olup, 40-50 yrl onceki qartlara uygun bir drizenlemedir. Ulkemizde milletlerarasr deniz hukuku sdzleqmelerine katrlma, ig hukuklanm bunlara
uygun hale getirmek geklindeki geliqme stiregine hentiz girilmiq delildir.
Tiikiyenin katrlmadr!,r scizleqmelerin baqhcalan l-968 Visby Kurallarr
veya onun yerine uygun gtirtiltirse 1,978Hamburg Kurallan, Akaryakrtla
Kirlenmeden Doian

zararlar lgin sorumlulufa

dair 1969

Broksel

Sdzlegmesi ve bunu tamamlayan Akaryalutla Kirlenmeden ileri gelen
zararlan Tazmin igin Fon ,tesisi hakkrnda 1971 Brtiksel sozlegmesi,
Deniz Alacaklanna kargr Sorumluluiun

Srmrlandrnlmasrna dair 1976

Londra siizlegmesidir. Burada Ttirkiye'hin 1976 Londra sdzlegmesinekatrlma hususundaki tutumuna da igaret edilmelidir. $iiyleki, Tiirkiye bu
srizleqmeyi28 $ubat 1980 de tasdik etmiq olmasna ra[men, herne sebebse belki tereddtitler aqrlamadrfr igin, qimdiye kadar tasdik evralu sdzlegmenin yaprldrfr merkez olan Londraya gtinderilmedi!'i igin, hala taraf durumuna gelememigtir. Bu agrklamalardan ortaya grkan gergek, Ttirk
Deniz Ticareti Hukukunun reforma ihtiyacr olduiudur. Bunun igin de en
iyi drne[i, L972 ve 1986 yrh reformlanyla Alman Deniz ficareti hukukunda ortaya konulan diizenlemeler teqkil etmektedir'
Bu tebligde stirenin srmrh olmasr nedeniyle, Ttirk Deniz Ticareti
Hukukunda A]man Hukukundaki 1986 yrh reformu g6z0niirre ahnmak
suretiyle donatan ve tagryamn sorumluluklanyla
gereken deliqiklikler tizerinde durulacaktrr.

ilgili olarak yaprlmasr
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1. gorUnfi
Donatanrn
Sorumluluiu
Yaprlmasr Gereken Defigiklikler

ite

Ilgili

Olarak

Bu brihimde Trirk Deniz Ticareti Hukukuna ijrnek teqkil etmek
rizere 1986 yrh reformuyla Alman Ticaret Kanununun 4. Kitabrmn
Donatan ve Donatma igtiraki fashnda donatamn sorumluiu ile.ilgili olarak yaprlan degiqiklikler iizerinde durulacaktrr. 1986 yrhnda donatamn
sorumlulu$unun

srmrlandrnlmasrna

dair gergekleqtirilen deiiqiklik,

1972 yrhndaki reformun devamr olup, bu hususla ilgili Onemli bir geliqmeyr ifade

eder. $riyleki,

Sorumluluiunun

1972 yrhndaki

Srnrrlanmasrna dair

reformla

7972 Briiksel

Donatanlann
Sdzleqmesinin

Alman Ticaret Kanununa ahnmasr suretiyle artrk zamamn qartlarrnh
uJrmayansrmrh ayni sorumluluk yerine gittikqe daha geniq bir uygulama
alam bulan belirli bir meblaf ile srmrh sorumluluk ilkesi kabul edilmiq
olmaktadrr. Bu qekildeki bir de['igikli!'in isabetli olduiunda qriphe yoktut. Zira srmrh ayni sorumluluk sistemi bazr sakrncah taraflanna ilaveten defigen ekonomik ve teknik gartlar karqrsrnda eskiyip, iglevini tam
olarak yerine getiremez bir hale gelmiqtir.
$riyleki, bu sistemde gemi en son durumuyla icra takibine konu
tegkil edecefinden, alacakhlar geminin ziyar veya hasara uiramasr rizikosuna maruz bulunmaktadrr. Gemi ve navlunun ziyan halinde sigorta
tazminatrna mriracaat imkam tamnmadrfir igin, alacakhlann higbir gey
elde edememeleri gibi agtr bir sonug ortaya grkar, meierki bir surogat
veya aJrncasrmrh qahsi sorumluluk sdz konusu olsun.
Bu sorumluluk sistemi donatam herhangi bir olaydan sonra geminin tamirini mtimktin oldulu kadar geciktirmeye sevkedebilir. Qrinku tamir ile geminin deferinin artmasr alacakhlann yaranna olacaktrr.
Bundan baqka yeni bir geminin donatammn aym igi griren a5mr tagrma
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kapasitesindeki eski bir geminin donatamna nazararr daha fazla bir sorumluluiu vardrr. Demekki srnrrh ayni sorumluluk eski gemi iqleten donatanlarrn lehine olmaktadrr. Bu sorumluluk sistemi, deniz ticaretinin
deiiqen teknik ve ekonomik qartlanna da uygun driqmez. $dyleki, zamammrzda krrkambar mukavelesiyle yaprlan taqrmalann buyrik bir artrq
gostermesi, navlunla sorumlulugrin Oneminden kaybettirmiqtir.

Zira

muhtelif yerlerde bulunan gok sayrdaki navlun borglularrm takipdelu
gtgluk meydandadrr. Bu navlunlarrn de$erinin azhgr da zaten bOyle bir
zahmete de$mez.Halbuki eskiden daha gok yaprlan garter s6zleqmelerirrde navlunun deSerifazla olduiu g1bi,azsayrdaki borglulannr tesbitte kolaydr. Bu itibarla o zamanlar navlunun a5rni sorumluluSa dahil olmasrmn pratik bir faydasr vardr.
$imdi gemilerin her limanda mua)ryen parti mal ahp, di$er bir hrsrm mallan boqalttrklarr tarifeli ring seferlerinde de eski HGB $ 757 de
(TTK 1238) 0ngcirrilen yolculuiun ne zarnan bitip yeni bir yolculuiun ne
zaman baqlayaca[rm tesbitte eskisi kadar kolay delildir.
Gemiler seferlerini bitirdikten sonra beklemeleri zararlarrna neden olacaf,rndan,krsa bir zanr.artsonia tekrar yola grkarlar. Bu hal zarnammrz gemi iqletmeciliiinin bir geref'ini teqkil eder. Gittikge krsalan bekleme mriddetleri de ewelki yolculuktan doian alacaklarrn ridenmesi
meselesinin halline imkan brrakmaz. B0ylece, gemilerin alacakhlarrn
menfaati icabr olmaksrzrn yeni yolculu{'a gikanlmasr ile donatanlann srnrrh ayni sorumluluiu

yanrnda srmrh qahsi sorumlululu

da doimuq

olur. Burada aJirrca alacaklann gemiye el koyabilmelerinin her zaman
kolay olmadrgr da belirtilmelidir. Nihayet alacakhmn gemiye el koymasr
karqrsrnda, donatan gemisini kurtarmak igin banka garantisi veya bagka
bir teminat gdstermektedir.
Navlunlar

da ekseriyetle peqin veya en geg varma limanrnda yu-
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ktin teslimi srrasrnda ddendigi igin, bu bakrmdan da ayni sorumlulu$un
yerini srnrrh qahsi sorumluluk almaktadrr.
I

Iqte britrin bu sakrncalarr ve deniz ticaretinin de[igen ihtiyaqlanna
uJnnamasrnedeniyle, Mehaz Alman Hukukunda 1922 yrhndaki deiiqiklikle srnrrh ayni sorumluluk sistemi terkedilerek, 7gE7 Bniksel
sOzlegmesinde6ng0riilen geminin tonilatosuna g6re belirli bir meblaEla
srmrh gahsi sorumluluk esasrkabul edilmigtir.
$imdi ise, Alman DenizHukukunda 1986 yrhnda yaprlan reformla
donatamn sorumluluiunun srmrlanmasr bakrmrndan, daha ileri bir sisteme gegilmiq bulunmaktadr.
Ttirkiye ise biitrin sakrncalarrna raimen, hala ddnyada bu sorumIuluk rejiminin tek temsilcisi olmakla devam etmektedir. Bu nedenle.
Alman Hukukundaki

srmrh qahsi sorumluluk sisteminin bu geliqmiq

qekli,'bizim igin bir rirnek olarak briytik bir 6neme sahiptir.
25.7.L986 da kabul edilen lkinci Deniz Hukukunda Deliqiklig.e
dair Kanunla "Das zweite seerechtsdnderungsgesetz"l donatanrn sorumluluiu

ile ilgili olarak ortaya konulan yeni drizenlemedeki sistematik
anahatlanyla qu qekilde aqrklanabilir.
$ciyle ki,

1.

Ilk Kanun
kanundvt.

6nce HGB

$

4BG htikmtinde

1972 yrhndaki degiqikli$in gergekleqtirildigi
25.7.1986 tarihli

yapilan

atrfla

Deniz

1 ,Mart L1TZ de kabul edilen

ikinci Kanunla "Deniz Alacaklanna

karqr Sorumlulu{un

Srnrrlahmaslna dair L976 Londra Sdzleqmesi", "Koniqmentolu Eqya Taqrmalarr hakkrnda L924 Brtiksel Sdzleqmesini degiqtiren 1968 Brtiksel Protokolti" (Visby Kurallap)
"Denizde Yolcu ve Bagaj Taqrmalan hakkrnda
kuka ahnmaq bulunmaktadrr.

Lg7 Atina Scizleqmesi" hrikiimleri

ve

ig hu-
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Srmrlanmasrna dair 1976 Londra

Alacaklanna karqr Sorumluluiun

sdzleqmesiyle2-3Akaryakrtla Kirlenmeden dosan zararlar igin Hukuki
sorumlulufa dair 1969 Brtiksel sozlegmesia i9 hukuka ahnmakta olup,
bunu takiben ozellikle 1976 sozleqmesinde tamnan imkanlardan yararlamlarak bazr hriktimlere yerverilmekte, bunun drqrnda her iki sdzleqme
bakrmrndan bazr hususlara agrkhk getirilmekte ve nihayet s$zleqmeler
drgrnda kalan haller iginde srnrrh sorumluluktan yararlanma imkAm dngdrrilmektedir.
$u hale grire, dtizenlemenin ihtiyaglan tam olarak kargrlamasrm
temin amacryla, sadece S0zleqmelere atrfla yetinilmemig, sbzlegmelerde
6ng6rtilen sistemler korunarak, bazr ilAveler yaprlrmg ve sakh tutulan
haklardan istifade edilmig bulunmaktadrr. Bu husus HGB $ 486 f.5 de sr-

2.

karqr sorumluluk,

HGB g 436 f.l e grjre, deniz alacakhlanna

Srnrrlanmasrna dair 19 Kasrm

Sorumluluiun
Srnrrlanmasrna

dair Sozleqme) hi.ikiimlerine
kolayhk

de yaprlan atrflarda

sailamak

Lg76 tarihli

karqr

Deniz Alacakhlanna

Sdzleqme (SorumluluBun

grire srnrrlandrrrlabilir.

Dif'er

htiktimler-

igin, parantez iginde scizleqmenin krsaltrlml$

qekli belirtilrnektidir.

3.

Bu defa , Lg76 Sdzlegmesinin ig hukuka
ayrr ayp paragraflara

yerleqtirilmesi

ahnmasrnda,

tg57 Stizleqmesi hiiktimlerinin

qeklindeki usul yerine atrf metodu tercih edilmiq-

tir.

4.

HGB

$.

486 f.Z ye grire "Akaryakrtla

Sorumluluia
Sorumluluga
nrrlanabilir.

dair

Zg Kasrm

1969 tarihli

Doian

Milletlerarasr

dair Scizleqme) anlamrnda sorumluluk,

Zararlardan

Hukuki

Stizleqme (Akaryakrttan

bu stizleqme h{iktimlerine

gdre sr-

Bu htikiimde de para nteziginde Srizleqme adrnrn krsaltrlmrq qeklinin veril-

mesi, bundan sonraki atrflarda tekrardan
gekte 1969 Brtiksel
kanunun

Kirlenmeden

Sozleqmesi, 18 Mart

2m. B paragrafi h{ikmti uyannca

HGB g 4g6 f.2 hiikmtiyle

kagrnmak igindir. Onemle belirtmeliki,

ger-

tasdikine

dair,

L975 tarihli
ig hukukta

Stizleqmenin

da gegerli krhnmrqtrr.

mevcut olan bir hukuki durum agrklanmaktadrr.

Bciylece
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srizleqmesi ile

Akaryakrtla Kirlenmeden dogan
sorumluluia dair srrzleqmehrikrimlerini tamamramak
rizere HGB g 4gz
den 487e ye kadar olan kuraila'n gegerli olduiu geklinde
ortayakonulmaktadrr.
sorumluluiun

srnrrlanmasr sistemleri anahatlanyla inceleme
konusu yaprlrrken, bu hususrar ig taksimatta ait oldukla'yerlerde
agrkla_
nacaktrr.
$ 1. DENiZ
SIMRI"ANDIRILII{ASI

AI,ACAKI,ARINA

I(AR$I

SORUMLI.]LUGUN

SISTEMi

Donatanrn sorumluluEunun srmrlanmaslna dair
1952 Brtiksel
scizleqmesinin 1gr2 de ig hukuka ahnmasryla 0ng6nilen
rejime nazararl
daha ileri bir sistemi ifade eden bu yeni d.rizenleme,
HGB $ g 4g6, 4gz,
487a,b, c, d ve e hriktimleriyle gergekleqtirilmiqtir.
Alman ig hukukunda
atrf yoluyla gegerli lahnan Deniz Alacakrarrna
Kargr sorumlulugun
Srnrrlanmasrna
dair
Lg76
Londra
Srizlegmesinde,
I}ET
Konvansiyonundaki sistem benimsenmekle beraber,
ekonomik ve gemi
iqletmeciligindeki geligmelere iygon olarak bazr dnemli
degiqiklikler rin_
gdrrilmriqttir.
Bu hususlarrn L}ST Sozieqmesiile karqrlaqtrrmah
olarak agrklanmasr suretiyle, Alman hukukunda da buna paralel
deiigiklikler ortaya
konulmus olacaktrr.

I. SORUMLT]LUKI"ARINI

SIMRI,AI{A

IIAKKINA

sAIIiP

OI,AN $AIIISI,AR
Srizleqmenin
1. m. pary.2 de denizgemisimalikindenbaqkabu terim igine dahil edilmek suretiyle, malik olmayan
donatan, garterer ve igleticinin de, 1957 Konvansiyonunda ordufu gibi,
sorumluruklarrm srnrrlama hakl<r kabul edilmektedir. Fakat Londra
scizregmesinde 1957
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Konvansiyonund'an farkh olarak sorumlulu!'unu

srmrlama hakkr olan

qahrslarrnadedi,kurtarma-yardrmfaaliyetleriiledolrudanbafilantrlr
srmrlamaya tAbi alacak bakrhizmet gdren kiqiler (1. m' parag' 3)5 ile
sigortacrmn da (1 m'parag' 6)6
mrndan sorumluluiu sigorta etmig olan
baqka kaptan ve gemi
ildvesi ile arttr'rmrq bulunmaktadrrT. Bunlardari

5.

(iirgemi drgrndan veya gemi ile ilgili olmaksrzrn
Btiyle bir geniqlemeyeesas itibariyle
nefiinhelikopterle)kurbarmayardrmdabulunankigilerindesorumluluklarrnrsrnrrlaTojo Maru davasr bu defigikliE'in baglica
yabilmelerine imkan tanrmak igin.gidilmigtir.
nedeniolarakg6sterilir.Carbon,sergio,LimitationofLiabilityforMartimeClaims,
CMI.Documantationlg76s.lT0.Bununlaberaberkurtarma-yardrmgemidendeyab6yle bir il6ve yerinde olmuqtur' Bu
prlsa, her tiirlti tereddiitleri iinlemek bakrmrndan
faaliyeileri, sadecetehlikede bulunan
siizlegmenin tatbiki agrsrndankurtarma-yardrm
gemilerinkurtarmakiginyaprlanhizmetleremiinhasrrclefildir.Bunaenkaznkaldrnlgibi faaliyetlerle, gemi maliki veya kurtaranrn
masr,{timhasr zara]:srzhale getirilmesi
bir zaran tinlemek veya azaltmak igin ahnan
sorumlulufunu srnrrlama hakkr olclu!'u
parag' 3)'
tedbirler de dahil edilmiqtir (Sdzl' I m'

6.

Zalert:lgsTSdzlegmesinetarafolanbirqokdevlettedonatangibisigortacrnrndasorumlulufunusrnrrlamahakliooldulukabuledilmektedii.BunakargrlrkAmerika.cla
birgokeyaletmahkemesimalisorumluluksigortacrsrnrn,donatanrnsrnrrlrsorumluluk
hakkrndanfaydalanmayacafrnakararvermiq,mahkemelerinbugekiltlekiyorumu'
Mahkeme tarafrndan da benimsenrnigThe cushing davasrnda (1954) Federal Yiiksek
tir'Bunedenledirki,donatanrnsigortacryafazlaprimodemesiniortadankaldrrmak
iginsb?konusuhtikumKonvansiyonaalrnmrqtrr.Bkz.Rein.Alex,FirstReportCM|
Documentation,lg?3s.7,8;Carbon,agm.s.1?0.Efersrnrrlrsorumluluunileristirule.
bildifibiralacasn.tamamriginsrnrrat6biolmaksrzrndolrudansigortacryamtiracaat
sigortacrnrn sigorta primini yuksek tutmasr
eclilebilmekte ise, bu ihtimal nedeniyle,
beklenebilir.

7.

bu gekildeki ildveler sebebiyledir ki, sdzlegGemi maliki terimine dahil edilemiyecek
Srmrlanmasr geklinde degiqtirilmenin adr Deniz Alacaklanna Karqr Sorumlulufu',r
migtir.
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adamlanna ildveten gemi maliki ve onunla eqit tutulan gahrslar veya
kurtarma yardrmda bulunanlarrn sair mristahdemleri de srmrh sorumluluktan yararlanabilirler (1m. parag. 4).
II. SORUMLULUK

SINIRI,AIT,IASINA

TABI AI"ACAKLAR

1976 sdzlegmesinin 2 inci maddesinde sorumluluk srmrlamasrna
tAbi alacaklar,7957 Konvansiyonuna(l m. parag. 1) nazaran daha basit
ve agrk bir bigimde ortaya konulmaktadrr. sijz konusu alacaklar 2 inci
maddede srrasryla qu qekilde belirtilmektedir:
a) Gemide veya geminin igletilmesi yahut kurtarma-yardrm faaliyetleri ile dogrudan ilgili olarak vukuu bulan 6ltim, yaralanma, her ttirhi
eqya ziya ve hasarr ile vesair btitrin zararlardan doian alacaklar. Maddi
zararlar arasrnda, patantez iginde liman tesisleri, havuzlar, se5rnisefere
elveriqli su yollan ve seyip yardrmcr tesislerinin, marrlz kaldrklan .zarallar aJrncabelirtilmektedir. Bunun sebebi bazr devlet mahkemelerinin bu
yerlere verilen zararlar iqin srmrh sorumluluiu

kabul etmemeleridirs
B0ylcce 1976 srizleqmesinin uygulama alamna giren hallerde bu bakrmdan birlik saflanmrgtrr.

8.

The Draft convention, Explanatory Notes. cML Documentatioa 1974 s.402; ohay,
Deniz Ticareti Hukuku

.
'

c-I 1970 s. 260; eojo, Enternasyonal Deniz Hususi
Hukukunda Yeni Bazr Geligmeler, Batider C. D( sayr 2 s.2gS.Konferansta bazr devletlerin temsilcileri, liman ve seyriiseferle ilgili su yollarrnm tinemi dolayrsiyle, bunlara
verilen zararlardan dofan alacaklann sorumluluk srmrlamasrna t6bi olmamasr veya
bu alacaklara di{er egya veya malvarh!'r zararlarrna nisbetle bir tincelik tamnmasrm
teklif etmiglerse de, bu kabul olunmamrg, ancak 6 m. parag. B de akid devlegere milli
kanunlarrnda, bu alacaklara, belirtilen tarzda tincelik tamma imk6nr verilmigtir.
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sdzleqmede "sair britiirr zar arlaf' "consequential loss resulting therefrom" ibaresine de yer verilmigtir. Bu suretle htikrim gerqevesindebiittin malvarhpt zararlanndan do!'an alacaklan4 da, srmrlamaya tAbi olduiu tereddrite Jrervermeyecek bir qekilde ongcirtilmektedir.
b) Deniz yolu ile yaprlan taqrma hizr4etlerindeki vaki gecikmeden
ileri gelen btittin zararlardan do!'an alacaklar'
1957 Sozleqmesindeyer almayan gecikme zararlanmn ayrrca belirtilmesi uygulamada birlili temin bakrmrndan gerekli gdriilmtig olmahdrr.
Bu alacaklann, gemide veya geminin iqletilmesi ile meydana gelen
zararlardan doimuq olmak geklindeki ana nitelifi, donatamn, 1957
s6zleqmesindeoldu[u gibi 19?6 Konvansiyonunda da, taqrma stizleqmelerinin, hig ifa edilmemesinden do!'an alacaklar igin, sorumluluiumr srmrlamaSrna,imkAn vermez.
c) Akitten do[mug olmayan herhangi bir haklon ihlali neticesinde
ortaya grkan ve geminin iqletilmesi yahut kurtarma-yardrm faaliyetleri
ile dogrudan ilgili olarak vuku bulan diier bUtrin zararlardan doian alacaklar.
Buradaki hak kawamr ile yalmz mutlak haklar deEil, ihlal edilmeleri tazminat taleplerinin doiumuna yol agabilecek sair malvarfu['r deierleri de kasdedihhektedirg.

g.

neue Haftungsrecht
Explanatory Notes, cMI Documentation 1974 s. 402. Herber, Das
der Schiffahrt 1989 s' 57, Priismann-Rabe, age, s'94'
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1957 Siizlegmesindeise (1 m. parag. Ib) akitten doimuq olmamak
qartr iingdriilmeksizin, herhangi bir hakkrn ihlAlinden dogan alacaklardan bahsedilir: 19?6 Scizleqmesinde,bu husus akit drqr ihlAller qeklinde
daraltrlmrq olmaktadrrlo. Fakat fikrimizce gergekte bu bakrmdan her iki
sOzlegme arasrnda farkh

bir

durum

mevcut defildir.

Zira

1976

Sfizleqmesinin 2 inci madde parag. I a bendinin son krsmrnda ringdnilen
"sair btittn zararlardan do!'an alacaklar" ibaresi ile zaten sdzleqmeden
dofmuq olsun veya olmasrn biitiin hak ihldlleri karqrlanmaktadrr'
d) Batmrg, enkaz haline gelmiq, oturmug veya terkedilmig bir geminin, iginde bulunan veya bulunmuq olan qeyler de dahil olmak izere y:d;z'
drirtilmesi, kaldrnlmasr, imha edilmesi veya zararsrz hale getirilmesinden do$an alacaklar.
1957 stizlegmesindede yer alan bu hilktim (1 m. parag. lc) daha
agrk bir hale getirilmiqtir.
e) Gemi ytikiintin

imhasr veya zararsrz hale getirilmesinden

doSan

alacaklar.
Sdzleqme 18 m. parag. 1 de, devletlerin 2lri,.I parag. (d) ve (c) bentlerini tatbik etmemek hakkrm saklr tutabilecekleri

kabul edilmektedir.

Alman hukukunda, sakh tutulan bu haktan yararlanmak suretiyle
sOzkonusu alacaklar iqin, HGB $ 487 htikmti ile Ozelbir dtizenleme geti-

10. Alex, First report CMI Documentation 1973 s. 8. Grigs

Williams,

Limitation

of

Liability for Ma.rimite Claims, L991 s. 21. Burada haksrz fiil (tort) veya kusursuz sorumluluk (strict liability) halleri sdzkonusudur.
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rilmekteirll.

Bu dtlzenlemede belirtilen masra{lar igin srmrlamamn, s6z-

leqme uyarrnca hesap edilecek ayrr bir azami sorumluluk tutan ile gergekleqece[i kabul edilmektedir. Biiylece bu gibi masraflarrn alacakhlan
lehine olmak rizere sadece onlar bakrmrndan, srizlegmedenfarkh olarak
yeni bir azami sorumluluk tutan ihdas edilmigtir. Bu d{izenleme ile enkaz kaldrrmanrn briytik masraflara sebeb olacalr griztintine ahnarak,
borglu ve alacakhlarrn menfaatleri arasrnda denge saflanmasr amacr takip edilmektedir. HGB $ 487 hrikmt hangi hukuki sebebten dofarsa do[sun, enkaz kaldrrma masraflan ile ilgili britun alacaklara uygulanacpktrr. Bu alacaklann kapsamrna sadece cizel hukukla ilgili olanlar deiil,
Ticaret Kanununun Tatbik $ekli Hakkrndaki Kanunun-EGHGB-7m. f.2
hiikmti uyannca kamu hukukuna iligkin talepler de dahil bulunmaktadrr12.

1 1 . HGB $ 487 hiikmtine gcire, Srnrrltk Sorumluluf'a dair Sdzleqme (I) Batmrq, enkaz haline gelmiq, oturmuq veya terk edilmiq bir geminin iginde bulunan veya bulunmuq olan
geyler de dahil olmak izere, ytizdurtilmesi,
hale getirilmesi,

(2) gemi ytiktintin

kaldrnlmasl,

imha edilmesi veya zararsrz

imhasr veya zararsrz hale getirilmesi

igin

'yaprlan

masraflar hakkrnda bunlar hangi hukuki sebepten doSmuq olursa olsun, ayn bir azami
sorumluluk
da

tutarrnln

Ongdrtilen

tegkil edilmesi suretiyle uygulanmahdrr.

azami

sorumluluk

tutarr.

2. frkraya giire, 1. fikra-

Sorumluluiun

Srnrrlanmaslna

Sdzleqmenin 6 m. parag. 1. b harfli kuralt uyannca belirlenir. Azami sorumluluk
qahrslara karql aynr olaydan dofan parag. 1 deki alacaklarln
Bu qahrs grubu Sclzl. 9 m. 1 parag. a. b veya c harfli
Azami sorumluluk

dair
tutan

tamamr igin gegerlidir.

kurallarrnda

belirtilenlerdir.

tutart sadece HGB $.487 fikra 1de dngdrulen alacaklann karqrlan-

masrna tahsis edilir.

Bu hususla ilgili

olarak

Scizleqmenin 6 m. 2ve 3. parag. lan uygulanmaz.

L 2 . Herber s. LL2, Priissman-Rabe 3. basr s.145.

Sorumlulu$un

Srnrrlanmasrna

dair
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f) Sorumluluk srmrlanmasrna tAbi bir alacairn doiumuna yol aqan
bir zaran finlemek veya azaltmak igin ahnan tedbirlerle, bu tedbirlerin
bagkaca sebebi olduklan zararlar ytiziinden sorumlu kiqiden batska bir
qahrstarafrndan ileri stiriilebilecek alacaklar.
Bu son hal 1957 scizleqmesindemevcut defildir. Btiylece sorumlu
kiqinin (gemi maliki, donatan vesaire) zararl onlemek veya azaltmak hususunda tedbir alma iqini mukavele ile rigtincti qahsa brrakmasr veya
tigtincii kiqinin mukavele olmaksrzrn, bu hususta faaliyet gtistermesi sebebiyle dofan alacaklarr ile bu tedbirler ahmrken baqkalanna verilen zararlardan dogan alacaklar igin de gemi maliki veya donatan sorumluluiu
srmrlama haklana saniPtirlS.
Stizleqme2. m. parag. 2 de srmrh sorumlulufa tdbi bir alacaS'n,
riicu hakkr qeklinde ileri stirtilmesi halinde de, nitelik deiiqtirmeyecefi
hususu belirtilmektedirla'
III.
B IRAKII,AI{

SORUMLT]LUK

SINIRI,AMASININ

DI$INDA

AI,AC ATil,AR

sdzleqmenin 3. m de sorumluluk srmrlamaslnln drqrnda brrakrlan
alacaklar beq paragraf geklinde belirtilmektedir. Bunlardan ilki kurtarma yardrm alacaklarr ile mtiqterek avarya garame alacaklanna ve so-

1 3 . The Explanatory Notes s. 404. Griggs-Wiltiams age. s.23, 24, Herber s.59.
L4. Orneiin, miiqtereken haksrz bir fiille bir zarara sebep olan iki donatandan biri sorumluluiunu

srnrrlama hakkrna sahip olup, diSeri bu haktan yararlanmryorsa,

nin zararrn tamamrnr ridernesi halinde, ilk donatana karqr traiz olduiu
nrrh sorumluluia

tebi bir zrlacak niteliiindedir.

bu ikinci-

rticu hakkr, sr-
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nuncusu gemi maliki veya kurtarma-yardrmda bulunamn gdrevleri gemi
hizmetlerine veya kurtarma-yardrm faaliyetlerine iliqkin olan mtisdahdemlerinin bunlann mirasgrlanmn, haleflerinin veya bu gibi alacaklan
ileri stirmeye hakla bulunan diger qahnslann gemi maliki veya kurtarma-yardrmda bulunan kimseden taleplerine iligkin

bulunmaktadrr.

Fakat Sdzleqmeyegdre bu son halin sorumluluk srmrlamasr drgrnda brrakrlmasr igin, gemi maliki veya kurtarma-yardrmda bulunanla, mtistahdemleri arasrndaki hizmet srizlegmesini dtizenleyen milli kanunda srmrsuz sorumluluiun

veya stizleqmedekinden daha yiiksek mebla!, ile

sorumluluk srmrlamasrnrn dngOrrilmesi gerekli bulunmaktarrl5. HGB $
486 f.lb.4 htikmri ile yukarda agrklanan qartrn gere$i yerine getirilmektedir. $tiyleki bu htikme grire, hizmet s6zlegmesii9 hukuka yani Alman
Hukukuna tAbi olduiu takdirde, Sorumlulufun Srmrlanmasrna dair olan
Sr)zlegmenin3 m. e harfli kurahnda belirtilen alacaklara kargr sorumluluk srmrlandrnlamaz.
Diier tig hal ise 1957 Siizlegmesineg6re bir yenilik tegkil etmektedir. Bunlar akaryakrtla deniz kirlenmesinden ileri gelen zararlar ve ntikleer zaratlardan doian alacaklara iligkin bulunmaktadrr. Bu gibi zararlar haklanda,'1957 den sonra milletlerarasr sdzlegmeleryaprlmrqtrr. Bu
s6zlegmelerdehem sorumluluiun dofmasr yani -den sorumluluk, hem de
srmrr yani- ile sorumluluk halleri dtizenlemekte olduiu igin, zaten bagka
bir sdzleqmeile tamamlanmalanna bir gerek yoktur.

15. Buna kargrhk eler gemi maliki veya kurtarma-yardrmda bulunanla miidtahdemleri
arasrnda hizmet siizlegmesini diizenleyen milli kanunda 1976 Siizlegmedekindendaha
dar bir srnrrh sorumluluk dngdriilmiigse, bu takdirde 1976 Stizleqmesindekisrmrlar gegerli olacaktrr. Bkz. Griggs-Williatns age.s.28.
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1976 sdzlegmesinin kapsamr drgrnda brrahrlan alacaklardan ilkini
Hidrokarbonlar (akaryakrtlar) la Kirlenmeden Doian Zararlard,an
Hukuki sorumlulu!'a dair 1969 tarihli Milleilerarasr sdzlegme ile ytinirhikteki tadil ve ekleri anlamrnda_olmak rizere akaryakrtlarla kirlenmeden ileri gelen zararlardan dogan alacaklar teqkil eder (Bm. b bendi)16.
Belirtmeli ki, bunun igin 1969 sdzleqmesi ile tadil ve eklerinin uygulama
alam bulmasr gart de[ildir. Bu metinler, sadeceakaryakrtla kirlenmenin
anlam ve gergevesinitayinde rol o5marlar.
$u hale gdre, 1gz6 Londra stizlegmesinin akidi olan bir devletin
1969 sOzleqmesinekatrlmamrq olmasr ve ig hukukunda da konuya iliqkin
6zel bir hrikiim bulunmamasr halinde de kirlenme zararlanigin, donatan
srmrh sorumluluktan yararlanamryacaktrr.
scizleqme3 m. bendine grire de ntikleer zararlardan doian sorumluluiun srmrlanmasrnr drizenleyen veya yasak eden milletlerarasr scizlegmeler veya milli kanunlara tabi olan alacaklar d.a sOzleqmeninkapsamr
drqrnda brrakrlmrgtrr. Bu konu ile ilgili olarak milletlerarasr alanda, INrikleer Gemi Igletenlerin sorumlulu!'u Haklanda rg62 tarihlL Brtiksel
sdzlegmesi ile, 2- Deniz Yoluyla Nrikleer Medde Tagrmalannda Hukuki
sorumluluia dair 1gz1 tarihli Brtiksel sdzleqmesi olmak iizere, iki konvansiyon kabul edilmigtir.
Bazr milli kanunlarda

da nrikleer

zalarlardan

sorumluluk

ve bu-

16. Kanada ve ABD gibi akaryakrtlarla kirlenmeden do!'an sorumlulu!.a dair ayrrntrl
hiiktimleri igeren 6zel kanunlara sahip devletler, bu sorumlulululun Konvansiyondaki
hadlerle srmrlanmasrmn kargrsrnda olduklarr igin, 196g ,Konvansiyonunu onaylama_
drklan gibi, sdzkonusu zararlarrn 1976 Konvansiyonu drgrnda brkanlmasmr rsrarla istemiglerdir. Bkz. QaPa.agm. s. 296 dn. 20.

-
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nun slrurlan diizenlenmektedirlT'
veya milli kanunlarda
Milletlerarasr sbzleqmenin uygulanmamasl
konuyailiqkin6zelhiikiimlerinbulunmamasrihtimallerig0z6ntinealrna.
brmr siizkonusu olmaksrzrn,
rak, 3 m. d bendi hiikmii ile herhangi bir
dog'an alacaklar da
niiLkleer gemi malikinelS kargr ntikleer zararlardan
konvansiyonunkapsamrdrgrndabrrakrlmrqtrr.Buradaboqlukdolduran
ozellili ve biiyiikltigo' bu
bir hiiktim sdz konusudur. Niikleer zararlann
zatar|arailiqkinalacaklarrnheihalde,sdzleqmedrqrndabrrakrlmasrnrgerekli krlmrqtr.
rv.SoZLE$MEDI$INDAKiStr\uRslzSORUMLI.]LUKIIALi
i9 hukuka dahil olan 1976
Hernekadar HGB $ 486 f'1' deki atrfla
Sdzleqmesindekisrnrrlrsorumlulukhallerindenbirinegirmeyenbiralaolaca$ndan gtiphe olmamakla
cak igin slnrrslz sorumluluiun siiz konusu
486 f'4b'2 de' eski HGB $ 487
birlikte, agrkhk getirmek amacryla HGB $
dolayr sorumluluiun src ye uygun olarak dava ve takip masraflanndan
dava ve takip masraflamrlanamayacafr htikme bailanmrqtu' Buradaki

Banqgr Maksatlarla
t 7 . Federal Almanya'da "Atom Enerjisinin

Kullanrlmasr ve

1959 tarihli Kanunla bunun 1975 yrhndaki
Tehlikelerinden Korunulmasr Hakkrndaki
igin atom enerjisi tesisi ve ntikleer gemi
tadili -bu tadille aynr olaydan dosan zararlar
milyon Marktan 1 Milyar Marka grkarrlmrstrr;
sahibinin sorumluluiunun srnlrr b00
Act), -sorumluluiun slnrn 50 milyon Dolar-'
ABD de Atom Kanunu (Andersen Price
-slnrr 5 milyon sterling-, Fransada ise srnrr 50 milyon
ingilterede Atom Kanunu
Franktrr.
cingiirtilibaresi, 19T6 stizleqmesindegemi malikinin
1 8 . Htikiimdeki niikleer gemi maliki
veya iqleteni
du'ti geni$ anlamr ile donatan, garterer
hdrr.

kapsayacakbir qekilde anlaqrlma-
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nna paylaqtrrma prosedrirti ile ilgili masraflann da dahil olduiu kabul
edilirlg. Igte sorumluluiun srmrh olmasr halinde paylaqtrrmanrn yaprlmasr ile ilgili masraflann gdz0niine ahnmasrnda ortaya grkabilecek giigItikler slnlrslz sorumlulu[a dair agrkh[rn getirilmesinde etken olmuqtur2o.
V. SINfRI,ANIA

IIAKKIM

KALDIRAN

IIAREKETT,ER

stizleqmenin 4 rincri maddesine gdre zarara herhangi bir kusuru ile
de[il de, ancak kasden yahut criretkArane bir qekilde ve muhtemelen
btiyle bir zarar meydana geleceii bilinci ile sebebiyet vermiq oldu$u ispat
olunan sorumlu kiqi, sorumluluiunu srmrlama hakkrna sahip de$ildirzl.
Halbuki

1957 Konvansiyonunda gemi maliki, donatan veya gartererin

alacafrn doiumuna esas tegkil eden olaya sadeceqahsi kusuru ile sebebiyet vermig olmasr, srmrh sorumluluk haklamn kaybrna neden olur (lrn) 22.
Srnrrlama hakkrnr kaldrrmasr bakrmrndan qahsi kusur yerine bu

1 9 . Ndll, H.Zur Modernisierung des deutschen Seehandelsrecht s. 1310 Hansa 1986 N. 17.
Prtissmann-Rabe, Seehandelsrecht L992 s. 79, 80. Herber, das neue Haftungsrecht der
Schiffahrt, 1989 s. 37.

20. Prtlssmann,-Rabe, s.80, Herber s.37.
2 L . Bu formtil ilk defa Hava Flukukunda
Kaidelerin
1955 tarihli

Birleqtirilmesi

Hakkrnda

"Milletlerarasr
L929 Varqova

Hava T'aqrmalarrna dair
Konvansiyonunu

Lahey ProtokolU" ile cingdrtilmtiq sonra Deniz Hukukunda

"Yolcu ve Bagajlarrnrn Taqrnmasrna Dair

Lg74 tarihli

Tadile

Bazt

iliqkin

Deniz Yoluyla

Atina Konvansiyonu" ve bunu

takiben de 1976 Londra Scizleqmesinde kabul edilmiqtir. Bkz. QaEa, agm. s.299. .

22.

Buna karqrhk L957 Scizleqmesinde kaptan
h sorumluluktan

yararlanma

ve gemi adamlarl kusurlu olsalar bile slnlr-

hakkrna sahiptirler.

1976 Srizleqmesinde ise, bu bakrm-

dan gemi maliki, donatan, garterer ile miisdahdemleri eqit duruma getirilmiqtir.
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qekilde afrrlaqtrnlmrq' nitelikli kusur kavramrmndngonilmesi,aqagrdaki
gerekEelerleaErklanmaktadrr.
sistemleri
$ahsi kusuru tam olarak tayin etmekteki giigltik, hukuk
farkh memleketlerin mahkemelerinde de!'iqik yorumlara yol agmakta, bu
da sdzleqmeile saslanmak istenen hukuk birliiine ters diiqmektedirzs.
Deniz ticareti hukukunda objektif -kusursuz- sorumluluk, niikleer gemi
iqletenlerin durumu harig, tingtirtilmediiinden hAkimler bazr hallerde donatamn fiilini geniq bir takdirle,ihmAl olarak kabul edip, bu yoldan deniz
hukukunda bir nevi kusursuz sorumluluiu tesis.etmek e{ilimini gdsterebilirler2a.
Gene bunun gibi, bir olayda, qartlara gore sorumlulu[un srmrlanmasr hakkaniyete aykrrr giirtildriiti igin, gergekte kusurlu sayrlamryacak
bir fiil bdyle kabul edilebilir2s. Bu qekilde srmrh sorumluluiun kolayfukla
bertaraf edilmesi, alacakhlarda hatta bazen bu uzak bir ihmal de olsa,
davadaki geligmelerden iimitle, bunu gergekleqtirmek arzusu uyandrrabilir. Bunun ise, davalarrn goialmasl ve iqlerin hallinde gecikmelere neden olacafr meydandadrr26. Bu belirsizliklerin kusurun nitelendirilmesi
suretiyle rjnlenmesi ve bdylece sorumluluiu srmrlama hakkrmn sailam
temellere oturtulmasr gerekir.
Bundan bagk4, basit bir kusurun slmrslz sorumluluk igin yeterli,
kabul edilmesi zamamndan beri, gemilerin igletilmesinde gerekli olan

Rabe s.103.
23. Rein,Alex, First Report s.9; Carbone,Sergio,agm. s. 176.Pri.issmo'nn"

24. The Explanatory Notes s. 408. Herber, s. 70, Priissmann-Rdbe,s.103, Griggs-Wiltiam
s.31.

25. The Explanatory Notes s.408.
26. The Explanatory Notes s.408;QoEa,agm.s. 298.
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daha ytiksek bir dereceye ulaqmrg-

trr. Deniz ticaretini himaye igin, donatamn bu ytiksek iizen ytikrimliiltigu
karqrsrnda, ihmal sayrlabilecek fiilleri igin srmrsrz sorumlulufa gidilememesi gerekir2T. Diger bir gerekqede, mesele sigorta himayesi agrsrndan
ele ahnmaktadrr. $riyle ki, srmrh sorumluluiunu sigorta ettirmig olan
gemi maliki veya donatan, qahsi kusurunun isbatr ile kolayhkla slnlrslz
sorumlu olabileceSinden, srmrlar drgrndaki tazmin yriktimhihiiti

bakr-

mrndan sigorta himayesinden yararlanamryacaktrr. Bu halin de sigorta
ettirilmesi ise gemi iqletmeciligine yeni bir ktilfet getirmiq olacaktrr2s.
Bdyle a{rrlagtrnlmrg kusurun ikinci qekli olan ctir'etkArane bir
qekitde ve muhtemelen b<iylebir zarar meydana gelece[i Euuru ile hareket, ingiliz hukukunda "Witfutt miscond,uct"(bile bile kasdi kotu davramq) a gok yakrn bir kavramdrr29. Bu gr:kilde bir kusur ise, Ingiliz hukukunda sigorta himayesinin ortadan kalkmasrmn da bir sebebini tegkil
eder (Marine Insurance Act 1906 sect 55 (2) a.). Dernekki srmrh sorumluluk hakkrmn bu a$rr kusur nedeniyle bertaraf edildili hallerde, sigorta
himayesi de ortadan kalkmaktadrrS0.
Nihayet suursrz sorumluluk igin kusurun bu qekilde alrrlagtrnlmrq olmasr, sorumlulu$un, ileride gdrtilece6i g,ibi, srrurlannrn geniqletilmesinin3l

27. The Explanatory Notes agm. s, 410.
28. Garbone,agm. s. 174.
29. Bkz. Qa$a, agm. s.299.
30. The Explanatory Notes s.410; Carbone, agm. s. 176.
31. Bu hususa, alacakhlar lehine olmak iizere, enfldsyondan fazla etkilenmiyen bir hesap
biriminin kabulii de ilAve edilebilir.
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gemi maliki, .
bir nevi karqrlrg olarak da kabul edilebilir. Bdylece
saf'lanmrq
donatalanla- alacakhlarrn menfaatleri' arasrnda bir nevi denge
olmaktadrrS2'
1976
Deniz Alacaklanna Karqr sorumluluiun srmrlanmasrna dair
difer
Londra siizleqmesinde gemi maliki ve bu kavrama dahil sayrlan
-ttizel kiqi; qah'rsgirketi veya
kimselerin-donatan, garterer, iqleten gibi,
rrazara ahnadonatma iqtiraki olmasr halinde kimin nitelikli kusurunun
ve difer kimca!,r hususu htikme baglanmamrqtrr' Gemi maliki, donatan
hukuklarda dtiseler genellikle gergek kigi olmadrErndaq,bu konunun ig
487 d'hiikmii
zenlenmesinin ijnemi agrkga ortadadrr. Bu hususa HGB $
gereiince, borglu
ile agrkhk getirilmektedir. $iiyleki HGB $ 487 d hUkmii
sahip orgatiizel kigi ise anonim veya limited qirket gibi temsil yetkisine
yetkisi
mn bir iiyesinin veya qahrs qirketi ise kollektif qirket gibi temsil
qahsi kusuolan orta$n, donatma iqtiraki ise gemi miidtiriintin nitelikli
ru sorumluluk srmrlamalanndan yararlanmaJn sona erdirir'
Bundan onceki diizenlemede, siizlegmenin ifasrm garanti etmiq
(Eski
olan donatamn sorumluluiunu srmrlayamryacafl'r ongdrtilmekteydi
boyle
HGB $ 486 f.4 c.1). 19?6 Landra sozleqmesinde mevcut olmayan
giire, ifayr garanti
bir kurala artrk HGB de de yerverilmemiqtir. $u hale
Fakat
etmiq olsa da, donatan srmrh sorumluluktan yararlanabilecektir;
feragat
duruma giire donatan sorumluluf'unu srmrlandrrma hakkrndan
edebilir.

32. QoEo,agm. s. 300; The Explanatory Notes s.410.

HUKUK ARA$TIRMALANI

VI. SORUMLI.]LUGUN

345

SINIRI"ARI

Sdzlegmede,1-957konvansiyonundan farkh olarak, iki ayrr srmrlama mebla$ kabul edilmiqtir. Bunlardan birincisi, bir geminin yolcularrnrn ciltim veya yaralanmasrndan ileri gelen ve aym olaydan dolan alacaklarla ilgili olup, ikincisi, bunlar drqrndaki srmrh sorumlulufa tdbi
aym olaydan meydana gelen diier btittin alacaklara iliqkindir.
I- Yolcula,rtn 6lilm ueyaralanmastndan dofian alacaklar
Burada 7 m. bend 2 ye gcirebir yolcu taqrma scizlegmesinedayanarak veya bir navlun sdzlegmesinekonu olan bir tagrt veya canh hayvanlara taqryamn nzasryla refakat etmek suretiyle, stizkonusu gemide taqrnan
herhangi bir qahrs tarafindan veya onun hesabrna ileri siirtilen cismani
zararlarla ilgili alacaklar s0zkonusudur.
Yolcu alacaklan igin srmrlama meblAfrmn hesabrnda, gemi tonajr
esasr terk

edilmig.

Yolcu

Tagrmalan

hakkrndaki

1974 Atina

S0zleqmesindekigibi, yolcu baqrna (per capito) belirli bir hesap birimi hareket noktasr olarak ele ahnmrstrr.
Sdzlegmenin 7 m. 1 inci bendine gdre aym olaydan do!'an, yolculann cismani zararlanna iligkin alacaklarda gemi malikinin sorumluluiu
46.666 hesap biriminin gemihin resmi belgesinde taqrmasrna izin verilen
yolcu sayrsr ile garpilmasrndan elde edilen meblAp ile ve herhalde azami
had olarak 25 milyon hesap birimi ile srmrhdrr.
2- Stru.rh,sorumlulu{a td.bi aryru,olaydan dn{an di,fier biitiin alacaklar
Bunlarda'da mriqterek nokta aym olay sonucunda dolmug olmalandrr. Bu grupta cismani zarardan meydana gelen alacaklar ve bunun drgrnda kalanlar olmak iizere iki srmrlama meblAlr kabul edilmigtir (6.m).

-
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Cismani zararlar, 7m. de' tingiiriilen yolcular drqrnda kalan butrin
Sahrslarrn3Smaruz kaldrklan zararlan ifade eder. Cismani zararlar igin
ringcirrilen srmrlama meblAfr, diier, alacaklarr igin kabul edilenden hemen hemen bir misli fazla olmakla beraber, 1957 S0zleqmesindeki gibi,
bu meblA{ cismani zatarlan tam olarak karqrlamakta yetersiz kahrsa,
ridenemeyen losrm igin alacakhlar, diSer srnrrlama mebldlrna da sair
alacakhlarla birlikte eqit qartlarla katrlma hakkrna sahiptirler. Demek
ki, her iki Sdzleqmedede cismani zararlann mrimkiin olduiu dlgtide, tam
olarak karqrlanmasr hususuna afrrhk verilmiqtir.
Di!'er brittin alacaklar igin dngdrrilen ikinci srmrlama mebldlrna
mtiracaat bakrmrndan Akit devletlere, cismani zararlardan dofan alacaklara halel getirmeksizin bir kanunla liman tesislerine, havuzlanna, seyrrisefere elverigli su yollanna ve seyir yardrmcr tesislerine verilen zararlardan do!'an alacaklan sair alacaklara nisbetle iincelife sahip krlma
imkAm tamnmrgtrr (Sdzleqme6 m. 3 parag.).
HGB $ 487 b hiikmii ile sdzleqme 6 m. 3. parag'da ringiirtilen bu
imkdndan yararlanrlmrq bulunmaktadrrS4. Liman ve dif'er tesislere, seyrtisefere elveriqli su yollarrna verilen zararlardan dopan kamu alacakla-

3 3 . Burada. karada, denizde veya baqka gemilerdeki yolcular dahil qahrslarln dltirn veya
yaralanmalan

ile Andlaqmarun 3 tincii maddesi e bendindeki qartlarrn gergekleqmeme-

si halinde gemi adamlarlnrn

cismani

zararlanndan

doSan alacaklar

scizkonusudur.

Bkz. QoEo, agm. s.302.

34. Alman Deniz Hukukunun
Sorumluluiunun

1972 yrhndaki

reformunda,

ig hukuka

ahnan, Donatanrn

Srnrrlanmasrna dair Lg57 Brtiksel Stizleqmesinde de bciyle bir imkAn

tanrnmlq olmasrna raimen, bundan istifade edilmemiqtir
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rrna cismani zararlar drgrndaki diEer alacaklara nazaran cincelik tamnmasliln amacl, bunlarrn elde edilmesinde kolayhk saglanmasrdrr. Zira
bu gibi tesislerde elverigliligin korunmasrmn, denizde seyr.tseferin yaprlmaslnl temin bakrmmdan tjnem ve yararr ortadadu.
6 rncr maddede <ingrirtilenbu her iki nevi alacak bakrmrndan srmrh
sorumluluk mebld{rnrn tayininde gemi tonajr esas ahnmaktadrr. Birlik
saflanmasrnr temin igin, gemi tonajrmn "Gemilerin Olgtilmesine dair
1969 tarihli Milletlerarasr sdzlegmenin 1 nolu ekinde gayrisafi gemi tonajrmn rilgiilmesi hakkrndaki kurallara g6re" tayin edilmesi dngdnilmtiqttir. Briylece net tonajr esas alan 1g5? stizleqmesinden farh bir hal qekli
kabul edilmiqtir. Gayrisafi tonajrn, net tonaja nazaran rizellikle kriguk
gemilerde b.iyiit olgiide bir fazlahk ifade ettigi grizdnrine ahnrrsa, bu kurahn alacakhlar lehine olduiu ortaya grkar.
srmrh sorumluluk meblalrmn bulunmasrnda; gemi cesameti bir
btitrin olarak de{il, fakat tonaj bakrmrndan muhtelif dilimlere aynlarak
her dilimin deliqik hesap birimi ile qarprlmasr ve sonuglarrn toplanmasr
usuhi kabul edilmiqtirss. Bu, 19bz sOzleqmesinegore iinemli bir yenilik

35. siizlegmenin 6 m. parag. 1 c giire: Aym olaydan do!.an ve z inci maddede yazrl olanlar
drqrnda kalan alacaklar hakkrnda mesuliyet srmn aga!.rdakigekilde hesap olunur.
a) Oltim veya yaralanmadan ileri gelen alacaklar hakkrnda:
i) 500 tonu gegmeyenbir gemi igin BBB.000hesap birimi
ii) Tonajr yukardaki rakamr agan bir gemi igin ise, i bendinde yazrh meblAfa ilave olarak ayrrca: 501 den 3000 tona kadar beher ton igin b00 hesap birimi; 8.001 den 30.000
tona kadar beher ton igin 333 hesap birimi 30.001 den 20.000 tona kadar beher ton iqin
250 hesap birimi,
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teqkil eder. Dilim sisteminin dngdriilmesindeki amag, geminin tonajr biiyridiikqe dilimlere, azalan hesap birimleri tatbik etmek suretiyle, srmrh
mebldprmn

sorumluluk

a)mI qekilde artmaslm

tinlemektir.

1957

Sozleqmesinegdre gok b{iytik tonajh gemilerde srmrh sorumluluiun donatan igin bir anlamr kalmryordu. Bu husus bliytik gemi iqletmenin ekonomik yaran ile geligmektedir. Halbuki 1976 sdzlegmesindeki sisteme
gtire briytik tonajh gemilerin srmrh sorumluluk meblA[r makul hadler
iginde tutulduiundan, buyiik gemi iqletilmesindeki ekonomik amaca uygun hareket edilmekte, bu gemiler igin mali sorumluluk sigortasr yaptrrrlmasr, ticari agrdan taqrmlabilen bir killfet haline getirilmiq olmaktadrr.
vrr-

HESAP BiRiMi

OT"ARAK U6ZEL qEr(ME

TTAKKTNII\I''

KABI.JLU
Bilindi[i gibi 1957 sOzleqmesindesorumluluk mebldfrmn tayininde
hesap birimi olarak Poincar6 Frankr dngiirtilmekteir. Poincar6 Frankr da
mua)ryen incelikte
uluslararasr

ve

agrrhktaki

altrmn

kargrhlrm

teqkil

eder.

para sistemindeki yeni geliqmeler ve drinya gaprndaki

enfldsyon artrk bu hesap biriminin muhafazasrna imkdn vermemekte ve

:' hiitiin alacak'lar hakklnda:
uu r,.rr1,r
i) 500 tonu gecmeven hir semi iein 167 000 hesap birimi;
( I ) h e n d i n d e y e z l J rm
l ebleg ilave olai) Tonajr vukarrrlaki raknnr r:nn bir gemi igin ise,
rrk nvrcA:
501 den 30.000 tona kadar beher ton igin 167 hesap birim;
80.001 den 70.000 tona kadar beher ton igin 125 hesap birimi: ve 70.000 den yukan beher ton igin 83 hesap birimi.
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bazr sorunlann do{musam sebep olmaktaydr'6. Bundan
dolayr, Hava yoluyla Egya Tagrmalarr Hakkrndaki varqova Konvansiyonunda
1gz5 de
yaprlan degiqiklik ornek ahnarak Ozel gekme
Haklu (OQH) 1926 Londra
Srizleqmesindede (8 m. parag. 1) kabul edilmigtir. Bu,
Deniz Hukuku
sdzleqmelerinde' milletrerarasr ekonomik duruma uygun
dnemli bir geliqmeyi ifade eder37.

36. uluslararasr para sistemindeki geligmeler
9u gekilde cereyan etmigtir. 1971 de ABD de
Dolarrn altrn karqrhlrmn resmen belirlenmesi esaslna
son verildi. Briylece de altrnrn
milletlerarasr resmi fiyatr kalkmrq oldu. Bu husus bir qok
milli paralar arasandaki iliqkiyi sarstr, altrnrn de!-erinde dalgalanmalar bagladr.
Bunun tizerine resmi ve serbest
piyasa deleri olmak iizere altrnrn iki ayn de{eri
ortaya grktr. Altrnrn bu iki deferinin
geqerli oldulu iilkelerde, enflasyon sonucunda bu
de!'erler arasrnda fark buyiidii. lgEZ
siizlegmesive di!'er Deniz Hukuku sdzregmelerinde
bu gekildeki geliqmerertahmin
edilmedisinden, altrnrn bu iki de!.erinden hangisinin
esas arrnmasr gerekti!.i konusuna
definilmemigtir. Altrnrn iki degerinin bulunduiu i.ilkelerde
mahkemeler srnrr' sorumluluk mebla{rnrn tayininde degigik kararlara varmrglardrr.
HoIanda, itarya ve Alman
mahkemeleri Poincar6 Franlanrn milli paraya gevrilmesinde,
artrnrn resmi deferini
esas almrqlar, buna karqrhk yunan ve isveg mahkemeleri
artrnrn serbest piyasadaki
deferine giire smrrh sorumluluk mebldfrnr hesap etmiqlerdir.
Artrnrn serbest piyasa
deferinin, resmi de{erinden ytiksek oldu{u diiqiiniirurse,
bu degiqik uyguramarar du_
ruma gdre donatanla'n veya alacakhla'n rehine olmaktadrr.
wiiffers, R, Gold value
and special Drawing Right with Regard to Total vessel
or Tonnage Limitation.
European Transport r'aw, rg77 s. 197-200, ozer
Hakkrnrn
hesap birimi orarak
Qekme
kabul edilmesi ile, bu farkh durumlara son verilmigtir.
37. 1976 sdzlegmesini
sorumlulu[a

Dair

takiben,

Akaryakrtlarla

1969 tarihli

Kirlenmeden

Konvansiyonla, bunu

dofan

zarailardan

tamamlayan Tanker
Kazalanndan, ilere Gelen Zararlar lgin Sorumluluk Fonu
Tesisi Hakkrnda l9z1 tarihli
Konvansiyon ve Deniz yoruyla yorcu ve Bagajla'nrn
Tagrnmasrnadair r9z4 Atina
Sd'zleqmesindede poincar6 Frankr esasr terkedilerek,
onun yerine Ozel Cekme Hakkr
kabul edilmiqtir.
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OgH mn degeri 1.1.1981den itibaren beq memleket parasrna (US
Dolar, Yen, DM, Fr. Frankr, Sterlin) bir OQH igerisinde belirli a[rrhklar
tamnmak suretiyle yaprlan hesap sonucunda tayin edilmektedirSs. OQH
mn baqhca iizelliii altrndan ve kendisinin temelini meydana getiren milli
paralann herhangi birinden daha istikrarh olmasrnda gdrthir39. Bu nitelili

ile OqH bazr memleketlerdeki enflasyonun srmrh sorumluluk

mebld[r tizerindeki olumsuz etkisini bir dlgridehafifletebilirao.
Her kademeye isabet eden hesap birimi rakkamlan tayin olunurken, miimkrin oludiu dlgtide deniz alacakhlarrnrn tatmin edilmesi, fakat
bunun yamnda da gemi iqletme masraflanmn gereksiz yere arttrnlma-

3 8 . Para fonu statustintin XXI maddesinin 2 inci briltimtinde bir cizel gekme hakkanrn deieri 0,888 67L gr. saf altrn olarak tayin edilmektedir. Bciylece bir poincare FranLu 0,05895
gr. saf altrn kabul edildigine gore bir OQH takriben

L5 Poincar6 Frankrdrr. Fakat mil1974 de Para Fonunda ahnan

letlerarasr para sisteminde altrn esasr terkedildiiinden,
bir kararla, OQH yukarrda belirtilen

afrrhkh

bir hesap birimine gore belirlenmektedir.

Bkz. QoEa, agm.s.310ve dn 57;Qa$a, Deniz Ticareti Hukuku C.I, 1990 s.154.

3 9 . Bu iki sebebten.ileri gelir. Birincisi bazen bir milli paranrn deierindeki dtiqme, genellikle

OzelQekme Hakkrnrn

de belirli

de$erini meydana getiren dif'er milli paralann

cilgride bir ytikselmenin

sonucunu

teqkil

defi'erlerin-

eder ve denge korunmuq

olur.

ikincisi de sadece bir milli paranrn de$erindeki de{iqmenin OQFI iizerindeki etkisi srnrrldrr.

Qtinkti o milli para OQH hakkrnrn de{'erinin tesisinde di['er milli paralarla bir-

likte belirli bir nisbette rol oynar. Bununla

beraber birgok milli

dtiqmelerin OqH nrn de{'erini. de etkileyecegi *.ydatdadrr.
mi olarak $QH nrn yararlnl
hesap birimi bulmak mtimkiin

paranrn de{'erindeki

Fakat bu husus hesap biri-

azaltmaz. Qtinkti zamanrmrzda ondan daha istikrarh

bir

de{'ildir.

40. Tobolewski, A., Limits of Liability in the Present Economic Situation, Lloyd's Maritime
and Commercial Law Quarterly 1980 s. 51.
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masr diislinceleri rol oynamtgtr4l. OQH ile ifade edilen mebldg'lar srmrh
sorumluluiun ileri stinildtiiii memleketin milli parasrna gevrilecektir'
Bundan sorumluluk fonunun tesis olunduiu,odemenin yaprldrfr veya bu
devlet kanunlan uyannca eq de!'erde bir teminatrn gdsterildi$i tarih esas
alnacaktrr (8 m). Milletlerarasr Para Fonu OQH mn milli paralara gevrilmesi iqini hergiin yapmakta ve bu basrnda ilan edilmektedir. Bunun
ise srmrh sorumluluk mebld$rmn hesabrnda sa$ladr[r kolayhk ortadadrr.
VNI. SORUMLULUGU

SIMRI.AMA

1976 Londra sozlegmesinde gemi maliki, donatan ve 6ng0rtilen disrnuhyabil!'er qah,rslarrnsdzleqmehtiktimlerine gdre sorumluluklanm
meleri, bu hususu ileri srirmeleriyle miimktindtir. Bunun ileri stirtilmesiyle slnlrsiz qahsi sorumluluk yerine, aym olaydan do!'an srnrrh
sorumluupa tAbi btittin alacaklar igin 6 ve 7 inci maddedeki hriktimlere
gore hesap edilen meblAflarla slmrh qahsi sorumluluk gegmiq olur.
Boylece her bir olay igin, aym fakat egit global bir srmrh sorumluluk
mebldg ongcirtilmektedir. Alacakhlar bu srmr iginde gemi malihi, donatan ve difer qahrslann btittin mallarrna baqvurabilir]er. Gemi maliki, donatan ve onlarla bir tutulan difer qahrslarrn slmrh sorumluluktan yararlanabilmesi igin, fon tesisisin zorunlu olmadrlr hususu, sOzleqmede(10.
m) belirtilmigtir. srizleqmede her akit devlete, i9 hukukunda bu esasrn
aksine bir kural kabul ederek, sorumluluiunun srnlrlanmaslru fon tesisi
qartrna baih tutmak imkAm tamnmrqtrr. (Stizl. 10 m. parag. 1). Fakat

41. Carbon. agm. s. 180. 1957 Sdzlegmesindetingiiriilen meblAllar enflAsyon sonucunda
agrnmrs oldulundan srnrrh sorumluluk rakkamlarr 1957 Stizleqmesindekilere raazatarr
tinemli iilgiide ytksek tutulmug, fakat yukarrda belirtilen dengenin de bozulmamasrna
dikkat edilmiqtir.
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sakh tutulan bir haktan istifade edilmediginin aynca belirtilmesine gerek olmamasrna raimen bu hususa tam bir agrkftk getirmek amacryla,
HGB $ 4g7 ef.2 de sozleqmenin 11 m. si anlamrnda fon tesis edilmemiq
olmasr halinde de, sorumluluk srmrlanmaslmn ileri srirtilebilece[i htikme baflanmrqtrr42..
Donatanlann sorumluluiunun

smrrlanmasrna dair 1957 Brtiksel

Sdzleqmesinden4sfarkh olarak, 1976 Landra Sdzleqmesine gcire srmrh
sorumluluk igin fon tesisinin zorunlu sayrlmamasrnda, aqa$daki dtiqtinceler rol o5rnamrgtrr.
Fon tesisi gergekte sorumlu olan qahrs igin bir savunma tedbiri niteli[indedir. O, bundan yararlamp, yararlanmamayr qartlara gcirekendisi tayin edir. Donatamn hemen olaydan sonra daha sorumlu olup olmadr[r agrkhfa kavuqmadan, fon tesisine zorunlu krhnmasr, onun igin a[,rr bir
kiilfet teqkil edecektir. Zfua, sorumlu kiginin biiytik miktarda para yatrrmasr veya iidemeye eqit teminat gdstermesi icap eder ki, bunu elde etmekte biiyiik masraflan mucip olabilir. Srmrh sorumluluiun bu afrr bedeli kargrsrnda, bir gok hallerde ondan yararlanmak imkdm da kalmaz.

42. Herber s. 121, Prtissmann-Rabes. 152.
48. Gergekte 1957 Siizleqmesindesorumlulu!'un srmrlanmasr bakrmrndan ne gibi bir iglemin yerine getirilmesi g"rektigi agrklanmadrfi igin, Almanya ve difer bazr milli kanunlar (ingiltere, Fransa, Hollanda) bunun mahkemeden ahnacak karara uygun olarak
bir fon tesisi suretiyle mtimkiin olabileceiini kabul etmiqler, buna kargrhk iskandinav
iilkeleri ise borgulunun sadecebu yolda bir defide bulunmasrm yeterli saymrqlardrr. Bu
takdirde borglu biitiin malvarhfr ile ve fakat sorumlululunu

srnrrlayan tutara kadar

sorumlu olacak, ancak isterse fon tesisi suretiyle sorumlululunu fona inhisar ettirebilecektir.
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Fon tesisi usuli iqlemler ytizrinden gecikmelere de sebeb olabilir.
Alacakhlar da, bu afrr igleyen prosediir yerine, donatanrn gemisi veya di!'er mallanm haczettirmek veya buna teqebbtis etmek suretiyle, haczin
kaldrnlmasr veya cinlenmesi igin donatamn giisterece$i teminatla, alacaklanm daha gabuk emniyet altrna almrq olurlar.
Fon tesisi, ancak gok sayrdaki alacakhlarrn yaptrklarr takiplere
karqr gemi maliki igin uygun bir savunma tedbiri olarak gdnilebilir. Fon
tesisi ile toptan teminat gdsterilmiq, neticeden diSer mallar tizerindeki
takipler Onlenmigolmaktadrr.
$ 2. AKARYAKITLA
SORUMLULUCUN

KIRLENME

ZAR"A,RI.ARINDAN

DOGAN

STTTTTNT,ANMASI

HGB $ 486 f.2 de Akaryakrtla Kirlenme Zararlanndan Dofan
Hukuki Sorumlulupa dair 29 Kasrm 1969 t;rihli

Milletlerarasr Sozleqme

anlamrndaki sorumluluiun, bu sdzlegme hrikiimlerine gdre srnrrlanabileceii ringcirtilmektedir.
$iiyle ki bu hukumle, atrf yoluyla akaryakrtla kirlenmeden dolan
zararlar geklinde ortaya grkan tizel bir sorumluluiun srmrlanmasr bahrmrndan 1969 Brriksel sdzlegmesiig hukukta da, gegerli krhnmaktadrr44.

44. Akaryalatla Kirlenmeden Dolan Sorumlulufa dair 1969 Briiksel Sdzleqmesinde,1984
Protokolti ile ihtiyaglann daha iyi kargrlanmasr igin dnemli deliqiklikler gerqekleqtirilmigtir. Almanya'nrn tasdik etti$ bu Protokoliin ynriirlti!'e girmesi ile birlikte i9 hukukta da gegerli olacafr iing6rtilmektedir. Bdylece baqrndan itibaren bu konuya iliqkin
milletlerarasr diizenleme ile ig.hukuk arasrndaki ayniyet muhafaza edilnig olmaktadrr. Bkz. Herber, s.42,43.

Priissmann-Rabe,s.79. 30.9.1988 tarihli Akaryakrtla

Kirlenme zararlarrnrn Tazmini ve Sorumlulufa dair Kanun-Olschadensgesetz.
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Hernekadar 19?6 Londra S<izleqmesindenfarkh olarak 1969 Brtiksel
sozleqmesinde,belirli bir duruma iligkin olmak iizere hem sorumluluiun
doimasr, hem de srmrlanmasr halleri dtizenlenmiq bulunmakta ise d'e,
HGB $ 486f.2 de atrfla 0n planda griztintine ahnan husus sorumluluiun
srmrlanm asr keyfi Yetidir.
Daha dnce.de agrklandrlr grbi, 1969 Brtiksel sozleqmesi, 18.3.1975
getarihli tasdikine iliqkin kanunun 2 m.3. parag, htikmti ile i9 hukukta
gerli krhndrfrna gdre, HGB $ 486 f.2 hrikmiinde yeni bir durum orlaya
konulmuq defildir. Buna karqrhk HGB $ 486 f.3 de gerek sorumlu olan
qahrs gerekse yer balomrndan 1.969 Brtiksel sdzleqmesinin uygulama
alam drqrnda kalan hallerde sorumluluiun srmrlanmasr bakrmrndan ortayakonulansistembirreformolaraknitelendirilebilir.
I. AKARYAKITI.A

IrINT,NNIIIE

ZARARI,ARINDAII

unin
soRUMLuLuce
HUKuKi
SOZI,E$n/tnSiWOEONCOntir,ENStstnnn

te6e

DOGAN

gnUxsEL

Hernekadar yukarda agrklandrlr gibi, HGB $ 486 f.2 deki atfin asrl
konusunu sozleqme bakrmrndan, bu iizel halde ortaya grkan sorumluluyalmz bu hususun de!-il, sorumlui,un srmrlanmasr tegkil etmekteysede,
luiun do['du!u halde dahil olmak iizere sistemin brittn olarak anahatlanyla incelenmesinin yerinde olacafr dtiqtintilmektedir'
A.ZatarnevibakrmrndanSdzleqmeninuygulandrlrhal
sdzleqme hiikiimleri, I m. 5. paragrafrnda gemide yok olarak veya
geminin yahrt tanklannda taqrnmakta olan dayamkh (buharlaqma dereya[],
cesi ytiksek) hidrokarbon dzellikle ham petrol, fuel-oil, a[rr dizel
(hidrokarbonlar)
gTesve balina yagr qeklinde tammlanan akaryakrtlarla
kirlenme zararlan igin uygulanacaktrr'
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Fakat sdzleqmenin uygulanmasr, ancak bir olay sonucunda gerniden srzan veya brrakrlan akaryakrtrn sebeb olduiu kirlenme zararlarr
igin mtimktin olabilir (Sdzl. I m parag. 6). Bu qekilde kirlenmeyi onleyici
veya srnrrh tutucu tedbirlerin sonucu olan masraf ve zatarlar da kirlenme zararlarr iginde kabul edilmektediraS.
B- Sorumlu olacak gahrs
Srizleqmede,akaryakrtla kirlenmeden dofan zararlar igin, kirlenmenin kimin kusurundan ileri geldigine bakrlmaksrzrn, sorumluluiun
bir kigi yani gemi maliki rizerinde toplanmasr kurah kabul edilmiqtir.
Sdzlegmenin 3. maddesinin 1. paragrafrna grire "bir olay sonucunda
srzan veya brrakrlan akaryakrtrn sebeb olduf'u britrin kirlenme zararlanndan, bu maddenin 2 ve 3 tincri paragraflarrndaki haller harig (muafiyet halleri kastedilmektedir) geminin olay zamamndaki maliki' hadise
bir olaylar dizisinden oluguyorsa, ilk olay tarihindekj malik sorumludur.
Sdzleqme 1 m. 3 parag'da malik, gemi sicilinde gemi adlarrna kayrth bulunan kiqiler, gemi sicilde kayrth deiilse, geminin mtilkiyetine sahip bulunan qahrs veya gahrslar olarak tammlamr.
B0ylece SOzleqmeyegrire, gemi igletme mUteahhidi, garterer, gemiyi inqa ve tamir eden kimselerin, tazminat talepleri ile karqrlagmalan
srizkonusu olamaz.

45. Priissman-Rabe, s.75.

I-Inan,

Samim,

Gemilerden

Srzan

veya

Brrakrlan

Hidrokarbonlann Yolagtrir Hukuki Sorumluluk, basrlmamlq doktora tezi 1988 s. 94
vd.
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sorumluluiun

gemi malikine kanalize edilmesi kolayhk safilama

amacryladrr. Bdylece zarar gorenler karqrlannda teqhis ve tesbiti kolay
bir muhatap bulmuq olacaklardrr4G.Gemi iqletme miiteahhidi veya garterer sorumlu tutulsa idi, bu kiginin tesbitinde gok kere gtiglukler ortaya
grkabilirdi. Halbuki gemi sicilindeki kayrttan ve sicildeki belgelerden geminin malikinin kim olduiu kolayca tesbit olunabilir'
C- Sorumluluiun

gartlarr ve nitelifi

stizleqmede gemi malikinin sorumluluiu igin, bir olay sonucunda
gemiden srzan veya brrakrlan akaryahrtrn kirlenme zararr meydana getirmiq olmasr yeterli kabul edilir (S0zl. 3 m).
Burada olay kavramr ile geminin karqrlaqtrfr gatma, karaya oturma crbi normal olmayan bir durum yani kaza kastedilmektedir.
Tankerin normal ve mutat faaliyeti, firneiin tanklann yrkanmasr, bu
nradde anlamrnda olay olarak nitelendirilemez47'
sdzleqme 3 m. L parag. hiikmti alrrlaqtrnlmrq objektif sorumluluk
rejimi flngdrmektedir. $u hale giire, zarar gbtenbakrmrndan sadecezarar
ile geminin denizi kirletmesi arasrnda bir illiyet bairmn mevcudiyetinin
ortaya konulmasr, tazminat talebi igin yeterli olacaktrr. Gemi maliki, kirlenme zarartnln meydana gelmesinde kendisinden veya fiilerinden someydarumlu olduiu qahrslann kusurlu bulunmadrklanm yahrrt zarar1p;L
na gelmemesi igin, her ttirhi tedbiri aldrlrm ispat ederek, sorumluluktan
kurtulamaz

46. Kend,er, R. Gemilerinin

Denizleri

Kirletmesi

dolayrsryla Donatanlarrn

Sorumlulu$u,

Tiirkiye'de Den tzKazalarr Sempozyurnu 1983 s.2I2. 2L3. Unan, s. 4L, 42.

47. Schaps-Abraham,Das

deutsche Seerectrt 4. basr 1978 Birinci krsrm s.149.
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Ancak buna karqrhk, sdzleqmedekabul edilen sisteme grire gemi
maliki bazr istisnai hallerin mevcut olduSunu ispat ederek, sorumluluktan kurtulma imkAmna sahip krhnmrgtrr.
$ciyleki,.Scizleqme3 m.2. paragrafrna gcire,malik kirlenme zaranmn a) Bir harp, dtiqmanhk, iq savag veya ayaklanma hareketi yahut dnlenmesi veya kagrmlmasr kabil olmayan anormal bir tabiat hadisesi olduiunu veya b) Mtinhasrran rigrincti bir gahsrn zarar verme kasdryle vuku
bulan bir hareket veya ihmalinin sonucu olduiunu veya c) Mtinhasrran
bir hrikrimetin yahut fener veya sair seyir yardrmcrlarrnrn bakrmrndan
sorumlu bir mercii bu gdrevinin yerine getirilmsindeki bir ihmali veya
baqkaca nizamlara aykrrr frili sonucu olduiunu ortaya koyarsa, sorumlu
ol.maz.Bu her rig istisnaya giren hallerden biri ile kirlenmeye sebeb olan
olay arasrnda illiyet bagrnrn mevcut olmasr gdrekir.
Srizlegme 3 m. 3. paragrafinda baqka bir istisna hali, farkh bir
qekilde drizenlenmig bulunmaktadrr. Bu htikme g6re malik kirlenme zarannln, krsmen veya tamamer:- zatat gdren gahsrn zarar verme kasdiyle
vukubulan bir hareket veya ihmalinden yahut baqka bir kusurundan ileri geldiiini ispat ederse, bh qahsa karqr sorumluluktan krsmen veya tamamen beri krhnabilir.
Burada gemi maliki, sadece kusurlu zarar gOrene kargr sorumluluktan krsmen veya tamamen kurtulabilecektir. Aym olayda bagka zarar
gdrenler varsa, onlara karqr sorumlululu devam eder.
Bu istisnamn digerlerinden farkr, gemi malikini mutlak surette sorumluluktan kurtarmayrp, ancak hakime bu hususta takdir yetkisi vermig olmasrnda kendini gdsterira8.
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D- Sorumluluiun srnrrlandrnlmasr
siizleqmede 0ng6rrilen srmrh sorumluluk sistemi geminin beher tonilatosu igina9 belirli bir meblA['ile srmrlama qeklindedir' S6zleqmenin
beqinci maddesine gcire gemi m{iki,

bu siizlegmeyedayanan sorumlulu-

baqrna 133 OQH ile srmrlaniunu her olay igin, geminin beher tonilatosu
mildrrmak hakkrnt haizdir. Ancak bu suretle hesap olunacak miktar 14
yon OqH nr gegemezso.
1969 Brtiksel srizleqmesinde, 1976 Londra sozleqmesinden farkh
olarak, gemi malikinin stizleqmehiiktimlerine g6re, sorumluluiunu slnlrgereiince
hyabilmesi, bu hususu ileri stirmesiyle desil, ancak sitzl. 9 m.
rilkesinde dava agrlacak olan akit devletlerden herhangi birinin mahke-HBG $ 486 f.2 den atfen Scizleqmenin
mesinde veya yetkili bir merciinde
-burada siiz konusu olan Alman
uygulanmasr ile ilgili olarak,
Mahkemeleri veya yetkili mercileridir- belirlenecek azami sorumluluk
tutannca fon tesis etmesiyle miimkiin bulunmaktadrr'
siizleqme 5 m. parag. 2 htikmrinde, olaya gahsi kusuru ile sebebiyet veren malikin sorumlulufunu srmrlamak hakkrndan yararlanamlyacalr ongortilmektedir. Burada kusurun alrrhlrmn 6nemi yoktur' hafif ihmal dahi sorumluluiu

srmrlama hakkrm

bertaraf

edebilir. Gemi

gemi tonajr Scizl. 5 m. parag'
4 9 . Azami sorumluluk tutarr belirlenirken esas ahnacak olan
makina dairesinin

indirilen
10 da, safi tonaj ile bunun hesabr igin gayrisafi tonajdan
hacmi toplam olarak tanrmlanmrqtrr'

5 0 . 1969 Brtiksel S6zleqmesinin yaprldrfr slrada srnrrlama birimleri

ton baqrna 2000 ve

da Londrada kabul edilen
azamr210 milyon poincar6 Frangr geklinde idi. 19.1L.1976
belirtilen
bir protokolle poincare Frangr-altrn Frank yerine yukarrda
Qekme Hakkr ikame edilmiqtir.

miktarlarda

OzeI
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kusuru geminin elveriqli halde bulundurulmamasr

de bulunan

araglan kullanmaslnr

veya gemi-

iyi bilmeyen gemi adamr gahqtrrma

grbi hallerde sOzkonusu olabilir.

Geminin bir igletme miiteahhidi tarafindan kullanrldrfr hallerde,
malike olaya sebeb olan bir kusurlu davramg izafe edilmesi hemen hemen pek mtimktin olayacaktrr5l.
Sdzlegme7 m. parag. l'e gdre dkit devletlerden birinde kayrth olan
(Alman gemi sicilinde) ve 2000 tondan fazla ai<aryalutdtikme olarak tagryabilen gemilerin malikleri; sOzleqmeuyarrnca doiabilecek muhtemel sorumluluklarrm kargrlamak igin 5 maddenin 1. paragrafinda belirtilen srmrlara grire hesap edilen mebldi tizerinden sigorta yaptrrmak veya
banka garantisi yahut milletlerarasr bir tazminat fonunca drizenlenmiq
sertifika gibi bagkaca mali bir grivenceyi temin etmekle yrikrimliidrir.
Sigorta veya bagkaca mali gUvencemtinhasrran sdzleqmeuyarrnca
dolan tazminat alacaklannrn kargrlanmaslna tahsis olunmak gerekir
(Sdzl.7m.9parag.).
Bundan dolayr sigortacr veya mali grivenceyi veren kigi, zarar 96renler alacaklanm elde edebilme imkdmna kavugmadan 6nce, malike
ddemeyapmaktan kagrmlmahdrrs2.
S0zlegme7 m. 8. parag'da kirlenme zararlarr dolayrsryle her trirlii
tazminat talebinin dofrudan do{ruya sigortacrya veya mali gtivence vermiq olan qahsa karqr ileri srirebilece['i tingOriilmektedir. Zarar g6ren, si-

51.

(Inan, age s. 126.

52.

Unan, s. 143.
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gortaclya baqvurmakla malike karqr olan haklanndan feragat etmiq olmaz, fakat sigortacrdan elde etti[i tazminat oramnda malikten olan alaca[r da driger. Belirtmek gerekir ki, gemi malikinin gahsi kusuru sebebiyet srnrrh sorumluluktan yararlanamryacalr halde dahi, sigorta veya
mali grivence srmrh sorumluluiu temin edecektir. Briyle bir halde, sigortacrdan veya mali gtivenceyi veren kigiden srnrrh sorumluluia iliqkin bir
tazminat elde edildikten sonra, qahsi kusuru olan malikten zaraln karqrlanmryan krsmr talep edilebilir.
Sdzlegme5 m. 11. paragrafinda sigortacrveya baqkacamali govence veren kiqilerin bu maddeye gdre malikle eqit qartlar ve aJrnl hukuki
neticelerle fon tesis etmek haklana sahip olduklan hrikme ba!'lanmrqtrr.
Hatta b6yle bir fon malikin qahsen kusurlu olmasr halinde de tesis olunabilir. Ancak ba zarar gdrenlerin malike karqr olan haklarrna halel getirmez.
sozleqme 7 m.2. parag'da akit devletlerden birinin sicilinde kayrth
olan ve muhtemel sorumlulufa karqr mecburi sigorta veya sair mali gtivence teminiyle ytikiimlti bulunan bir gemiye, bu ytiktimltlUg'tin yerine
getirildi[ine dair bir sertifika verilmesi Ongdrtilmektedir. Sertifika sicil
devletinin yetkili makamr tarafrndan kendi resmi dilinde diizenlenecek
ve tasdik edilecektir. Sertifrka gemide bulundurulur.
sozleqme 7 m. 10 paragrafrna gore, akit devletler, kendi bayraklarrnr taqryan gemilere aynr maddenin 2. veya 12. paragrafr uyannca dUzenlenmiq bir sertifikaya sahip bulunmadrkga ticari faaliyette bulunmak
izni vermemek zorundadrrlarS3.

53.

Scizleqme 7 rn. 11. parag'da akit olmayan devletlerle ilgili cinemli bir htiktim kabul
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rr- 1969 BRtIKSEL S0ZLE$MESINiN
DISII\DA KAI,AI\ IIALLERDE
DOGAN

ZARART,AR

LTYGLILAMA Ar,ANr

AKARYAKITLA
iqtN

KiRLENMEDEN

SORUMLULUGUN

SINIRL{I\DIRILMASI
HCIB $ 486 f.3 hUkmtiyle, 1969 Bniksel S0zleqmesinin uygulama
alam drgrnda kalan haller bakrmrndan da, akaryakrtla kirlenmeden do!,an zatarlar igin sorumluluiun srnrrlanmasrna imkAn tamnmrqtrr.
$e5rleki FIGB $ 486 f.3 e gore, Akaryakrtla

Kirlenmeden

doian

edilmiqtir. Buna g6re 56zl. 7 m. hiiktimleri sakh kalmak tizere, her dkit devlet dtikme halinde 2000 tondan fazla akaryakrt tagryan ve tilkesi dahilinde bir limana gelen veya onu terkeden yahut aqrkta karasularr dahilinde bir yiikleme boqaltma yerine gelen veya onu terk
eden gemilerin hangi memleket sicilinde kayrth bulunurlarsa bulunsunlar,

1. parag. hii-

kiimlerine uygun bir sigorta yapmalarrm veya sair mali giivence giistermelerini, milli mevzuatryla sa{layacaktrr. Bu diizenlemenin zorunlu sonucu olarak, Siizleqmeyetaraf olmayan
iilkelerin gemileri, kirlenme zarariarrndan dolayr ortaya grkabilecek sorumluluklarrnr temin
eden bir sigorta veya sair mali giivenceden yararlanmadrklarr siirece, 6kit devlet iilkelerinde faaliyet giisteremiyeceklerdir. Briylece sdz konusu hiikmiin zorunlu sigorta igin iidenecek
primlerin gerektirdifi ek mali ktilfet sebebiyle, dkit devletlerde sicile kayrth gemilerin Akit
olmayan devletlerde sicile kayrth gemilere karqr rekabet gUcUnUkaybetmemelerini saflamaya hizmet etmek yamnda, Sdzleqmenin uygulanma alamnr tesbit eden 2 m yi tamamlayan bir iqleve sahip oldufu kabul edilmek gerekir. 2 m. de S<izlegmenin,dkit devletlerden
birinin iilkesinde, dkit devletlerden birinin sicilinde kayrth olup olmadr!rna bakrlmaksrzrn
herhangi bir gemiden kaynaklanan kirlenme zararlannda gegerli olduiu iingiiri.ilmektedir.
Sdzleqme7 m. 11. parag. hiikmii, De-vletler Hukukunun tanrdr$r imkAn nisbetinde Akit olmayan devletlerin gemilerinin de bu hususu yerine getirmelerini saflamaya yiineliktir.
Bununla beraber, karasularrndan zararsrz gegiq hakkrm kullanan Akit olmayan devletlere
ait gemiler Akit kryt devleti tarafrndan sigorta veya difer mali gtivence qartrnr yerine getirmeye zorlanamryacaktrr.Bkz. Unan, samim s. 148.
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kirlenme
sorumlulu$a dair sdzlegmenin 1 m. 6 paragrafi anlamrndaki
baqka kimselere
zararlanndan dolayr akaryakrt gemisinin malikinden
gegerli oltalepde bulunuldulu haller veya2 m. gereiince siizleqmenin
zararlarr ile
madr$ alana mtinhasrr L m. 6 parag'da belirtilen kirlenme
ilgilitaleplerbakrmrndan,SorumluluiunSrnrrlanmasrhaklan$aki
qahrslar, bu
siizleqme (1976 Londra sozlegmesi) 1 m. de ongtirtilen
sorumluluklasdzlegmedeki hiiktimlerin kryasen uygulanmasr suretiyle
nm srmrlayabilirler.
Bu hrikiimle, HGB $ 486 f.2 nin agrklayrcr rolunden farkh olarak
konusu tayeni bir hukuki durum ortaya konulmaktadrrSa. Btiylece sdz
esasrna yer veIepler bakrmrndan da sorumluluiun srmrlandrnlabilmesi
rilmiqtir.
HGB $ 486 f.3 de atrf yoluyla L976 Stizleqmesinin kryasen uygulanacafrnrbelirttilihususlar,lg6gS6zleqmesininqahrsveyaalanbalrrmrndan drqrnda kalan iki ayn hale iliqkin bulunmaktadrr'
A.Kirlenmezararlarrndandolayrgemimalikindenbagka
kimselere talepde bulunulmasr halinde hukuki durum
Yukarrda agrklandrfr gibi 1969 Brtiksel sdzleqmesi sadece akaryalatla kirlenme zaranria yol agan geminin maliki ve onun sorumluluiunu
gahrs aleyhine
sigorta eden veya onun sorumluluf'una gtivenee veren
taolan talepleri dzel olarak diizenlemektedir. $u hale gore, stizlegmede
bu zararlar
nrmr yaprlan kirlenme zaratlan meydana geldigi takdirde,
talepde busebebiyle gemi malikine karqr, ancak Sozlegmeyedayanarak

54.
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lunulabilecektir. Bagka htikrimlere gidilmesi sciz
konusu olamaz.
Buna kargr'k,

kirlenmedert zarar g.renlerin marik drgrndaki
gahrslarabaqvurmasr,srizleqmedrgrndaki kurallara
tdbidir. Diier bi ifade ile bu qahrslar bakrmrndan sorumluruiun gartrarr
ve srmrlanmasr
baqka hUktimlere gdre belirlenecektir.
'

Ancak cinemlebelirtmek gerekir ki, S0zlegmede(Bm. parag
4) gemi
malikinin mtistahdem ve grirevlilerinden ne srizleqmeye
ne de baqka se_
bebe mristeniden kirrenme yiiztinden tazminat
istenerpiyecegidng6^ilmekle, onlar lehine mutlak bir sorumsuzruk hali
kabur edilmis ormakta_
drr.

Kirlenme zararrarrndan gemi maliki drgrnda, gartlarr
varsa diser
hriktimlere gcire sorumlu olacak kimselere, baqhca
gemi iqretme mriteahhidiss gemiyi inqa veya tamir eden qahrslar, gemiyre
gatrgan di!.er bir geminin donatam .rnek olarak gristerilebilir. Belirtmek
gerekir ki, gemi iqletme mtiteahhidinin

mtistahdem ve grirevlileri

-kaptan ve gemi
adamlan- mqtlak sorumsuzruktan istifade edemedikleri
igin, onlara kar_
gr da tazminat talehinde bulunabilecektirb6.

5 5 . Bu kimse genellikle kiracr-bareboat charterer-srfatr
ile gemiyi igletmekte olup rigiincii
gahrslarla iligkilerinde donatan sayrlmaktadrr.
5 6 . unan s. 46. Belirtmek gerekir ki, 19g4 protokolu
ile sorumluru{un kanalize edilmesi
konusunda iinemli bir degigiklik yaprlmrg ve
malikin miistahdem ve g.revlilerinden
bagka gemi adamlannrn, gemi iqretme miiteahhidinin -bareboat
charterer ve kurtarma- yardrmda bulunanrn da arala'nda burundu!.u gok
sayrda qahsrn ne 1g69 Briiksel
siizlegmesive ne de bagka huktimler uya'nca zarara
kasten sebebiyet vermig olmara'
harig, sorumlu ormamalarr dng.rtilmiigttir. Biiylece
19g4 protokoltini.in ytiriirlii!.e gir_
mesi ile birlikte, vukarda belirtildigi gibi, Alman
ig hukukunda da kendiliginden buna
uygun de!'igiklik meydana geleceSiigin, HGB g 4g6
f.B iin kapsamr daralmrs olacaktrr.
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Bu kimseler HGB $ 436 f.3 deki atrf dolayrsryla sorumluluklanm
1976 sdzleqmesihriktimleri uyannca srmrlandrrabilmek imkAmna sahip
inhnmrglardrr. ESer bu qekilde aqrk bir hriktim tingdrtilmeseydi, kirlenme
zararlanndan dolayr m alik drgrndaki kimselerin sorumluluklannl slnrhyabilmeleri miimktin olmayacaktr. Zira HGB $ 486 f.L le genel srmrh sorumluluk rejimi olarak kabul edilen 19?6 stizleqmesinde,kirlenme za1l2;t'
larrndan sorumluluk, kapsam drqrndabrrakrlmrgtrr (56zl, 3m. parag b).
AncakgemimalikidrqrndakidifierkimselerinL9T6
Srizlegmesindeki srmrlama rejiminden yararlanabilmeleri igin, HGB $
486 f.3 deki atrf gereii, bu SOzleqmenin1 m. de sayrlan gahrslara dahil
olmasr gerekir. $u hale gdre kirlenme zararlarrndan bunun drqrndaki sorumlu kiqilers?, her iki siizleqmeden de yararlanmadrklan igin, srmrsrz
qahsi surette sorumlu olacaklardrr.
Akaryakrtla kirlenme z-ararlanndan dofan sorumluluiun srnrlan'
drnlmasr bakrmrndan, malikle, malik drqrndaki kimseler, Ozellikle gemi
iqletme miiteahhidi yani donatan arasrndaki karqrlagtrrmadan aqa[rdaki
sonuglar ortaya konulabilir.
$oylekisorumluluiunsrmrlandrnlabilmesiigin,1969
Sflzleqmesinde,belirlenecek azami tutar kadar fon tesisi zorunlu oldu[u
halde, 1976 Sozlegmesindeb6yle bir zorunluluk ongoriilmemiqtir. 1969
Sdzleqmesinde azami sorumluluk tutarr, geminin net tonajrna makine
dairesinin ildvesi sonucunda bulunacak tonajrn 133 OQH ile garprlmasr
suretiyle belirlenirken, (Stizl. 5 m. parag. 1,0),1976 stizlegmesinegdre ise
geminin gayri safi tonajrmn muhtelif dilimlere a5rnhp, herbirinin farkh
OqH mit<tarlal ile garprlarak sonuglanmn toplunmasr suretiyle briluna

b7

miiesseseleri
Bu kimselere iirnek olarak gemiyi inga ve tamir eden gahrslarla, tasnif
gdsterilebilir.
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cak tutarla, slnrrh sorumluluk s6zkonusudurbS
B' 1969 Briiksel
lenme zararlarrndan

sdzlegmesinin gegerli olmadr{r
sorumlulu!^un

alanda kir-

srmrlandrnlmasr

1969 Brtiksel sdzleqmesi, 2 m. sine gdre mrinhaslran ekit
bir devl-

58' Her iki Sdzleqmedekiazami sorumluluk tutannrn hesaplanmasr
ile ilgili olarak aqalrdaki <jrnek verilebilir' Burada malik ve donatam birbirinden
farkh olan 80.000 gayri
safi tonajdaki bir tankerin kirlenme zaranndan dofan sorumluluk
srnrrlanmasr $u
gekilde belirlenmelidir.
Gemi malki bakrmrndan: Net tonaj ve makine kazan daireleri toplarhr
4b.000 ton olarak kabul edilmigtir.
1976 Stizleqmesinegiire
500 GT. igin

167.000
oQH

29.500GT x 167 OQH = 4.926.500oQH

50.000GT iqin

= 7 . 5 9 3 . 5 0 o0 Q H

12,11.1993de I OeH = 1.3949Dolar oldu!.undan7.598.000
x 1.3949
= 10.592.173Dolar.
1'969siizlesmett"" *otlu.ooo
x 183 = 5.98s.000= oe'
S.98b.000x 1.8949= 6.227.050Dolar
1' OQH nin kag DM oldulu tesbit edilemedi!'inden, azami
tutarlann hesabmda dolar
esas ahnmrgtrr.
Buna giire gemi iqletme miiteahhidinin (donatan) daha ytiksek
bir mel6!.ile sorumlu
olduEu ortaya grkar. Fakat tek baqrna bu sonug malik yerine
donatam takip etmenin
daha uygun oldufunu kabul etmek igin yeterli sayrlamaz.
zfta gemimalikinin a!.rrraqtrnlmrg objektif sorumlulufu ve mari sorumluluk sigortasr yaptrrma
mecburiyeti ile sr_
nrrlr sorumlului. igi'foo tesis etmek zorunda olmasr, zarar ghrenlehine
dnemli unsurlardrr.
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etin karasulan dahil olmak tizere iilkesinde meydana gelen kirlenme zararlan ve bununla ilgili koruma tedbirleri hakkrnda gegerlidir.
bir drizen$u hale gdre, s6zl. 2 m. htikmri iilke kriterini esas alan
leme getirmektedir. Bu itibarla, sdzleqmenin somut bir vakada uygulanrp, uygulanmryacas belirlenirken, gemi malikinin tabiiyetinin veya ikametgahrmn veya mutat meskeninin nerede oldu['unun higbir onemi
yoktur. Akit devletlerden birinde, Akit olmayan bir devletin bayralrm qeken gemiden stzan veya brrakrlan akaryakrtrn sebeb olduiu zararlar sdzleqmenin uygulama alamna girerler. Zatartn doimasrna sebeb olan olayrn meydana geldi!'i yerin tinemi yoktur. Agrk denizde gemiden srzan
veya brrakrlan akaryakrtlar akrntr rizgdr gibi sebeplerle yer defiqtirerek. bir Akit devletin karasulanna ulaqrr ve orada zatar meydana getirirlerse, Sozleqmeuygulanacaktrr.
Buna karqrhk, kirlenme zararrnrn dkit olmayan bir devletin egemenlik alamnda veya aqrk denizde meydana gelmesi, sdzleqmeninyer itibariyle gegerli olmadr[r halleri teqkil ederler. Birinci halde, istisnaen
Alman hukukunun uygulanmasr veya agrk denizdeki Almanlara ait ba[k
a!'lanmn kirlenmedert zatar gdrmesi durumlanndaS9 sorumluluiun srmrlanmasr da HGB $ 486 f.3 htikmri gereii, 1976 Londra sdzleqmesi htikumlerine gore gerqekleqecektir.
Bu qekildq 1969 Briiksel sdzleqmesinin yer bahrmrndan gegerli olmadrir hallerd.e, artrk sorumluluiun gemi malikine kanalize edilmesi
esasrda stjz konusu olamaz.Bundan dolayr, malik olsun veya olmasrn donatamn sorumluluiu kurah gergeklik kazamr. Donatan yamnda 1976

59.
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Scizlegmesi1 m. de belirtilen diger kimselerde sorumluluk igin qartlar
gergekleqmiqse,bu sri)leqme htikrimlerinden yararlanma imkdmna sahip
olurlar.
C- Kirlenme
nin uygulandrir

zararla;rrndan

dolayr 1976 Londra

hallerde ayrr bir azami sorumluluk

siizlegmesitutannrn

be-

lirlenmesi
HGB $ 486 f.3 son ctimlesine g6re aym olaydan gerek birinci ciimlede belirtilen madde kapsamrna giren gerekse L frkraya grire sorumluluiun

srnrrlanabildiii

talepler

ortaya grkarsa, Srnrrh Sorumluluk

Stizlegmesine(1976 Londra sdzlegmesi)gdre tayin edilen azamisorumluluk tutan, 1. ciimledeki talepler ve 1. fikra gereiince sorumluluiun stnlrlandrSr talepler bakrmrndan olmak tizere a5rn ayn g0ztintine ahnmahdrr.
Bu hriktim, HGB $ 486 f.1 den atfen 1976 Srizleqmesinderingcirtilen
alacaklann aleyhine bir durumun ortaya grkmasrm dnlemek amacryla
kabul edilmiqtir60. Bdylece sorumlu olan kigi, drneiin donatan bu sorumlulu!'unu her bir alacak gurubuna karqr a5rn ayn azami tutarla srnrrlan\
drrabilme durumunda olacaktrr.
$

3.

MUIITELiF

DENiZ

AI,ACAI{I,ARINA

KAR$I

SORUMLT.JLUCUN STNTRLANMASINTN GERQEKLE$Tinir,UnSi
Yukarrda agrklandr[r gibi, 1976 Sdzleqmesiningegerli krhirdrgr hallerde (HGB $ 486 f 1, 3) donatan ve onunla bir tutulan qahrslar, ve bunlann mali sorumluluklarrm teminat altrna alan sigorta qirketieri, sorumluIuklanm

60.

srmrlandrrmak igin, bunu defi yolu ile ileri siirmek veya fon

Prtissmann-Rabe. s.79.
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tesis etmek suretiyle olmak rizere iki imkdna sahip bulunmaktadrrlar
(HGB $ 4g7 e). Buna karqrhk Kirlenme Zararlanndan DoianSorumlulufia dair 1969 Brtiksel Siizlegmesinin uygulandrS hallerde
(HGB $ 486 f.2) sorumluluiun kanalize edildili gemi maliki sorumluluiunu ancak fon tesis etmek suretiyle srmrlandrrabilecektir'
Aqafrda birbirinden farkh bu iki srmrlandrrma yolu inceleme konusu yaprlmaktadrr.
I- SORUMLIIUGUX

DEFti YOLU ir.n Snrurua,NoIRILMASI

Defi yolu ile sorumluluiun

srnrrlandrfllmasr balumrndan borcun

kanunda bunun igin ongdrdriiii hallere girdigi ortaya konulup, duruma
gore srmr[ sorumluluk tutalmn belirlenmesine yarayacak geminin gayrisafr tonajt veya tagrmaya mezun olduiu yolcu sayrsrm belirten belge
mahkemeye verilmek gerekir. Mahkeme alacaflrn mevcudiyeti ile srmrh
sorumlulufa tabi olduiu sonucuna vanrsa, bu takdirde borqlu britrin
malvarhfl ile fakat sorumluluiunu srmrlayan meblaf kadar soruinlu olacaktrr. Bu durumda borglunun sorumlu olduiu miktar olarak, alacak srmrh sorumluluk tutarrmn altrnda ise alaca$rn tamamrna, bunu aqtr$
takdirde de sorumluluk meblalrna kadar olan krsmrna hiikmedilmek gerekir. Fakat borglu aym olaydan srmrh sorumlulu!'a tabi baqka alacaklann da do!.du[unu ileri siirtirse -ki biiyle yapmasr onun yarannadrr- her
bir alacakhmn alacaflndan talep edebileceii miktann saptanabilmesi
igin, btitrin bu alacaklara dair davalann sonuqlanmasrmn beklenmesi
icabeder. Aksi takdirde bir alacakla ilgili davamn gdrtilmekte olduiu
mahkemenin sadece bu alacaia srmrh sorumluluk tutanndan diiqecek
miktann belirlenmesi bakrmrndan, borglunun diier alacaklar igin dne
srirdri['ti delillere gOrebir karara varmasl' ileride bir takrm sakrncah durumlaln ortaya grkmasrna neden olacaktrr. $dyle ki, difer alacaklarla ilgili davalara bakan mahkemelerde esasa dair verilen kararlarla, bir
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mahkemede sadecebir alacaflrn srmrh sorumluluk agrsrndan talep edilebilir krsmrmn tayini igin, di!'er alacaklann miktarlan ile ilgili olarak vanlan sonuglann biribirind.en farkh olmasr biiyUk gtigliiklere yolagabilecektir.
Bu itibarla aym olaydan birden gok alaca$n dolrnasr halinde, bir
alaca[rn gOnildtilti davada mahkeme yaborglunun definin gereiini yerine getirerek, soz konusu alacafrn hangi miktan igin sorumlu olacafrna
karar verecek veya ihtilafr bu qekilde sonuglandrrmasrnln' diler alacaklann mevcudiyet ve/veya miktarlarr bakrmrndan belirsizli{'inden dolayr
ileride geliqkili durumlarrn ortaya grkaca[r kanaatine varmlqsa, bu durumda davayr, borglunun srmrh'sorumluluia

dair defini gcizdniine al-

maksrzrn yani alacak miktannda herhangi bir indirim yapmadan, ancak
fonun tesis edilmesi veya edilmiq olmasr qartr ile sorumlulu!-un srmrlanabilece!'i geklindeki ihtirazr kayrtla hiikme baihyacaktrr. ikinci ihtimalde
qarta baflr olarak srmrh sorumluluia dair hakkrn sakh tutulmuq olmasrndan dolayr bu karar ihtirazr kayrth htikiim "Vorbehaltsurteil" olarak
nitelendirilirol.
Mahkemenin takdirine gdre bu qekilde karar verme yetkisi, .1986
yrlndaki reformda kabul edilen ZPO $ 305 a hrikmiinde dngdrtilmektedir. Bu durumda borgluya tamnam defi yolu ile sorumluluiunu srmrlandrrma imkam (HGB $ 487 e f.2). ZPO $ 305 a gereiince mahkemenin
qartlan

takdirine

giire vereceii

kararla

bertaraf

edilebilmektedir.

Mahkemenin bu qekildeki alacaia dair karannda borglunun sorumluluiunu srmrlandrrabilmesini, fon tesisi qartrna bailanmasr suretiyle, Srukanda belirtilen muhtelif kararlar arasrndaki qeliqkili durumlann ortaya

6 1. Herber, s. 141.
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grkmasrna imkAn verilmemiq olmaktadrr. Biiylece ihtirazr kayrt igeren
kararla, dava bir alacak haklanda kesin olarak sonuca baflanmakta, fakat davahya sorumluluiunu fon tesis ederek dzel bir paylagtrrma usulu
ile srnrrlandrrabilme yolu agrk brrakrlmaktadrr62.

2. BOLUM
TA$IYANIN SORUMLLILUCUII,n ILGiLi OLARAK YAPILMASI
GEREKENDEGi$iKI,irn nn
Tebligin 2. B0liimtinde, Ttirk Deniz Ticareti Hukukuna 6rnek tegkil etmek tizere, 1968 Vismy Kurallanmn ig hukuka ahnmasr suretiyle
Alman Ticaret Kanununun 4. Kitabrmn Navlun Mukaveleleri fashnda
taqryamn sorumluluf"u ile ilgili olarak yaprlan degiqiklikler iizerinde durlacaktrr.
Konigmentolu

Egya

Taqrmalan

hakkrnda

L924

Briiksel

S6zlegmesinin -Lahey Kurallan-zamanla deiiqen teknik ve ekonomik
gartlann gerisinde kalmasr iizerine, denizde eqya taqrnmasr konusundaki
ihtiyaglarr karqrlayabilecek bir duruma getirilmesi igin, Siizlegmede sorumluluk sistemi muhafaza edilerek, 1968 Protokolii ile-Visby Kurallanyaprlan deliqikliklerle bazr rlnemli geliqmeler safl anmrgtrr.

62. Srnrrh sorumlulufa dair 1976 Londra Sdzlegmesi 10 m de akit devletlere, srnrrh sorumluluktan yararlanmamn sadecefon tesisi qartrna bagh oldulunu kabul edebilecekleri hususunda bir imkan tanrnmaktadrr. Almanya ZPO $ 305a htiLkmtiniirnkabulii ile,
bu imkandan srnrrh bir dlgiide yararlanmrg olmaktadr. Zia yukanda da agrklandrlr
gibi, Alman Hukukunda esas borglunun tercihine giire sorumlulu$unun srnrrlanmasr
bakrmrndan her iki yolunda agrk bulunmasrdrr. Ancak 6zel gartlann gerektirdif'i hallerde mahkeme defi yolunu kapatabilir.
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visby Kurallannrn Alman ig hukukuna ahnmasr suretiyle de milletlerarasr deniz hukukundaki bu hususa dair geligme takip edilmiq olmaktadrr.
visby Kurallanmn ig hukuka ahnmasrnda, 19BZ Lahey Kurallan
bakrmrndan takip edilen, kanunun sistematigi iginde herbir hrikmtin
ayrr ayrr yerleqtirilmesi qeklindeki metoda grire hareket edilmiqtir.
Btiylece'HGB deki ahgrlmrgparagraf no'la'm desigtirmemek igin g
607 a olarak yeni bir paragraf ildvesiyle ve gg 612, 6s6, 660,662 hrikrimlerinin de$iqtirilmesi suretiyle taqryanrn sorumluluiu sisteminde daha
ileri bir drizenleme ortaya.konulmuqtur.
Bu de!'iqiklikler hriktim srrasrna grire aqagrdaki gekilde agrklanabilir.
I-

SORUMLULI.]K

NrrUAriNr

\IE

SINIRLAIT{AI,ARININ

cnqnnr,i oloucu Ar.ANrN Cnrigr,ntir,nmsi ir,n ir,cir,i
or,ARAKONcdnUr,nx nncigirr,ira,nn
B'u husustaki drizenleme kanuna ahnan HGB 60? a hrikmri ile gergeklegtirilmigtir.
HGB $ 607 a
sorumluluk

muafiyet ue slnlrlamal,arlnln

geQerliligi

l-) Bu fasr,lda \ngdri)len sorumtuluk muafiyet ue slnlrlamalarl

naulun sdzleSmesinekonu olan e1yanln ziya ueya hasara u{ramasl
yiizilnden, taptyan aleyhine,
langi hukuki sebebe d,ayanlrse, d,ayansln, agilacak bi"itiin daualara uygulanlr.

2) Naulun sdzlegmesine konu olan eFyanrn ziya ueya hasart. ned.eniyle, tagryanln adamlart, ueya gerni ad,amlartnd,an birine kargt
daua agilwsa, o da, bu fastlda tagryan igin 6ng6ri)len sorumluluk muafiyet ue slnffIamalartnd,an yararl,anabilir .
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ue gerni adamlartntn tazmi3) Bu hald,e tapryan, kendi ad,amla,,
toplamt, bu fasr'lda 6ng6'
niyle yilkilmtil otd,uklan, mebta{Iarm
Q'F1'rnQ'z'
ril,Ien azami Sorttrnluluk miktarlnl
gemi adamlaq Bununla beraber, zarar tayryanln ad.amlart, ueya
olmak kastt yahut perua'
rrnd.an birinin, b6yle bir zaro,ra sebep
boyle bir zare'rln meydana
sLzca bir d,aurantgla ue muhtemelen
ileri geImlFS€,bu
gelece{i bilinciyle iglenmiE fiil ueya ihmalind.en
sorurnluluk muafiyet
kimseler bu fasr.ld,atagtyan igin \ngdri)len
Ueslnlrlamalarmd'anyararlanamazlar.

agrlacak her ttirlii dava'
1- Yiik ziya veya hasarrndan dolayr
ge9erli
muafiyet ve srmrlamalanmn
lar bakrmrndan.sorumluluk
krhnmasr
HGB$60?af'lhrikmtiileAlmanficaretKanununun(HGB)4'kimuafiyet (HGB $$ 607 f.2, 608,
tabrnrn 4. faslrnda dngtiriilen sorumluluk
609)vesrnrrlamalanmn(HGB$$612,658'659'OOO)yokziyaveyahasarrnd'andolayrtaqryanakarqrhaksrzfiilhtiktimlerinehattabagkabirhudavalarda d.a gegerli olacag 6nkuki sebebedayanrlarak agrlacak btitiin
gdnilmektedir.
taleplerde pratik 6nemi
Bu hiikmtn, tizellikle haksrz fiile dayanan
3' m den farkh olarak6S' (Lahey/
olmakla beraber, meha"Visby Kurallan
frkrada herhangi bir smrrlama
Visby Kurallan m 4 bis f'1) sOzkonusu
de6a uygulanacafl kabul edilOngiirtilmedilinden, difer biitiin hallerde
mek gerekir.

haksrz fiil htikiimlerine
B m de akdi olanlarrn yanrnda, sadece
gegerli oldufu kabul edilmektedir'
srnrrlamala'n
dayanan taleplerde muafiyet ve
veya vekaletsiz ig
fiilden baqka sebepsi z zenginleqme
64, Bu hallere, srizleqme veya haksrz
iirnek olarak gdsterilebilir.
g.rmeye iliqkin olan tazminat talepreri

6 3 . Halbuki visby Kurallan
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Briylece Alman hukukunda tartrgmah olan bir mesele, navlun mukaveleleri

bakrmrndan griztime kavuqturulmug

bulunmaktadrr6s-66.

Bununla beraber belirtmek gerekirki, sdz konusu hiikmrin kabtihinden
6nce de Alman Ytiksek Mahkemesi Visby Kurallanm gdztintine alarak,
bu ydnde dnemli bir karar vermigtir67.
B<iylebir diizenleme ile, ytikle ilgilinin kendisi igin uygun yolu segmek suretiyle, karqrhkh ddrinler sonucu ortaya konulan sorumluluk sistemini hrsmen veya tamamen bertaraf edebilmesi imkAm 0nlenmekte6ir68. $u hale gtire, artrk yrikle ilgili igin, tagryan kusurunu ispat
krilfetini iizerine almamn zorlufu kargrhfrnda sorumluluk rejiminde lehine hiqbir degiqiklik olmayacafrndan, ytik ziya veya hasarrndan dofian
tazminat talebini, akit drgr sorumluluk htiktimlerine dayandrrmanrn herhangi bir yaranndan bahsedilemez.

65. Alman hukukunda bu konuya dair tartrgmalar igin bkz. Qa$a, Deniz ticareti Hukuku
IINavlun Sdzlesmesi.4.basr 1988.s.215-219.
6 6 . Alman doktrininde diger tagrmalar bakrmrndan baskrn gdrtiq, tazminat talebinin haksrz fiil hiiktimlerine
uygulanmaslnln

dayanmasr halinde sdzleqmeden dofan sorumluluktaki

miimkun

olmadrfl

qeklindedir.

Mahkemesinin kararlarr da bu dofrultudadr.

Herber,

s. 198. Alman

srnrrlarrn
Federal

BGHZ, L'l , 2L4, 24, L88; 32, 194 ve 297 ,

46, I40: Bkz. QoEo, s.277

6 7 . P,GJJZ,,86,234Transportrecht 1983, s. 100 vd.
6 8 . Taqrma ile ilgili difer' milletlerarasr srizleqmelerde aynr amagtan, hareketle akde dayanan talepler igin cingdrtilen sorumluluk
kiimleri

muafiyet ve srnrrlamalannrn,

temel ahnarak yaprlan mtiracaatlarda

(CMR 28 m ER/CIM
qekli, Akaryakrtla

haksrz fiil hu-

da gegerli oldu{'u kabul edilmektedir

51 m, WA 24 m-Guatemala Protokolti IX md ile tamamlanmrq

Kirlenmeden

Dofan

Zararlar igin Sorumlulufl'a

Scizleqmesi 3 m. f.4. 1978 Hamburg Kurallarr
Cenevre scizleqmesi 20 m).

dair 1969 Brtiksel

7 m; Karma Taqrrnalar hakkrnda

1980
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Sonug olarak, taqryamn yiik ziya veya hasanndan doian sorumluluiu talebe giire de[iqmeyen tek bir sistem haline getirilmiq olmaktadrr.

2- Tagryan igin iingtiriilen sorumluluk muafryet ve srmrla'
malannrn kendi adamlan ve gemi adamlarr bakrmrndan da ge'
gerli krhnmasr
Lahey/visby Kurallan md. 4 bis parag. 2 hiikmiindn HGB $ 607 a
f.2 olarak ig hukuka ahnmasryla, yilk ziya veya hasanndan doian tazminat talepleri igin HGB de taqryana tamnan sorumluluk istisna ve srmrlamalalnrn aynen kendi adamlan ve gemi adamlarr bakrmrndan da gegerli
olduiu kabul edilmiqtir. Burada genel hrikiimlere tabi olan taqryamn
adamlan ve gemi adamlanmn haksrz fril sorumlUluiuna, deniz hukukunda tagryamn sorumluluiu ile ilgili bazr hrikrimlerin de uygulanmasr
sdzkonusudur69.
Alman ig hukukuna ahnan v.isby kurallanndaki bu hrikmtn kaynasm konigmento genel qartlannda gittikge daha yay$n bir qekilde yeralan, Himalaya klozu teqkil etmektedir7o'

akit-drqr
6 9 . Aynr durum HGB $ 602 a f .L htikmtinde, yukarda agrklandr{r gtbi, tagryanrn
sorumlulu$'u iginde ringcirtilmektedir'
olayla ilgi7 0 . Bu klozun ortaya grkmasr ve Himalaya adryla anrlmaslnrn nedeni aqaFdaki
lidir. $6yle ki Himalaya
nan bir yolcunun,

gemisinde gerekli emniyet tedbirleri

ahnmadr!'r igin, yarala-

yolcu taqrma sozleqmesinde donatan lehine sorumsuzluk

mevcut olmasrndan
mahkeme davaSlagn,

dolayr, kaptan ve lostrouro aleyhine agtrfr tazminat
donatanla ilgili qarta dayanmalannrn

mtimktin

qartrnrn

davasrnda,

olmadrfrnr,

an-

olmast halinde socak s6zleqme de kendileri bakrmrndan da bciyle kloza yer verilmiq
rumluluktan

kurtulabileceklerini

belirter ek, zararln tazmin edilmesine karar vermiq-

tir. Bu dava, ytik ve yolcu taqrma scizleqmeleri ve koni$mentolara
de sorumsuzluk
minin

qartlan konmasrna yol agtrfr igin, sciz konusu klozlar olayrn gegtigi ge-

adr ile anrlmaktadrr.

L992, s. 518.

gemi adamlarr lehine

Bkz. Priissmann-Rabe,, Seehandelsrecht, 3. basr Mtinih
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Himalaya klozunun Ongdrrilmesi ile takip edilen amag, tagryamn
yararlandrgr sorumluluk muafryet ve srmrlamalannrn kendi adamlan ve
gemi adamlarr igin de gegerli krhnmasr suretiyle, bu kimselerin korunmaslna iliqkin bulunmaktadrr. Ancak bazr hukuklarda bu kloz; yukarda
belirtilen himayenin sa$lanmasr sonucunda, ifa yardrmcrlannrn tagryandan sorumluluktan kurtarrlmalan

igin talepte bulunmalan sciz konusu

oimayaca$rndan taqryana tamnan sorumluluk imtiyazlannrn dolayh olarak bertaraf edilmesinin 0nlenmesi qeklinde de bir role sehiptirTl.
Burada dnce HGB $ 607 a f.2 hUkmti gereiince, tagryana tanrnan sorumluluk imtiyazlanndan yararlanacak olan tagryamn adamlan ve gemi
adamlanmn kapsamrna kimlerin dahil oldugunun agrkhia kavuqturulmasr gerekir. Taqryamn adamlan ibaresi, ilk 6nce HGB $ 602 f.1 de kullamlmrq olmakla beraber, bunun igin bir tanrm yaprlmamrqtu. Alman
doktrininde taqryamn adamlarr, kara taqrmalanna dair HGB g 481 deki

TL

Klozun bu qekildeki bir iglevi tjzellikle Alman hukuku bakrmrndan stiz konusu olabilir.
$6yleki Alman hukukunda doktrin ve tatbikat zarar verilmesine mtisait bir iqte gahgan bir miistahdeme, bagka bir kiqiye zarar vermesi halinde, istihdam edenden kendisini sorumluluktan kurtarrnasrnr istemek hakkrnr tanrmaktadrrlar. Bu hakkrn kullamlmasr sonucunda ise, deniz hukuku bakrmrndan tagtyanrn sorumluluk muafiyet ve
srmrlamalarrndan yararlandrfi hallerde de, zararr tam olarak iidemek zorunda kalmasr gibi bir durum ortaya grkabilecektir. iqte bu dururnu tinlemek maksadryla taqryanlar
ve donatanlar ytik ve yolcu taqrma stizleqmelerineve koniqmentolara, kendi adamlarr
ve gemi adamlarr. lehine sdzlegmelerineve konigmentolara, kendi adamlarr ve gemi
adamlarr lehine sorumsuzluk gartlan koymak yoluna gitmiqlerdir. Belirmeliki,ingiliz
hukukunda ve difer hukuklarda ise koniqmentolara Himalaya klozunun konulmasr sadece gemi adamlarr ve tagryanrn adamlarrnrn himayesi maksadryladrr. Himalaya klozunun Visby Kurallarrna ahnmasryla bu konuyla milletlerarasr alanda birlik sallanmrq olmaktadrr.
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tamma istinaden, s6z konusu taqrma igi ile gtirevlendirilmiq olup, olmaqahrslar
drklarrna bakrlmaksrzrn taqryamn iqletmesinde istihdam olunan
481 de
olarak belirtilmektedirT2. Gemi adamlarrmn kimler oldu!'g HGB $
agrklanmaktadrr. Bu hrikme g6re gemi adamlan kaptan, gemi zabitleri,
tayfalar ve gemide istihdam edilen diper kimselerdir'
Burada tizerinde durulmar gereken bir husus da, navlun sdzleqmesinin ifasrnda yardrmcr olan bafrmsrz kimselerin, HGB $ 60? a f.2 hiikmri karqrsrndaki durumlarr ile ilgilidir. Bunlardan bir krsmr gemi adamr
olmamakla beraber gtirdukleri hizmetin nitelis gerefi olarak, Alman
htikdoktrin ve tatbikatrnda donatamn sorumluluiu ile ilgili HGB $ 485
mUniin uygulanmasr bahrmrndan, gemi adamlanyla bir tutulmaktadrr7S.
Bunlann uygulamada en srk rastlanrlan orneiini baflmsrz istifgiler teqkil eder. Alman doktrininde balrmsrz istifgilerin HGB $ 607 af'2 kapsamrna dahil olup olmadrklarr hususu tartrqmahdr' Herber ba[rmsrz istifqilerin fio qartr drgrnda olmak kaydryla, HGB $ 607 a f'2 nin
gortiuygumlanmasr agrsrndan gemi adam gibi kabul edilmesi gerektifi
qrindedir7a.Buna karqrl rk Prilssrnann-Rabe'ye gtire ise75bafrmsrz istifgiler ancak HGB $ 485 gere!'ince donatamn sorumlulu!'u ile ilgili olarak,
gemi adamlan ile bir tutulmakta olup, bunlann tagryan agrsrndan, HGB
kabul edilmeleri siiz
$ 607 f.L htikmtinde tingdrtilen gemi adamr olarak

Priismann-Rabe,
7 2 . Herber, s. 199; Wtistenddrfer,Neuzeitliches Seehandelsrecht, s. 269;

s. 508; QaEa,s.143.

7 3 . Priissman-Rabe,s.62 BGHZ
L26.
74. Herber, s. 199.
s.5L7,5 18.
7 5 . Priissntann-Rabe,

26, I52; QoEo, Deniz Ticareti Hukuku

I, 9. basr 1990, s.

HUKUK ARAFTIRMAL.+RI

317

konusu olamaz. Bundan dolayr bafrmsrz istifgilerin BGB $ 278'e gore yardrmcr gahnsdurumunda olmalan itibariyle HGB $ 607 a f.2 de iingdriilen
sorumluluk muafiyet ve srmrlamalanndan yararlanmalan mtimktin deSrldirT6-72.
Bundan baqka asrl taqryan, nhtrm idaresi, antrepo sahibi gibi,
gemi adamlanyla bir tutulmasrmn sOzkonusu olmadrlr navlun mukavelesinin ifasr ile ilgili diier balrmsrz kimseler yani BGB $ 278 anlamrnda
yardrmcr qahrslar bakrmrndan HGB $ 607 a f.2 hdkmrinrin uygulanmasr
mtimktin degildir.
HGB $ 485'e gdre krlavuzlar agrkgagemi adamr sayrlmadrklan igin,
tagryana ait sorumluluk imtiyazlanndan yararlanam azlarTa.
Taqryamn adamr veya gemi adamlan igin de gegerli olacafr dngtirrilen HGB 4. kitabr 4 ncfl fashndaki htiktimler konularr agrsrndan agafrdaki gekilde agrklanabilir.
Bunlar taqryamn mutlak sorumsuzlu[u ile ilgili HGB $$ 607 f.2
609; ispat kdlfetini yer deiiqtirmesine dair HGB $$ 608, 611"f.3, hak duqiirticii siire hakkrndaki HGB $ 612 ve tazmin borcunun srmrlanmasrna
iliqkin olan HGB $$ 658, 659 ve 660 hriktmleridir.

7 6 . Bairmsrz istifgiler taqryanrn mtistahdemi durumunda
rrndan farkh olarak taqryandan, iq hukukuna
kurtanlmasrnr

olmadrklarrndan,

dayanarak, kendilerinin

gemi adamlasorumluluktan

talebe haklan yoktur.

77. LaheyA/ishy ingilizce

resmi metninde (m. bis b. 2) agrkga baftmsrz ifa yardrmcrlarr is-

tisna edildig:inden "such serudnt or agent not being an independent contractor" bu gibi
kimseler igin kuralda Ongdriilen sorumluluk

7 8 . Herber, s.199.

imtiyazlarr

gegerli deiildir.
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Ancak sOz konusu hiikiimlerden bazrlanmn, gergekte taqryamn
adamr ve gemi adamlanmn hukuki durumlannda bir degiqiklik meydana getirmedi!'i belirtilmek gerekir. $iiyleki temelini akdi sorumluluiun
tegkil etti$ ispat krilfetinin yer de[iqtirmesine iliqkin olan, HGB $$ 608,
611 f.3 hukumlerinin, zaten akit drqr sorumluluiun -haksrz fiiI htiktimierinin- gegerli oldu!'u hallerde, bir etkisinden bahsedilemiyeceii agrkgaortadadrr. Zira HGB $$ 608, 611 f.3 de tingiiriilen gartlar gergeklegmig olsun veya olmasrn herhalde, ispat kulfeti, bu kimselerden -taqryamn
adamlarr veya gemi adamlan- yiik ziya veya hasan igin tazminat talebinde bulunan gdnderilene aittir. Gdrtildtif'ri gibi, srizlegmeden dofan sorumlulukta ispat krilfetinin yer deliqtirmesi ite ilgili olduklan igin. HGB
$$ 608, 611 f.3 htiktimlerinin, tagryanrn adamlanna uygulanmasrmn higbir anlamr yoktur79.
Burada rizerinde durulmasr gereken bir sorun da, hak diigiirocri
srireye dair HGB $ 612 nin HGB $ 607 a f.2 de belirtilen bir sorumluluk
muafryet veya srnrrlamasr olarak kabul edilip edilmiyeceiidir. Fikrimizce
bu htikrimde, taqryanrn lehine olan dtizenlemenin aynen adamlan igin de
gegerli krhnmasr amacr takip edildifinden, HGB $ 612 nin de htikmtin
kapsamrna dahil oldu!'u kabul edilmek gereki180.Aksi takdirde hak dtigrinicri stirenin gegmesiyle, taqryan sorumluluktan kurtulurken,

kendi

adamlan ve gemi adamlgrr zamana$rmr sriresi bitmedi!'i igin, sorumlu
kalmafa devam edecektir. Bunun sonucunda da bu kimselerin tagryandan, sorumluluktan kurtanlmalanm

talebe haklan olduiu kabul edildifi

7 9 . Herber, s. 200 de bu husus tizerinde durulmayarak,
adamlarl ve gemi adamlannrn yararlanacagl,htikumler

HGB $$ 608, 6L1 f.3 taqryanrn
araslnda gcisterilmekteclir.

8 0 . Rabe, Das Zweite Seerechtsdnderungsges etz, Hamburg lg87 , s.22, 23; Herber, s.200.
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iqin8l tagryanrn hak dtiqrirticti stireden yararlanmasrna dolayh
olarak
imkAn verilmemiq olacaktrr. .
HGB $ 607 a f.2 hrikmri ile, sorumluluk imtiyazlarr bakrmrndan.
adamlarrmn, taqryana nazaran daha iyi bir d.uruma getirilmig
orduklarr
ileri srirtilmektedir82. Bu gcirtigrin gerekgesi, taqryan, gahsi
kusurunun
bulunmasr durumunda, HGB s 607 f.2 deki mutlak sorumsuzluk
halle_
rinden istifade edemediii halde, adamlan igin, nitelikli kusurlarr
drqrnda, bOyle bir durumun sdzkonusu olmadrgr qeklinde belirtilir.
Bu gorrig
hakh olarak eleqtirilmektedirs3.Zira, gergektebu konuda bir
kargrlagtrrma yaprlmasr, sorumluluklar arasrnda fark nedeniyle mtimktin
olamaz.
tagryan
ancak
bagkasrnrn kusurunu temsil ettigi hallerde, sorum$tiyleki
luluk muafiyetlerinden yararlanabilir (HGB g 602 f.2).
Halbuki kencli
adamr veya gemi adamran bakrmrndan higbir zamartbdyle
bir durumun
ortaya grkamryacalr meydandadr. zfua onlar taqryandan
farkh olarak,
baqkasrmn kusurunu temsil etmeyip, sadecekendi kusurlarr
igin sorumlu olurlar.
Burada belirtmek gerekir ki, hernekadar HGB g 602
a f.2 htikmri,
HGB $ 662 deki listede yeralmrg gd^inriyorsa da, emredici
niterikte de{ildir. Qrinkti bilindili gibi, HGB g 662 de emredici hriktimlerin
belirlenme_
sinde, sadece tagryanrn borg ve sorumlulukla' esas
ahnmrq oracaktrr.
Bundan dolayr konigmentoda taqryanrn adamlarr ve gemi
adamra'nrn,

8 1 . Daha dnce belirtildigi gibi (dn 16) Alman doktrin
ve tatbikatrnda baskrn goruq, mristahdemin iq hukukuna

dayanarak iqletme sahibinden sorumluluktan

talebe haklarr oldu$u qeklindedir.

82. Rabe, agm s. 21 vd.
83. Herber,s.201, 202.

kurtarrlmalannr
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HGB $ 607 af.2 de tingorrilenden daha geniq bir qekilde sbrumsuzluk hallerinden faydalanabilecefi, 3. qahrs lehine qart olarak kararlaqtrrrlabilecektir. $u hale g6re, bu kimselerin ticari kusurlan ile ytike verdiklei zararlar igin sorumlu olmadrklan hakkrnda veya tazmin borcu igin HGB $
660'dakine rrazaran daha dUgrik bir meblalrn dngdrtilmesine dair gartlar
gegerlidirsa. Fakat bunun aksinin miimkiin olmadrflr belirtilmek gerekir.
adamlarrmn HGB $
$oyleki taqr;ramn koniqmentoya koyaca$ bir klozla,
607 af.2 deki duzenlemeye nazatarr, durumlannr a$rlaqtrrmasr mflmktin defildir. Bu durum sdzleqmeye3. qahrs aleyhine qart konulamlyacaS esasrmn zorunlu sonucunu tegkil eder85'
Bciylece tagryan sorumluiunu genigletebilmekle beraber, daraltamadrgr veya bertaraf edemedif'i halde, kendi adamlan veya gemi adamlan igin ise, ancak bunun aksine onlann sorumluluklarrm sr.nrrlandrran
veya ortadan kaldrran kayrtlar koyabilir.
Onemle belirtmeliki, HGB $ 607 a f.L ve f.2 hiikiimleri, taqryan igin
cingdlilen sorumluluk istisna ve srmrlamalanmn bagka bir hukuki nedene dayanmak suretiyle dolayh da olsa, bertaraf edilmesini dnlemek hususunda, birbirlerini tamamlamaktadrrlar. Bu qekildeki duzenleme ile, taqryanln sorumlulugu sisteminin sailam birtemele sahip krftnmrg olduiu

84. Herber, s. 200 de bir taraftan HGB $ 662 nin, taqryanrn adamlan ve gemi adamlarrnl
kapsamadrir

cihetle, bunlarrn

diger taraftan bu kimselerin
luktan kurtarrlmalarrnrn
nin izahl miimktin

sorumsuzluklannrn

kararlaqtrrrlabileceii

belirtilirken,

sdzleqme ile 3. gahrs lehine qart esasr gerefince, sorumlu-

neden mumkiin

olmadrElnln anlaqrlmadrirnrn

ileri stiriilmes-

defildir.

8 5 . Herber,s. 200'de sebebi agrklanmaksrzln, I{GB $ 607 af.2 sadece tagryanln adamlarr ve
gemi adamlal

lehine olmak tizere emredici htiktim niteli{inde

kabul edilmektedir.
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leri srirrilebilir.
3- Aym olaydan dolayr muhtelif
rninat davalarrnda

sorumluluk

kimselere kargr agrlan taz-

srmrrmn agrlmasrnrn miimkiin

ol-

mamasl
HGB $ 607 a f.3 hrikmtine grire tagryan, kendi adamlan ve gemi
adamlanmn yiik ziya veya hasanndan dolayr ayrr ayr.l tazminle yrikrimhi olduklan meblailar toplamrnm, HGB 4. kitap, 4 dncti fasrlda ringdrtilen azami sorumluluk miktarrm aSmasrmiimkrin deiildir86.
Bu hiikrimde, mebla!' itibariyle sorumluluk srmrlamasrmn (HGB
$$ 658-660), bundan yararlananlar igin aJirr aJrrrdefil, sorumlu olanlarrn
hepsi balomrndan (tagryan, kendi.adamlarr ve gemi adamlan) bir butiin
olarak gegerli olduiu agrkga ortaya konulmaktadrr.
$u halde, azami sorumluluk mebla[rmn ddenen krsmr kadar, ytikle ilgiliye kargr diier sorumlu olan kimselerin de borcu azalmrg olacaktrr. Btiyle bir durum maddi

agrdan mr:iteselsil sorumluluk

"Gesamtschuld.nerschaft" olarak

nitelendirilebilirsT.
Tazminatrn talep edilebilecepi kiqiler bakrmrndan bir tahdide gidilmig olmadrfr cihetle, sorumlu olanlarrn birinden srmrh sorumluluk mebla{rmn bir krsmrm tahsil edebilen ytikle ilgili, geri kalan krsmr igin, tercihine gOre difer sorumlulardan birine veya

86. Bu htiktim Lahey/Visby Kurallan
leqmelerde de- L97S Hamburg
rumlu!'un

srnlrlanmasrna

hepsine birden mriracaat

md. 4 bis f,3 den ahnmrqtrr. Di{,er milletlerarasr

Kurallan

7 m, parag. 3; Deni z .Llacaklalna

s6z-

karqr so-

dair L976 Londra Sdzleqmesi 9. m- aynr kural ring6rtilmekte-

dir.

8 7 . Herber, s. 201; Prtissmanrn-Rabe, s.b20.
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edebilecektir.
Boyle bir dtizenleme sonucunda, taqryanrn HGB $$ 6b8-660 da dngrinilen srmrh sorumluluk tutarrm aqacak qekilde, gemi adamlarr veya
kendi adamlarrmn, ondan sorumluluktan kurtanlmalan talebini gerektirecek bir durum cinlenmig ve srnrrh sorumlulukla takip edilen iktisadi
sonucaulagrlmrqolmaktadrr.
4- Sorumluluk

muafiyet

ve srnrrlamalarrndan

yararlanma

hakkrnrn kaybedilmesi
HGB g 607 af.4 htikmtine grire, Lahey/Visby Kurallan m. 4 bis parag 4'de de ongdnildiilU gibi, zarara herhangi bir kusuru ile degil de, ancak kasden yahut pervasrzca bir gekilde ve muhtemelen briyle bir zarar
meydana gelece[i bilinciyle sebebiyet vermig oldugu ispat olunan, tagryamn adamr veya gemi adamr, bu fasrlda dngdrtilen sorumluluk muafiyet
ve tahdidi ile ilgili htiktimlere dayanmak hakkna sahip de!'ildir88.
Bu htikrimde iki ayrr kusur hali siiz konusudur. Bunlardan biri
olan kast kavramr btitrin hukuklarca bilinmekle beraber, diier kusur
halini tegkil eden, "perue.stzcabir dauranrgla ue muhtemelen bir zarq,r
meydana gelece$i bilinci ile" ibaresi Ingiliz-Amerikan hukukunun bir

88. Buna benzer hiikiim, ilk defa Milletlerarasr Hava Tagrmalanna dair 1929 Vargova
Sdzleqmesinitadile iligkin 1955 Lahey Protokolii ile (md. 25 ve 25 a) dngtiriilmiiq, sonra 1968 visby Kurallarr, Deniz Yolu ile Yolcu ve Bagaj ragrmasrna dair Lgz4 Atina
Konvansiyonu

ve

bunlarr

takiben

Deniz

Alacaklarrna

kargr

sorumlulu!.un

Srmrlanmasr hakkmda 1976 Londra Siizleimesi (4 m) ve 1978 Hamburg Kurallarrnda
(m. 8 f.2) kabul edilmiqtir.
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kawamr olup, Kara Avrupasr hukuklarrna yabancrdrrS9.Belirsizli[i

ne-

deniyle, bu ikinci kusur halinin mevcut olup, olmadrlrmn tayininde zorluklar ortaya grkabilecektire0. HGB g 602 a f.4 de 0ngdrtilen nitelikli kusur hallerinden biriyle, yok ziya veya hasanna sebep olan taqryamn
adamr veya gemi adamrmn sorumluluiu artrk sadece genel hiikrimlere
(BGB $ 823 vd) tAbi bulunacaktrr.
Briyle bir durumda da, hak driqrinicri srireye iliqkin HGB g 612
htikmrintin uygulanacag hakkrndaki grirtiq, HGB $ G07 af.4rin higbir istisnaya yer vermeyen agrkifadesi karqrsrndaisabetli kabul edilemezgl.
HGB $ 607 a f.4 htikffit,

sadece taqryanln adamr ve gemi adamla-

8 9 . Bu qekiide kusuru, kasta yakrn -ihmali kast- "dolus eventualis" airr kusur "culpa lata"
ve

bilingli

taksir

kavramlart

ile

agrklamak

Enternasyonal Deniz Hususi Hukukunda

mtimkiin

degildir.

Bkz.

Qaga,

Yeni Bazt Geliqmeler, Batider, C. 1;q sayr 2,

s.301.

9 0 . Hangi hallerde bu qekildeki bir nitelikli kusurun mevcut oldugu hakkrnda, Alman
Ytiksek Mahkemesinin
kararlann

Varqova Scizleqmesinin 25 m.siyle ilgili olarak vermiq oldugu

incelenmesinden, bir sonuca varmak miimkrin olabilecektir (BHZ Bd. 74,

162ve Neue Juristische Wochenschrift 1982 s.7218) Prussmann-Rabe, s.522-524.

9 1 . Rabe, agm. s.23; Prii,ssmann-Rabe, s.521; Scrutton, On Charter Parties, 19. Basr
Londan Lg84, s. 459-Visby Kurallarrnrn

ig hukuka ahndr{'r, Carriage of Goods by Sea

Act, L97I. Aksi fikir Herber, s.20L-202. Fikrimizce, hak dtiqtirticri sure ile ilgili HGB $
612 yi bir nevi taqryan lehine sorumluluk srnrrlamasr olarak kabul edip, bciylece HGB
$ 607 a f.2 kapsamrna dahil ettikten sonra, HGB g 607 a f4'de, higbir istisnaya yer verilmeksizin, bu hukmtin uygulanmadr{'r hal cingciriildriiti cihetle, HGB g 612'yi bunun
drqrnda brrakmanrn qeliqki ettigi meydandadrr. Briyle bir halde HGB $ 6|2'nin gegerli
olarak kaldrfrnrn kabulti, I{GB $ 607 a f .4 hi.ikmiini.in lafzrna oldufu kadar., gayesine
de (ratio) ters dtiqecektir.
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nna iliqkin olduiundan, bundan taqryan igin bir sonug grkarmak mttnkUn delildire2. Bu itibarla kendi adamr veya gemi adamrmn nitelikli kusuru ile ytike zarar verinesi halinde, tagryan sorumluluk muafiyet ve srmrlamalarrndan yararlanma hakkrm kaybetmiyecektirgS'
Fakat tagryan bu qekildeki bir nitelikti

kusuruyla ytik ziya veya

hasanna sebep olmuqsa, ilerde de agrklanacaptizere, HGB $ 660 f.3 gereiince, HGB $$ 658, 659, 660'da iing<iriilen tazmin borcu srmrlamasrndan yararlanamaz.
Buna karqrlft HGB $ 660 f.3'de HGB $$ 609, 611 f.2,6L2 hiiktimleri belirtilmediiinden, taqryan bakrinurdan bu sorumluluk imtiyazlan gegerli kalmaya devam edecektir. Bu husus ilk bakrqta tagryanla adamlarr
ve gemi adamlan arasrnda sorumluluk srmrlamalan agrsrndan,tam olarak eqitilg'in saglanamam$ oldug'u geklinde kabul edilebilirse de, bunun
her iki sorumluluk arasrndaki nitelik farkrmn -biri kaynalr deniz hukuku olan akdi sorumluluk, di!'eri ise borglar hukukunda dtizenlenen akit
drqr sorumluluk- bir sonucu oldu!'u ortadadrr.

92. HGB $ 60T f.l deki taqryanrn adamlarr ve gemi adamlarrnrn kusurunu kendi kusuru
imiq gibi temsil edeceiine dair htikmtin, HGB $ 607 a f.4'de tingdrtilen hale uygulanmasr s6z konusu olamaz. Qtinkti her iki hiikmtin gayeleri birbirinden farkhdrr. EIGB $ 607
f.1 taqryanrn sorumluluiunu tesis eden bir h0ki.im oldufi'uhalde, diferi kendi adamr ve
gemi adamrnrn sorumlu olmasr halindeki 6zel bir durumla ilgili bulunmaktadrr.
9 3 . Belirtilmeliki, btiyle bir halde adamlan ve gemi adamlarlnrn taqryandan, kendilerini
sorumluluktan kurtarmasrnl talep etmeye de haklan yoktur. Zira Alman doktrin ve
tatbikatrnda, bciyle bir hakkln, ancak miistahdemin hafif kusuru halinde mevcudiyet
kazandrir kabul edilmektedir. Herber, s. 198'
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rr- HAK nUgtrnticti stlnpvn ir,isxin or"ARAKYAPTT,AN
oncigixr,irs,nn-oncigiK HGBs 612
l) Mallann teslirninden (# 611 f.l ciimle 1) ueya teslim edilmig.olmalart. gereken tarihten itibaren bir ytl iginde mahkemeyerniiracaat edilrned,i$i takdirde, tagtyan mallara iligkin olara,k her tiirlii sorumluluktan
hurtulur. Bununla beraber bu siire, dauaya neden olan olaytn meydana
gelrnesindensonra taraflarr,n anlngrnastyla uzatt'labilir.
2) Riicu d,auast,1. fr'krad'ailngbrillen bir yilI* silrenin gegmesind.en
sonra d.ahi, bu daua hakkmt. kullanan kirnsenin kendi aleyhindeki talebi
yerine getirdifii ueya tazminatla ilgili dauanm kendisine tebliE edildiEi
tarihten itibaren ii7 ay iginde olmak gartryla agtlabilir.
Bu husustaki yeni drizenlemede $ 612 iki fikra haline getirilmig
olup, eski htikrim 1 inci frkrayr tegkil etmektedir. 1 inci fikrada bir ibarenin deflgtirilmesi suretiyle, htikmtin uygulama alam geniqletilmekte, bu
fftraya eklenen bir ciimle ile de taraflara stirenin uzatrlmasrm kararlaqtrrabilme imkAm tamnmaktadrr. Ildve edilen ikinci fikra ise, rticu davasrnda duruma giire ek stirenin tamnmasrna iligkin bulunmaktadrr.
f- Hak diigiirticti

stirenin uygulama

alammn

genigletilmesi

Deliqik HGB $ 612 f.L de eski hriktimde yeralan "mallann ziya
veya hasanndan dolayr" "fiir Verluste oder Beschtidigungen d.er Giiter"
ibaresi yerine, Lahey Kurallan 3 m. b. 6 f.3 de, Visby Kurallan III md' b'
6 ile yaprlan deigikliie uygun bir qekildeg4 "mallara iliqkin olarak" "1tir
dip Giiter" deyimi kullamlmrgtrr.

g4. Lahey Kurallarrndaki "in respectof lossor darnage" deyimi visby Kurallanyla "in respect of goods"geklinde defiqtirilmigtir.
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Briylece ziya veya hasardan baqka ytike dair difer zararlar bak:rmrndan da 1 yrlhk hak driqtinicti stirenin gegerli oldulu kabul edilmektedir. Bu deliqiklikle takip edilen amaglardan biri ytiktin, teslim almaya
yetkili olan kimse yerine bagkasrna tesliminden doian zararLar igin de
dava hakkrnln a)rnr srireye tabi krhnmasrdtr. Fakat bu hususun gergekte
Alman hukuku bakrmrndan fazla bir cinem taqrdrfr s<iylenemez. Zira
Alman doktrininde bagkasrna verilmig olmasr yiiztiLnden, mahn yetkili
olan kimseye teslim edilmemesi hali, ziya olarak nitelendirilmektedirgs-g6.
Bununla beraber deiiqiklikle, konuya tarn bir agrkhk getirilerek, ilerde
ortaya grkabilecek tereddritler iinlenmiq olmaktadrr.
Bu de$iqikliiin diSer bir sonucu da mallara iliqkin zarar kavramrna dahil olmasr itibariyle gecikme zararlan igin de hrikrimde Ongtinilen
hak drigfrncti srirenin gegerli krhnmasrdug7-g8.
Taqryamn gecikme zararlanndan doSan sorumluluiu emredici nitelikte olmadr$ndan, konigmentoya konacak klozla bertaraf edilebilecegi
iqin, bu nevi zararlarrn hak dtiqtinici.i stirenin kapsamrna ahnmasrmn

s. 424 (2. basrMtinih 1983).
9 5 . Herber,s.203;Prlissmann-Rdbe,
9 6 . Halbuki bu hal fiziki bir zarar tegkil etmedifi igin, ingiliz Hukukunda ytiktin ziyaa uiramasr olarak kabul edilmemekte idi. B1r'z.GAtz. Das Scefrachtrecht der Haager
Regeln,Bielefeld 1960,s. 1"68,169.
97. Herber, s. 203;Priissrnann-Rabe, s. 54!.
98. Gecikme zararrnrn hangi sebepten ileri geldi{inin bir 6nemi yoktur. Bu konudaki taleb, haksrz sapma (HGB $ 565) veya haksrz aktarmaya dayanabilir (HGB $ 636 a).
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fazla br pratik oneminin olmadrgt ileri stirtilmektedir99
Bundan baqka HGB $ 6l2'de dngcirtilen hak driqtirticii srire, sadece
srizlesmeyedayanan taleplerde deiil, HGB g 602 a f.1 gereiince haksrz
fiil hukrimlerine

istinaden agrlacak davalarda da gegerli olacaktrr.

Bdylece taqryamn borglar hukukundan do$an sorumluluiu

da (BGB g

823 vd.) HGB $ 612 hrikmrinrin uygulama alamna dahil edilmiqtir.
Taqryan/donatanrn HGB $ 485'e dayanan akit drqr sorumluluiu ise, deiiqiklikten 6nce de, HGB $ 485 2. crimlede yeralan hr.ikrim uyarrnca, hak
driqtinicri srireye tabi bulunmakta idi. Artrk bu agrdan da, taqryarun sorumluiunda, deniz hukukundan veya borglar hukukundan doSan sorumluluk olarak aJnrrmagidilmesi bir cinemikalmamrqtrr.
Burada incelenmesigereken diger bir mesele de, yanhq koniqmento drizenlenmesinden dogan taleplerin, HGB g 612 f.r hrikmtinrin kapsamrna dahil olup olmadrgrna iliqkin bulunmaktadrr. Briyle bir halde, konigmento ahp verme scizleqmesininyaprlmasrndaki bir kusurdan doEan
zarar "culpa in contrahendo" s6zkonusu olduiu igin, yrike iligkin bfu zarardan bahsedilemiyecelimeydandadrr.Bu nedenle de, yanhg koniqmento tazmininden do$an dava hakkrmn, HGB g 612 f.l'de tingdrrilen hak
drigtinicti stireye tAbi olmadrS. sonucuna vanlmak gerekirlO0.

99. Herber, s. 203. Ancak yazann bu gcirtigtine, geminin baglangrgtaki elveriqsizliginden
ileri gelen gecikme zaratlan bakrmrndan, katrlmak miimkiin deg'ildir. zira, bilindigi
gibi, taqryamn bu sorumluluSuna iligkin huktim emredici niteliktedir (HGB $$ s59,
6 6 2s . 2 \ .
t00. Herber, s.208; Priissmann-Rabe,3.basr,s.542.
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hakkrntn tantnz- Tarafl ara hak diigtiriicti stireyi uzatma
masr

dana

HGB$612f.l'eeklenen2.ciimleilre,zatatasebepolanolayrnmeyuzatrlmasrna
gelmesinden sonra, taraflarrn anlaqmasryla stirenin
Belirtmek gerekir ki, bu htiktim gergekte Alman
6nce
deliqiklik meydana getirmiq de!ildir' Zira bundan

imkan tamnmaktadrr.
hukukunda bir

uzatrlmasrmn mtimktiLn
de, Alman doktrininde sdzleqme ile bu stirenin
beraber kanunda bu
olduiu kabul edilmektedirLol. Hal bdyle olmakla
imkinrnayrrcabelirtilmesi,VisbyKurallarrnaldfzenuyumsaflamak
maksadrile agrklanabl1i,1o2'
HakdiigtirticrisiireninuzatrlmasrnadairarrlaqmabirqekletAbiol.
madrgrigin,biryrlraqacaksurettesulhgiiriiqmelerinedevamedilmesinzrmni bir anlaqmamn
den, objektif iyiniyet kurah gereiince, bu konuda
vanlabilirlo3' Eger giimevcut olduiu "pactu,rnd,enon petend'o"sonucuna
kurahna gdre belirlertigmeler bir sonuca varmadan bitmiqse, diirostliik
necek krsa bir stire zarfinda dava agrlmahdrrlo4'

427 Schaps-Abrahatn' 2' basr' Berlin 1978'
l0!. Herber, s.204; Priisstnann-Rabe,2' basr, s'
s.680;Schlegelberger-Liesecke-Betlin1959's'354;Wiistenddrfer'Neuzeitliches
Seehandelsrecht,s.293'
taraflann anlagmasryla uzablmasrna imkdn
102. Bazt hukuklarda, hak diigiiriicii siirenin
suretiyle talep hakkrmn muhafaza ediletanrnmamasr ve ancak sadecedava agrlmak
eder'
b6yle bir hiikmiin iingiiriilmesinin gerekgesi tegkil
ytikle ilgili lehine.defiqtirilebilmesine konBu suretle h6k diigiiriico siirenin, sadece

bilmesi, visby Kuralla'nda

vansiyonuygulandrlrhallercle,iglerlikkazandrrrlmrqolmaktadrr.Bkz.Prtj,ssmann.
Rabe.s.546; Giitz, s'206,207'
103. Priissrnann'Rabe, 2' basr s'427'
L04. Priissmann-Rabe, s'546'
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Hak dtiqrinicri stire gegtikten sona, uzatrlmasr siiz konusu olamaz.
Qtinkri Sonaeren talep hakkrm tekrar canlandrrmamn mtimkiin olamryacalr ortadadrlos.
Bu degigiklik, Alman Hukukunda bir sorunu da beraberinde getirmektedir. Acaba deliqik HGB $ 6L2 f.r hrikmtine g6re, yrike iligkin zarann meydana gelmesinden Once,hak dtigrirticii srirenin anlaqma ile uzatrlmasr imkdnr ortadan kaldrrmrg olmakta mrdrr? Alman doktrinine grire,
kanun ko5rucunun bu dtizenleme ile takibettigi amag, sadece bir hususu
agrkhEakavugturmak olup, yoksa belirli bir hale iliqkin olmak iizere siirenin uzatrlmasrmn rinlenmesi deiildi1106. $u hale gdre, eskid.en oldupu
. gibi, zarardan rjnce de konigmentoda stirenin uzatrlmasr imkam mevcuttur. Btiyle bir hal, bir nevi tagryamn sorumluluirrnun genigletilmesini'
ifade ettiginden, emredici hiikrimlere aykrrrhk teqkil etmeyecektir Stire
u2atrlmasr, HGB s 662 f.g gereiince ancak konigmentoya yazrlmasr halinde hukrim ifade edebilir.
3- Navlun hukukunda

riicu hakkrmn

dofdu!^u haller igin ek

bir siire tanrnmasr
zamantmtzda egya tagrmasrmn asrl taqrma-alt tagrma sdzleqmeleri
veya karma tagrma sdzlegmesigeklinde gergekleqtirilmesinin yaygrn hale
gelmesi, bunlara uygun dtizenlemelerin yaprlmasr ihtiyacrm ortaya grkarmrqtrr.
1968 Visby Kurallannda hak diigtirticti siireye belirli bir hale iliqkin olarak siire ilavesi, biiyle bir ihtiyacrn karqrlanmasr amacryladrr.

105. Priissmann-nabe,s. 546.
106. Herber, s. 203, 204;Prilssmann-Rabe,s.546.
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Eqya taqrmasr igin, asrl taqrma-alt taqrma qeklinde biribirinden bagrmsrz iki sdzleqmeyaprlmrgsa, mala iliqkin zatardan dolayr alt tagrtan
gercveya gOnderilenin alt taqryana karqr tazminat davasr, HGB $ 612
gince bir yrlhk hak dtiqtirticri stireye tabidir. Alt taqryan, tazminatr iidemesi durumunda, asrl taqryana karqr nicu hakhrm kazanmrq olacaktrr'
Lahey Kurallarr 3 m. parag. 6 ve onun gibi eski HGB $ 612'de b6yle bir
hal gozrintine ahnmamrq oldgu igin, alt taqryan yani diier iliqkide asrl taqrtamn asrl taqryana karqr dava hakkr da onun igin zarann doiduiu an
olan tazminatr $dedigi tarihten degil, mallann teslim edildifi veya teslim
edilmesi gereken tarihten itibaren bir yrl gegmekle sona erecektir'
Her iki iligkide de -asrl tagryandan asrl taqrtana; alt taqryandan alt
taqrtana veya gdnderilene okhak rizere- ytikiin teslimi kural olarak aym
anda gergekleqmektedir. Hatta bazen asrl taqryamn ytikii teslimi daha
once de olabilir. Orne$n asrl tagrtan (garterer) fio k1ozu gereiince yiikii
gemide teslim ahp, ve sonra da onun namlna, yiikrin nhtrm idaresinde
alt taqrtan ve gdnderilene teslim edilmesinde durum bdyledir. Ozellikle,
bdyle bir halde hak diiqtirticri stirenin sonuna doEru giinderilen alt taqryandan (garterer) tazminat talebinde bulunursa, alt taqryan difer iliqkide asrl taqrtan olarak, bu tarihte biiyiik ihtimalde siire gegmiq olacalr
igin, asrl taqryana karqr mriracaat hakkrnr kaybetmiq olacaktrrlo7. Diier
hallerde de, genellikle sonucun bundan farkh olmayacafr meydandadrr.
Ayru guqltik, rticu hakkrna imkdn veren diier bir hal olarak, karyukti
ma taqrmalarda ortaya grkabilir. Deniz yoluyla taqrma safhasrnda
olzlya ve has ara uiraYan taqrtan, aralannda karma taqrma sdzleqmesi

s' 546'
106.Herber,s. 203, 204;Prtissmann-Robe,
s. 547.
107.Prussmann-Rabe,
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an ilk taqryana mriraccat edecektir. ilk taqryanrn zaran tazmin etmesini
takiben, deniz yoluyla taqrma safhasrm icra eden tali taqryana kargr nicu
davasragmasrbirgok hallerde HGB $ 612 deki hak duqu^icti stirenin gegmesi nedeniyle mrimki.in olmayacaktr. zamanrmrzda yaygrn bir gekilde
kullamlan bu trir taqrmalarda ortaya grkan sdz konusu
suglucu bertaraf
etmek maksadryla, visby Kurallarr B m. $ 6 bis ile duruma gdre alt veya
karma tagrmalarda, ilk tagryanrn, davayr tebelhig ettiii veya tazminatr
6dedi{i tarihten itibaren baqlamak rizere, milli hukuklarrn B ayd.anaz olmamak gartryla belirliyecekleri bir stire iginde, riicu davasr aqmasrna
imkAn tanrnmrq olmaktadrr.
visby Kurallannda oldusu gibi Almanya'da kanun koyucu bu ihtiyaca cevap verebilmek igin, HGB g 612'ye 2. fikra ilave ederek.
rticu davalanna iliqkin olmak tizere ek bir srire Ongdrmriqttir. Bu srire,
visby
Kurallannda asgari srire olarak belirtilen B aydrr. Bu stirenin baqlangrcr
rricu hakkrmn kullanrlacalr duruma grire alt veya ilk taqryana karqr, g6nderilenin agtrfr davamn tebligi edildi{i veya gOnderilenin dava yolu
ile
ileri srirmedi$i, drnegin noter vasrtasr ile kendisine ulagtrrdrfr tazminat
talebini taqryamn yerine getirdigi tarihtir. Bu vakrala'n ancak 1 yrlhk
hak driqriructi'stire bitmeden gerqeklegmesihalinde bir anlamrndan
bahsedilebilir. Btiyle bir durumda, davamn agrldrln veya tazminatrn ridendifi
tarihe 3 ayrn ilavesiyle, bir yrh aqan krsrm ek srireyi teqkil edecektir.
HGB $ 612 f.2'de Ong0rtilenvakralardan biri 1 yrlhk hak dtiqrircti stirenin
son grinri gergeklegrniqse,bu takdide 1 yrl artr B ay yani 15 ay geklindeki
azami stre sdz konusu olacaktrr.
Rricu davalan iqin ringOrtlen 3 ayrrk ek srirenin ihtiyacr tam olarak
kargrlamadr$r belirtilmek gerekir.
Bu konudaki grighiklerin aqrlmasr, asrl tagryanla asrl taqrtan veya
karma taqrmalarda ilk taqryanla deniz yolu ile tagrma igini gergekleqtiren
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hak dtiqtirticti stirenin uzatrlmasrtali tagryanarasrndakisiizlegmelerde,
nrn kararlagtrnlmasrylamtimkiin olabilecektir.
rrr- KoNi$MENTODA YAZTDAIYDOGMA SORTIMLULUGT.TN
TEKRAR KABULU
HGB $ 656f.2
"Konigmentodzellikle tagtyantn mallan. S 643 Nr.8 ue $ 660 da yazth oldufiu gibi teslim ald$tna dair karine tepkil eder. Konigmentonun
iyiniyetli iigilncii bir kipiye deuredilrnesi halinde, tagt'yantn mallan. S 643
Nr. 8 d.ebelirtild.i{i gibi atmad$rru'n ispatt. mtimkiin de$ildir".
HGB $ 656 f.2'ye eklenen 2. ctimle ile- LaheyA/isby Kurailan 3 m.
parag. 4'e uygun olarak konigmentoyu iyiniyetli devralan tigtincii kigi
bakmrndan konigmentodaki defier harig, ytike iligkin kayrtlar igin tekrar
yazrdan do!'ma sorumluluk (Skripturhaftung) kabul edilmi gtir108.
Bdylece koniqmentoda ytikrin cins, iilgti, sayr, tartr, marka, haricen
belli olan hal ve mahiyetlerine dair kayrtlar, do!'ruluklan hakkrnda, iyiniyetli tigrincti kiqi konigmento hamili lehine aksi ispat edilemiyen karine nitelilinde cingOrrilmektedir.
$u hale gdre, konigmentoda miicerretlik ilkesi, yalnrz navlun mukavelesi bakrmrndan deiil, ytikrin teslim ahnmasr veya ytiklenmesi vahr-

108. f937 yrhnda Lahey Kurallanmn HGB ye ahnmasrndan tince, konirymentodayazrdan
do{ma sorumluluk

gegerli bulunmakta

idi.

1937 yrhndaki deligiklikle,

Lahey

Kurallarrnda olduiu gibi, iyiniyetli devrahnmasr hali sdz konusu edilm,eksizin, konigmentoda yuke iligkin kayrtlann aksi ispat edilebilen karine tegkil etti!'inin kabulu ile,
y azrd.ando{'ma sorumluluktan vazgegilmigtir.
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asr ile ilgili olarak da gegerli hale getirilmiqtir. Tagryamn borcu artrk fiilen teslim ahnan ytike defil, koniqmentoda buna dair yazrh olan kayrtlar
g6zdniine ahnarak, belirlenmelidir. Taqryan yiikri cins, miktar vs. bakrmlardan koniqmentoda gOsterildi$ Crbi teslim edemedi$i takdirde, aiadaki
farktan doian zarart tazminle y0krimlti olacaktrr.
Bdylece yarr illi bir durumdan belirli iilgiide sebepten mticerret bir
laymetli evrak haline getirilerek, tedavtil emniyetinin sa$lanmasr sonucunda konigmentonun deferi arttrnlmrgtrr.

rV.

TAZMIN

BORCUNUN

BELIRLi

BiR

TUTARI.A

SINIRI"ANMASINA DAiR YENi DUZENLEME
Deiigik

HGB $ 660 (Tazminatrn

en yiiksek haddi)

I) Yilkleten yiikiin cins ue de$erini yilklerne baglamadan dnce bildirmemig ue bu beyan konigmentoyayazilmamtg oldufiu takdirde, taptyan
yilklerin ziya ueya hasartndan dolayr., her halde beher parga ueya ilnite
bagtna en gok 666,67 hesap birimi veya zayi olan ueya hasara ufirayan egyanr.n brilt a$trl$tntn beher kilogramt. igin 2 hesap biriminin hargr.l$t
olan meblafiIardan yilhseh olaru. ile sorumludur. Birinci ciimlede yazth.
hesap birimi Milletlerarast Para Fonunun Ozel Qekm.eHakktdr, Birinci
ciimlede belirtilen mihtarlar hilkrniln uerildi$i veya taraflartn kararlapttrd,$t. gundehi Alman Marhtntn Ozel QekmeHakht' kargtund.aki d'e$erine
uygun olarak Alman Marktna geuri'Iir. Alman Markr'run Ozel Qekme
Hakkt. olarak de$eri, Milletlerarast. Para Fonu taraftndan siiz konusu tarihte hend.i ig ae muamelelerinde uygulanan de$erlend.irmeusulilne gdre
hesapolunur.
2) Epyarun topluca tagtnmast,igin bir kab, palet ueya benzeri bir tasijz honusu tagrma elemantnrn
gtma elemant kullaru.Imtgsa,konigrnentod.a
igeri$i olarah belirtilen her paga ueya i.inite 7 inci ftkra anlarntnda parga
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ueya t)nite sayilLr. Konipmentoda biile bir haytt bulunmad$t takdirde,
tagtma elernantpa.rqaueyatinite kabul edilir.
3) Zarann hasti yahut peruaslzca bir dauraru,glaue muhtemelen
bdyle bir zarar meydana gelece$ibilinciyle iglenmig fiiI ue ihrnalinden ileri geldi$i anlagtldt$t. tahdirde, tapr.yan1 inci ft.kradaki ue bunun grbl $$
658,659 da 1ngdriilen sorumluluSu stmrlama hahhtru.kaybeder.
1- Htikmiin

uygulama alam

Taqryanrn tazmin borcunun azami bir tutarla srmrlanmasrna dair
olan deliqik HGB $ 660 hiikmii ile, bazr farklar drgrnda, Lahey/Visby
Kurallarr 4 m. parag. 5 (a) (c) (e)'de dngtiriilen htiktmler iq hukuka ahnmrq bulunmaktadrr. Bu deliqiklik qeklen, eski HGB $ 660'rn kargrh{rm
teqkil eden hiikme 1. frkrada yer verilerek ve 2. ve 3 iincii frkralann
ilAvesi suretiyle gergekleqtirilmigtir.
Yani HGB $ 660 f.1 htikmrinde gdze garpan en rinemli fark, eski
metinde bulunmayan "yriktin ziya veya hasanndan dola5n" ibaresinin
ilAve edilmesi geklinde ortaya grkar. Biiylece htikrimdeki her halde "in jedem FalI" deyimi srnrrlandrnlarak, belirli tutarla sorumluluSun uygulama alam bakrmrndan, higbir tereddride yer vermiyecek gekilde tam bir
agrkirk getirilmiqtir. Hatta bu hususa iliqkin olarak HGB $ 660 f.1, yeni
sisteme uygunluk agrsrndanLaheyA/isby Kurallarrndan (4 m. parag. 5 a)
daha ileri bir hiikmri ifade ederloe.

I-09. Lahey Kurallarr 4 m. parag. 5 de "iz any euent" "for any loss or damage to or in connection with goods" r'her halde" "ytkiin ziyaveya hasan veya yukle ilgili olarak" denilmek
suretiyle, srnrrh sorumlulu!'un gegerli oldulu haller belirlenmektedir. 1968 Visby
Kurallannda her nedense "in conhection with goods" "yiikle ilgili olarak" ibaresi kaldr-
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doian sorumlulufu

HGB $ 660 f.f in uygulama alanr drgrnda karmaktadrrll'.
Aym gekilde
yanhg konigmento diizenlenmesine iliqkin olan sorumluluk
halinde de
HGB $ 660 f.l htikmiiniin cari olmadrlr agrkgaortadadrlll.
Fakat HGB $ 660 f.l'deki her halde "in jedem Falr,, iharesinin
tam
olarak gergek anlamr, ancak daha rine agrklanan HGB 607
af.\htikmti$
niin de giizrintine ahnmasryra ortaya konulabilir Briylece yrik
ziya veya
hasan iqin azami tutarla sorumluluk, sadece scizlegmeye
dayanan tarep-

rrlmamrgtrr' Bu ibare gecikme zararlan bakrmrndan.
srmrh sorumlulu{un dayana{rm
tegkil ettigi iqin parga veya tinite yanrnda afrrhgrn
da tilgu olarak ahndr!.r dual sisteme
uygun def"ildir. Bundan dolayr 197g Hamburg Kurallarrnda (6
m. g 1 b) gecikme zarar_
lartndan sorumlufun srnulanmasrnda iilgii olarak
ddeneceknavlunun,esas ahndrfr bir
sistem kabul edilmig bulunmaktadrr.
110' Deiigiklikten onceki HGB $ 660'da herhangi
bir srmrlama getirilmeksizin sadece ,,her
halde" sdziine yer verilmesi htikmtin ulgulama
alanr ile ilgili olarak doktrinde farkh
giiriiqlerin ileri stirurmesine neden olmuqtur. Bu
konuda baskrn giirtiq, dayanasrnr ti_
caret hukuku veya borglar hukukunun tegkil edip
etmedi{ine, bakrlmaksrzrn raSryamn
btitiin gecikme zararlarr igin sorumluluEunda
HGB g 660 htikmuniin gegerli oldufu
geklindeidi. Bkz. prilssmann-Rabe,2.bails.
_Abraham,4.basr s. g42.
b60;,Scfrops
111' Alman doktrininde yanhq koniqmento tazmininden
dofan sorumrulu!.un IIGB g 660
kapsamrna girip, girmedi!'i hususu ile ilgili olarak gegitli
fikirler ileri siiriilmekte idi.
schaps-Abraham s. 819 ve Gramm s. r72' de srnrrh sorumlulu!.un
bu harde de gegerli
oldu!'unu belirtirken wiistenddrfer s. 2gz'de ancak konigmentonun
kaptan tarafrndan
imza edilmesi halinde bunun s<izkonusu oracaf,rgdrtiqtindedir.
Difer bir fikre g6re ise
bdyle bir sorumluluk HGB $ 660 hiikmiintin kapsamr
drgrndadrr. Deloukas, Die
Haftung ded Verfrachters aus schuldhafter Unrichtigkeit
de Konnessements nach deutschen, englischen und amerikanischen Recht, 1940,
s.B1; schregerberger-Lieseche,
s.
449.

HUKUK ARAFTIRMALARI

396

istinaden
lerde de[il, HGB $ 607 af.L gerefiince haksrz fiil htikiimlerine
eski
agrlacak davalarda da gegerli olacaktrr. Bu nedenle, bir baloma da
htikme rrazaran srmrh sorumluluk kapsamrmn geniqletilmiq oldulu iine
gtirtiq,
siirtilebilir. Zira deligiklikten 6nce Alman doktrininde baskrn
(BGB
HGB $ 660,m borq.i,arhukukunun haksrz fiil hiikiimlerine dayanan
g g23 vd.) sorumlultrk halerinde uygulanmryaca[r qeklinde idi112.
2- Belirli

tutarrn

yerine hesap biriminin

hesaplanmasrnda

iilgti olarak para birimi

"6zel Qelrme Hakkr" kabul edilnesi

HGB$660f'lhiikmtinde,LaheyA/isbyKurallanndaL979
protokolti ile yaprlan defiqiklikte oldulu Srbirre, para birimi yerine
Milletlerarasr Para Fonunun Ozel Qekme hakla qeklindeki hesap birimi

gemisindeki yiiklerin
112. 1986 reformundan dnceki devrede tagryan/donatana karqr, kendi
taleplerde
ilgililerince HGB $ 48b veya HGB $ ?35 vd. na mtisteniden yaprlan akit drqr
de HGB g 660 hiikmiiniin

uygulanmasr konusunda frkir birlili

mevcut olmakla bera-

(BGB $ 82S vd) dolan sober tagryamn borglar hukukunun haksrz fril hiikiimlerinden
gdru| b6yle bir
rumluluk ballerinde bu balamilan hukuki durum tartrgmah idi' Baslun
geklinde iken
tabul edilmiyecefi
halde tazmin borcunun srnrlanmasrnrn
, s. 449; Priissmann, 1. basr s. 776), kar(wiistendorfer, s. 287;.schlegelberger-Liesecke
gr frkre gtire ise bunun mirmkttn oldulu ileri siiritlmektedir.

(schaps-Abraham, s' 842,

g43; PriiLssmann,2. basr s. 560). Alman Federal Mahkemesi de 17 ocak 1983 tarihli
de (BGB $ 823 vd) srkaran ile borglar hukukundaki haksrz fiil sorumlulufu halinde
kaybetmekte oldufu anlanrrlamayr kabul etmigtir. Baskrn giiriiqiin zamanla etkisini
grlmaktadrr.
yaprlan deiigiklik
118. 21.12.19?9 tarihli Briiksel Protokolti ile LaheyAlisby Kurallannda
Hakh 'OQHkoli veya iinite baqrna 10.000 Poincare Franlu yerine 666,67 ozel Qekme
zayiolapveyahasaraulrayanegyanrnbriitairrlrlrnrnbeherkilogramig.inS0
gekllndedir'
Poincare Frankr yerinb 2 OqH'mn ikape edilmesi
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<ilgii olarak kabul edilmigtir. Bdylece enflasyondan pek etkilenmiyen bir
dlgrintin ringrinilmesiyle, modern deniz hukukundaki geligmeye uygun
olarak, Alman hukukunda da azami tutarla sorumluluk balamrndan zamanla, taqryanla yukle ilgili arasrndaki dengenin bozulmasr dnlenmig olmaktadrr.
HGB $ 660 f.l e gcire,taqryamn ytikrin ziyaveyahasanndan dosan
sorumlulu{u parga veya tinite bagrna 666,67 oeH yahut zayi oran veya
hasara ucr?yan yrikrin briit agrhfrmn

beher kilogramr ign 2 OgH rna

tekabiil eden mebla$lardan yuksek olam ile srmrhdrrl14.
sriz konusu hukumde belirtilen tutarlar karann verildiii veya taraflarca kararlaqtrnlan tarihteki kura giire oeH Alman markrna gevrilerek bulunacaktrr. Bu gevirme iglemi Milletlerarasr para Fonunun kurallanna grire gergeklegir. Milletlerarasr para Fonu hergrin OQH nrn
difer
paralar kargrsrndaki de!'erini belirledigine gOre, ayrrca bunun
tesbit etmeye gerek olmayrp, gevirme tarihindeki defer esas ahnmak suretiyle
azami sorumluluk meblalr tayin edilecektir.

114. Alman hukukunda da, Lahey/Visby Kurallannda ongtirtildiigii gibi,
aynen kabul ediIen bu miktarlann, l9?8 Hamburg Kurallanndaki koli veya
gAS OeH,
lrite bagrna
beher brut kilogram igin 2,5 OgH na gtire diiqiik olmasr dikkati getsmektedir.
Halbuki
Hamburg Kurallanndaki

OgH miktarlannrn

da tagryan aleyhindeki diizenlemenin

hargrlrlr olarak dengeyi sa{lamak igia dugiik tutuldullr

ifade edilnektedir.

Herber,
Die Hamburg Regeln, Hansa 1y7g No: 12, s. g70; Tettey, The Hamburg
Rules, Lloyds
Maritime and Commercial Law euarterly 1929, s.9.

HUKUKARAFTIRMALARI

398

3. Ilesap biriminin

tatbikinde

esas olan parga veya tinite

kavramr
HGB $ 660 f.l'de yaprlan diier bir deliqiklik de, azami tutann hesaplanmasrnda esas ahnan <ilgtilerden birini teqkil eden koli "Packu.ng"
yerine parga "Stilcft" kelimesinin kullamlmasr qeklinde ortaya grkar.
Halbuki tirnek ahnan Lahey/Visby Kurallannda koli "package colis" ibaresi muhafaza edilmiqtir. Bdyle bir deiiqikli!'in sebebi olarak, koliden ne
anlaqrlmasr gerekti$ hususunda yeterli derecede bir agrkh[rn bulunmamasr gdsterilmektedirlls. goyleki, koli igih her hale uyabilen tek bir tanrm ortaya koymak mrimktin de$ldir. Onceleri ancak denizcilik gevrelerinde ytikiin Ozelliiine gdre taqrma srrasrnda belirli dlgiide korunmasrm
sailamaya yeterli gdnilen bir muhafaza igine ahnmasr halinde koli kabul
edilirken, zamanla bu kavramrn belirlenmesinde daha esnek davramlmaya baglanmrgtrr. $u hale g0re, ytiktin tam muhafa za altrna ahnmadan
gonderilmesi igin ticari amagla belirli bir qekle sokulmasr, hrsmen ambalajlanmasr hallerinde de koli stiz konusu olabilecektirllo. Parga (Sttick)
kelimesinin kullamlmasr, igtihatlardaki esnekli[i de agan bir geligmeyi
gcisterir. Bu qekilde kapsamr tam olarak tayin edilemeyen kolinin
(Packung) ortaya grkardrlr tereddiitlere son verilmiq olmaktarr. Artrk
yeni dtizenlemeye giire, herhangi bir qekilde muhafaza iginde olmayan
ytikler parga olarak nitelendirililebilecektir
Eski HGB $ 660 htikmtine

115. Bkz. HUkumet gerekgesi, s. 23.
116. Pri.issmo.nn-Rabe,s.697; Herber, s.zIL.

gdre bu gtbi ambalajr olmayan ytikler
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tinite kavramrna dahil sayrlmakta i6i117

Pargada, muhafaza altrna ahnmasa da ytikler bakrmrndan bir biitrinhik sriz konusudur. Ornegin, tellerle bailanmrq demir gubuklar, deriden ba$larla sanlarak bir kiime teqkil eden deri tabakalan, bir jeneratdr
veya lokomotif artrk iinite teqkil etmeyip, parga olarak kabul edilecek6"118. Bu yeni dtizenlemede kamyon, otobtis vs. gibi mallann tinite yerine parga sayrlmasrmn yrikle ilgili aleyhine bir sonuq do!'urmasr, azamr
tutann belirlenmesinde afirrhk esasrnada yer verilmig oldulu igin dnlenmiqtir. Bir diSer agrdan gok sayrda krigtik pargalar halindeki ytiklerin
herbirinin HGB $ 660 f.l anlamrnda parga kabul edilmesi ise, tagryan
aleyhine bir durum ortaya qrkarabilecek, srmrh sorumluluiun herhangi
bir anlamr kalmayacaktrr. Yrikrin taqrnmasrnda muhtelif pargalann birleqtirilmesi teknik bakrmdan gerekiyorsa bu yerine getirilmelidir.

Bu

halde biraraya getirilen pargalar bir tek parga sayrlacaktrr. Srmrh sorumluluk tutanmn hesabrnda, koniqmentodaki ytiktin adedi olarak bildi
rilen kaydrn esas ahnmasr gerekir. Fakat yiktin

miktarmn gok sayda

parga olarak bildirilmesi halinde, taqryan HGB $$ 645, 656 daki gartlar
mevcutsa gekince ko;rmak hakhrna sahiptir (HGB $ 646). Bu durumda,
tagryan, ytikle ilgilinin koniqmento drgrndaki delillere dayanarak ispat
edebileceii parga adedine gdrp, sorumluluiunu srmrlayabilecektir. Daha
doirusu, gdnderilen zararrm parga adedi olarak ispat edebiliyorsa, bu
esastan hareketle srmrh sorumluluk tutan belirlenir.
HGB $ 660 f.l hiikmrinde koli yerine parga kelimesine yer verilmesinin diSer bir sonucu da, bogluk doldurma niteligi rinemini kaybederek,
artrk sadecediikme 5niklere iliqkin olmasr dolayrsryle, tinite kavramrnda-

It7. Herber, s.211;Priissmann-Rabe,s. 697;Schaps-Araham,s. 844.
118.Herber,s. 2LL.
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ki belirsizligrn de ortadan kaldrnlmasrdt"ll9. Hatta dtikme ytilerin iinite
kawamrna dahil olup, olmadrlr hususunda muhtelif hukuklara g<ire desgik giiztim gekilleri siiz konusudur. $tiyleki Amerikan coGSA uyannca
diikme ynklerinde miiteamel navlun tinitesi (freight unit)kapsamrna girdigi kabul edilirkenl2o, Ingiliz ve Kanada hukuklannda benimsenen 96rtiq, dcikme ytiklerin rinite kaivramrna dahil olmadr[n geklin4"4it121.
Aga[rda agrklanacagt tizere sorumlulufun

srmrlanmasrnda alternatif

6lgri olarak yriktin alrrhlr esasrna da yer verilmiq olmasrndan dolayr artrk Alman hukukunda da ddkme ytikiin tinite kawamrna girmedifli ileri
siirtilmektedirrz2. Bu gtirtig agrsrndan,Alman hukukunda iinite kapsamr-

119. Halbuki Lahey/Visby kurallarrnda bu kavram haklanda tam olarak bir agrkhktan bahsedilemez. Bu kavramrn belirlenmesinde navlun initesi "freight unit" mutat navlun
iinitesi "Customary freight unit",yiikleme i.initesi "sftipping unit" veya ticaret iinitesi
,,trade unit" gibi muhtelif iilg{iler g6ziintinde bulunduruhr. Priissntann-Rabe, s. 697.
120. Priissmann-Rabe. s. 698.
l2l. Priissmani-Rabe, s. 697.
122. Prtissmann, s. 69?'de bu gtiriiqiin gerekgesiagaE'rdakigekilde aqrklamr. $tiyleki dtikme
ytiklerde parga saJnstsdz konusu olmayaca$rnagiire, konigmentodaki hacim veya aElr1!.a dair kayrtlar gdzdnUneahnacaktrr. Hacimden metrektip olarak bahsedilir. Bu ihtimalde 1 m3 iinite olarak kabul edilirse, tinite bagrna azami sorumluluk tutan 666,67
oqH drr. 1 m3 dtikme yiiktin afrrhfr hemen daima 333,34 kex iistiinde oldufu igin, 1
kS, = Z OgH olmasr itibariyle, pratikte iiniteye giire azami sorumlulufun hesabr higbir
6nem ifade etmeyecektir. Hatta diikme y0klerin genellikle kgr. olarak beyan edildili,
giiziintine ahnrrsa, bunlarr iiniteye dahil etmek igin higbir sebebkalmaz. Bu fikre katrlmak mtmktin defildir. Ddkme ytiklerde genellikle aSrh$a gdre azami tutarrn belirlenmesi bunlaln

iiniteye dahil edilmemesi igin neden teqkil etmez. Bu gatriigte istisnai

haller igin bir giiziim gekli ortaya konulmug defildir. $ttyleki ddkme yiiklerin hasara
veya ziyaa uirayan krsrmlan bazen 333,34 kgr'rn altrnda olabilir ki, bu takdirde tinite
(1 tinite = 666,67 OgH) gtire sorumlulufun belirlenmesi icabedecektir.
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na dahil edilecek bir ytikten bahsedilemez. $u hale gore sorumluluiun sr. mrlanmasrnda tinitenin bir iqlevi siiz konusu olmayacaktrr. Dtikme ytiklerin tinitenin kapsamrna girdilinin

kabul edilmesi halinde de -ki bize

gore 0y1eolmak gerekir (Bkz. dn 122)- yeni dtizenlemede tinite dar bir
alanra rol ifa edebilir.
4'Pargaveya

iinite yamnda a!'rrhk esasrna yer verilmesi
-Dual sistem-

HGB $ 660 f.1 de LaheyA/isby Kurallannda dngiirtildugti gibi parga veya iinite yamnda, bunlara bir alternatif olarak yuklin afrrhg esasrna da yer verilmiqtirlze. Belirtmeliki

azami tutann hesabrnda sadece

parga veya iinite esas kabul edilip, alrrhlrn gdzdntine ahnmamasr, taqryamn sorumluluiunun btiyiik dlgtide iinemini kaybetmesine gdtiirecektir.
Artrk bugiin ytiklerin alrrhfi,rna grire sorumluluiun

srRlrlanmasr halin

icabrna en uygun ydntemi tegkil eder. Ozellikle zamarnmrzda geligme
daima btiyiik kaplarla -konteyner, palet vs. gibi- taqrmamn yaprlmasr
geklinde olduiuna gdre, bu sistemin tinemi aqrkgaortaya grkar.
Dual sisteme gdre, taqryamn sorumluiu parqa veya iinite

baqrna

belirli bir hesap birimine yahut zayt olan veya hasara uirayan e$yamn
brtit afrrh[rmn beher kilogramr iqin belirli hesap birimine tekabtil eden
mebla!'lardan ytiksek olam ile smrrhdrr.
Burada, 6nce hangi a[rrhfrn esas ahnmasr gerektifl'i hususu iizerinde durulmahdrr. Lahey/visby Kurallan 4 m. parag. 5 ve onu ornek
alan HGB $ 660 f.l htikmti ile di!'er milletlerarasr taqrma siizleqmelerin-

128 Tagrmalarla ilgili di!'er milletlerarasr stizlegmelerde(CMR, CiM Vargova Stizlegmesi)
sorumlululun stmrlanmasrnda sadecea{rrhk esas ahnmaktadrr.
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de azami tutann belirlenmesi ile ilgili olarak, ytiklerin ziyaveya hasara
uSrayan hsmrmn mr; yoksa tamamrnrn afrrh!:mn ml esas ahnmasr icabettigine dair tartrgmah olan hususa agrkhk getirilmiqtill2a. $iiyleki, bu
htikme grire yriktin tamamtmn de['il, sadece ziya veya hasara ufrayan
krsmrmn alrrhlr gdzdntine ahnmak Berekirl2S-t26.OrneE"inbirbirine baSh iki deri tabakasrndan biri zayi olmuqsa, onun veya bir konteyner igindeki yriklerin yarrsr hasarlanmrqsa, sadece hasarh durumda olanlann
agrrhfr hesabta esas olacaktrr.
Belirtmeli ki, yriktin tam ziyaa uiramasr halinde biitiin dtizenlemelerde aym dlgii scizkonusudur.
HGB $ 660 f.L htikmtine gdre, ambalaj veya iginde bulundulu kap
dahil,'yukUn brtit alrrhgrnrn esas ahnmasr gerekir. Bununla beraber,
ambalaj, kap veya konteynerin tagryan tarafindan temin edilmesi halinde, bunlann alrrhlimn

hesap drgrnda tutulacafr meydandadr.

Alman hukukunda da, LaheyA/isby Kurallannr takiben, dual siste-

124. CMR 23 m. b. S de dngiiriilen tazminat noksan olan brtit alrrhlrmn

beher kilogramr

igin 8,33 hesap birimine gegmez."Compensationshall not however exceed.8,33units of
aocountper kilogram of grossweight short" geklindeki hiiktimde hasardan sonraki farka ait blanrn mr kastedildifi konusunda tam bir agrkhk yoktur. Herber, s. 212.
125. Herber, s.2I2; Priismann-Rabe,s.698.
126. Hava Taqrmalanna dair Vargova Siizlegmesi22 m.2 b. hUkmtlnde zarara ufrayan herbir koli veya parganrn biitiin olarak a{rrh{r esas ahnmaktadrr. Bu gekildeki bir diizenIemenin yUkle ilgili lehine oldufiu meydandadrr.
Deniz hukukunda ise, sorumluluk riskinin fazla olmast nedeniyle, tagryam korumak
iqin alrrLkta esas ahnan kmrm bakrmrndan bdyle bir srmrlamaya gidilmig olmahdrr.
1978 Hamburg Kurallarrnda da ayni ilke benimsenmigtir (6 m. parag. I a).
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me gegilmis olduiu iqin, herbir sistemde mevcut aksakhklar buyuk rilqude 0nlenmig bulunmaktadrr. $riyleki, a!.rrh[r fazla olan ytiklerde parga
veya rinite bagrna sorumluluk sistemi birgok hallerde ytik sahiplerinin
menfaatlerine uygun dtigmey€cektir. Ozellikle zamammrzda geligmenin,
ekonomik agrdan yaiarlan nedeniyle konte5mer palet veya benzeri btiyuk
kaplarla taqrmanrn yaygrnlaqmasr geklinde olduiu gtizcinilne ahnrrsa sOz
konusu sistemin yetersizligi kolayca anlaqrlrr. Buna kargrhk a[rrhSr az
olan ytiklerde de parqa veya tinite sisteminin dnem kazandrgr belirtilmelidir.
zarara uirayan yriktin afrrh[rna gdre azami tutann belirlenmesine dair olan sistemin tam olarak igleyebilmesinde bazr grighikler scizkonusudur. Deniz yoluyla taqrnan esyamn a$rh& bazr halleide konigmentoda belirtilmemig olabilir. Boyle bir durumda, <izellikle egyamn zayi
olmasr haline iligkin olarak; alrrhSrn ispatrndaki zorluklar ortadadrr.
Konigmentoda egyamn a{rrhlrna dair kayrt varsa, bunun esas ahnmasr gerekir. Bu halde, HGB g 656 f.2 gere!-ince tagryamn iyiniyeili koniqmento hamiline karqr ytiktin a!,rh$nrn d,ahaaz olduEunu ispat etmesi
mtimkiin defildir. Buna kargrhk konigmento hamili yrikun a$rrlilrnrn
dahafazLa oldu!'unu iddia ve ispat etmek hakkrna sahiptir.
Koniqmentoda a[rrh!'a dair kayrtla ilgili olarak gerekgeli beui degil
geklinde gekinceyeyer verildiii takdirde, alrrhk ancak konigmento drgrndaki belgelerle ispat

me!'er ki gekince gegerli ormasrn.
"611"6i111127,

127. Herber, s. 212'de bu halde de konigmentodaki agrh!.a dair kayda dayanmak suretiyle
onun doirulu!'u hakkrndaki ilk bakrgta ispat kulfetinin "der Beweis des ersten
Anscheins" yerine getirilmig olacagl ileri stiriilmektedir. Gegerli olan bir gekince ile
yiike dair kaydrn karine niteli!'i bertaraf edildigine gdre, yukarda belirtilen g6rugun
dayanaktan yoksun olduiu kabul edilmelidir (HGB $$ 646, 6b6).
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Navlunun

hesabrnda afrrlrk

esas alrnmrqsa, yiikrin

afrrlrgnrn

contra factum propdahafazlaolduiunun ispatrna iyiniyet kurah "venire
rium" engel teqkil eder129'
5- KonteYnerle ilgili diidenleme
m' parag 5 (c) hrikmiinHGB $ 660 t'zile Lahey/Visby Kurallan 4
bulunmaktadrrlzg'
de dngtiriilen drizenleme i9 hukuka almmrq
palet veya benzeri bir taqrma
Bu htikme gore, esya topluca bir kap'
siiz konusu kabrn igeri!'i olaelemanrna yerleqtirilmig ise, koniqmentoda
raksayrsrbelirtilenparga-veyatinitelerinherbiriaynbirpargaveyatiLrniveya benzeri taqrma elemam
te sayrlrr. Buna kargrhk konigmentoda kap
yazrlmamrqsa' bu takdirde
iginde bulunan parqa veya tinitelerin sayrsr
ytiklerle birlikte tek bir parga
kap veya benzeri taqrma elemam igindeki
veya iinite saYrlacaktrr'
konte5mer kelimesi
HGB $ 660 f.2'de Lahey/Visby Kurallanndaki
(Behnlter) kelimesi kullamlmaktayerine daha genig bir anlamr olan kap
drr.Busuretlesadeceteknikanlamdakikonteynerdenbaqka,biitundi!'erkaplardahiikmiinkapsamrnadahiledilmiEtirlso.Aynrqekildeben-

128.Herber,s-212.
l2g.Konteynerleilgilihiikmiinkabuledilmesindeniincekidevrede,koniqmentodakontey.
nerigindebulunanpargaveyaiinitelerin'sayrslnrngiisterilmesiilebirlikte,a}rrcabugdziinune ahnacafl'rnrnbelirtilmesi halinde-'
nun srnrrh sorumluluk tuta'mn tayininde
dirki,bugartagorehareketedilmesigerekecektir.BuradaHGB$662f.3gerefiince
tagryanrnsorumlulu!,unuarttrranbirgartsdzkonusuolmasritibariyle,emredicihuktmlere aYkrn bir durum Yoktur
s' 699'
130. Herber, s' 213; Priissmann-Rabe'
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zeri arag yani taqrma elemanr ibaresiyle de, yiiklerin tagrnmak igin topluca biraraya getirildigi kap olarak ifade edilemiyecek diier vasrtalar kastedilir. Igindeki mallarla gemiye yriklenen trr veya vagon gibi araglar, bu
kawama dahil drnekleri tegkil ederlerl3l.
Bu htikrimle, eqyamn topluca bir arada tagrndrlr hallere itiqkin olmak tizere, azami sorumluluk tutarrnrn arttrnlmasr konusunda, ytikle ilgili lehine bir drizenleme getirilmslds6ir132.
iginde muhtelif ytiklerin birarada tagrndrlr her kap, vasrta, arag
veya tagrma elemam briyiikluiune

bakrlmaksrzrn htiktimde dngdrtilen

amacrn yerine getirilmesi bakrmrndan, yeterli gOrtilmelidir. Ornelin iginde 10 kartonyazr makinesi veya radyonun bulunduiu bir sandrk da, konte5merveya vagon gibi HGB $ 660 f.2 htikmtinrin kapsamrna dahil sayrla6i1""uL6"133.
6- Sorumlulufu

srmrlama hakkrnrn kaybedilmesi

HGB $ 660 f.3 hUkmtine grire, Lahey/Visby Kurallan 4 m. g b'de de
cingonildufu gibi, tagryan yukteki ziyaveya hasara kasden veya pervasrzca bir dawamgla ve muhtemelen zarara sebeb olacalr bilinci ile iglenmig bir fiil veya ihmali ile sebebolmugsa gerek HGB $ 660 f.1,de, gerekse

131. Prtissmann-Rabe.s. 699.
132. Burada yiikle ilgili lehine olan husus, koniqmentoda ayrrca konteyner klozunun yazrlmaslna gerek olmaksrzrn, sadecekab vs. benzeri taqrma elemanr igindeki parga veya
tinite sayrsrmn belirtilmesinin, sdz konusu sonug igin yeterli sayrlmrq olmasrdrr.
133. Prilssmann-Rabe. s. 7 0O.
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HGB$$658,659'dakabuledilentazminborcunusrnrrlamahaklanndan
yararlanam azL34-135.
V.SORUMLULUGUNYtIKTINPiYASADEGERIiT'N
DAiR HGB S$ 658, 659'UN EMRED|C|
SINIRLANMASINA

HTIKUMWitnIiCirvOE KABUL EDII,MESI
HGB$662dedngiiriilenemredicihiiktimlerlistesineLaheyA/isby
zamamndaki
kurallarrm takiben, sorumluluiun varma yerinde boqaltma
piyasadeferiilesrnrrlanmaslnailiqkinolanHGB$$658,659huktimleri
g6re belirde dahil edilmiq bulunmaktadrr. Bundan dolayr bu htiktimlere
olarak
lenecek deserin altrnda bir defieri tazmin borcunun srmrlanmasr
(invoice Value) klozu
dngorrilmesine dair qartlar tirnefin fatura deperi
gegerli sayrlmayacrLl1136. Bu de[iqiklik emredici htiktimlerin sajnsrmn
ifade
arttrnlmrq olmasr itibariyle taqryanrn aleyhine bir duzenlemeyi
eder.

Hava Tagrmalanna dair 1929
134. Bu formiil ilk defa Hava hukukunda Milletlerarasr
Protokolii ile iing6rolmiig,
vargova Konvansiyonunu tadile iligkin 1955 tarihli Lahey
sonra Deniz Hukukunda

1968 Visby Kurallarr, Deniz Yolu ile Yolcu ve Bagaj

karqr sorumlulufiun
Taqrmasrna dair 1974 Atina Konvansiyonu, Deniz Alacaklarrna
Hamburg Kurallannda kabul
srurlanmasrna dair 1976 Londra sdzlegmesi ve 1978
edilmiqtir.Biitiinbus6zlegmelerde'b6ylebirniteliklikusur,sorumluluksrnrrlanmasrndan yararlanma hakkrm oitadan kaldrrmaktadrr'
135'HGB$660f.3dedef.l,denbagka,sorumlulu!'unyiikiinpiyasade[erinegtiresrnrrlanbaflanmaslmn, kanun teknifi
masrnrn da (HGB g$ 6b8, 659) son bulacaf,rmn hrikme
s.702,
Bkz. Pri)ssmann-Rabe,
bakrmrndanyerinde olmadriaisabetlebelirtilmektedir.
de[eri "invoice value" klozunun, BGB $
136. Alman Hukukunda deliqiklikten 6nce fatura
gegerli oldulu kabul edilmektey242 hiikmiine aykrrr olmadrflr sonucuna vanldrlr igin,
di. Herber, s- 217;Priissmann-Rabe, s' 696'

I{AMBURG

KURALLARI

\IE TURK

DENIZ TA$IMAHUKUKU
Prof.Dr. Fahiman TEKIL
I
Ttirk deniz taqrma hukuku, bliyrik dlgride Arrnan Ticaret Kanunu
htikiimlerine, bir krsmr ise zo Haye Kurallart'na ve onun uluslararasr
Konvansiyon nitelili

almrg metni olan koniqmento ile ilgili bazr kuralla-

nn

hakkrndaki

birleqtirilmesi

2s Aiustos

Konvansiyonu'na dayanmaktadrr. Briiksel

Lgz4 tarihli

Brtiksel

Konuansiyonu hrikrimleri

1924'deingiltere'de ve 1936'daABD'de tamamen ve 1g3?'deAlmanya'da
bir bithimri ile ig hukuka ahnmrqlardrr. 1929 tarihli ve Alman hukuku
kaynakh TKK'nun deniz yolu ile eqya tagrma hukrimleri arasrna
Almanya'nrn Konvansiyon'dan lg37'de aldr[r huktimler TI[K'nun 19b6
deliqikliginde a5menTtirk ig hukukuna da gegirilmiqtir. Turkiye ayrrca
1924tarihli sdzrigegenBriiksel Konuarysiyonll,na1955'dekatrimrgtrr,
Konigmento ile ilgili bazr kurallann defiqtirilmesine iliqkin 1924
tarihli bu Konvansiyon 1968'de de[iqiklik gOrmiiq ve yeni Kurallara
wisby Kurallart. denilmigtir. Almanya !072'd,ebu degiqikligi de ig hukukuna almrg, Tiirkiye ise 1956'dan bu yana TTK de{iqiklige uiramadrgr
igin bu defiqikligi ig hukukuna intikal ettirememiq rken Hamburg
Kurallart

7924 ve 1968 Brtiksel Konvansiyonlarr yerine gegmek tizere

1978'de Hamburg'da kabul edilmiq ve gerekli imzalar toplanmakla
1993'deyrirtirhi$e grrmiq bulunmaktadrr.
Marmara universitesi Avrupa Enstitristi'ntin yine Rektorluk binamrzda drizenledi!'i bir uluslararasr sempoz5rumda son grin Hamburg
Kurallan yabancr konugmacrlar tarafindan enine boyuna incelenmigti.
A5mr sempozyumda tarafi.mdan da sunulan bir bildiri sonunda segkin bir
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dinleyici topluluiunun

yiineltti$

gok sayrda soru ve agrklama istefi gds-

teriyor kiHamburg Kurallarr,'na kargr ilgi gergekten btiytikttir.
Bugtinkti bildiri, "d,enizyolu ile epyatagtma" ile ilgili bu Kurallann
ne iligdayandrfr esas ile TTK',nun "d.enizyolu ile egyatagtma s,zlegmesi"
kin 1016 ncr maddesi tizerinde bir karqrlaqtrrmadf. Bu karqrlagtrrmamn'
-giirdtifl1im kadan ile- Hamburg
biiyuk onenti vardrr. Qiinkii
aymsr
Kurallarr"ttdaki dtizenlemenin TTK L016'da.yer alan htiktimlerin
goriiq
ve nerdeyse doirulanmasr niteli[inde olduiu yolunda bir kam, bazr
farklar
sahipleri nezdinde sanki yagamaktadrr. oysa aralarrnda koklti
vardrr.
Bu bildiride Ti.irk DenizYolu Egya Tapuna htiktimleri ile Hamburg
amacr buKurallart. arasrndaki farklar iizerinde durulacaktrr' Bildirinin
dedur. Yoksa bir hukuk sisteminin bir diferine tistiinliigiinii savunmak
arasrndaki farklar bilindilinde kolildir. Bununla birlikte her iki sistem
nuya gok daha ryi yaklagrtdrfr sonucu kendililinden ortaya grkacaktrr.

u
Hamburg Kurallarr,

m. 1 b, 6'da Deniz YoIu IIe Egya Tagr.ma

Sdzlegmesi gtiyle tammlanmrqtrr:
,,Denizyoluileegyatagt,masiizlegmelsi(Contra,ctofcarriagebysea,
(caffier,'tran'
contra,t d,e transport d,e rnarchand.isespar mer) tagryaru'n
egya
sporteur) bir limand.an d,i$erine naulun karpil$nda d'eniz yolu ile
tagunayt taahhiit etti$i her sdzlegtneyiifade eder"'
Bu tamm,

18.6.1966 taritrli

Franstz Gemi Tahsisi ue Deniz

de trans'
Tagrmalart. Kanunu'ndat (Loi sur les Contrats d'affrbternent et
(afftdternent)
portsmaritimes) m.15',deki tammrn trpkrsrdrr. Gemi tahsis i
ve taqrma (transport)

arasrndaki fark

ise sdzti

gegen Fransrz
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Kanunu'nda ilk 32 maddede anlatrlmrqtrr.
1970'de yayrnlanan "Deniz Ticareti Hukuku" kitabrmn birinci cildinde bu tammrn konigmento ile ilgili bazr kurallann birleqtirilmesi haklnndaki 25 Aiustos 1924tarihli Briiksel Konuansiyonu.'nrrnm.l/b'de yazrh metni rizerinde durarak gdyle demigtim:
"...tagtma mukauelesi'nin do$ru tarift,, koniprnento ile ilgili Briiksel
Konuansiyonu, rn.I / b'de aga{tdaki tarzda dngdrillmiigtiir.
"Tagtma sdzlegmesiyalntz bir honigmento ile ueya deniz yolu ile
egyatagr.nrnastigin senet (titre) teghil eden ona benzer bagka herhangi bir
belgeile tespit olunan Tagtrna sdzlepmesi'nedenir.
Tayyan ile honiprnento hamili arasr.ndaki ilighileri diizenlernek
iizere bir garter parti zamantnd,a Ekarttlan konipmento ueya buna benzer
bir betgeyed,eayru,zamand.a Tagtm.aSdzlegmesid.enir".
Bu diigtinceye \argr o tarihlerde bir eleqtiri q0yle ileri stirtlmtigtti:

.

Deniyordu ki bu tamm sadecekoniqmento ile ilgili Konvansiyon'da
yer almrgtrr. Oysa tagrmamn, mutlaka konigmento ile yaprlacalr geklinde
bir kural yoktur.
Ama ne var ki bu tamm, sadece gristerilen bir rjrnekti. O kadar ki
1924 tarihli ingiliz Deniz YoIu ilc Egya Taguna Kanunu (Carriage of
Act) apr tammr hemen ilk madde olarak ig hukukuna dalea
hil etmiq ve 1936'da da Arnerikan Deniz YoIu lle Egya Tagtrna Kanunu,
Goods bl

aym yola gitmigti.
Bu nokta bir tarafa, 1070'de fiirkiye'de ileri srirdrifliim yukandaki
fikir ile buna y0nelik elegtiriye sanki kulak misafrri olmuqgasrna 1978
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Hamburg Kurallan redaktiirleri bu alanda bir agrkhk getirme gere!.ini
duymuqlar ve Hamburg Kurallan'ndaki "Tagttna S\zlegrnesi" tammrnda 1924 B riihsel Konuansiyonu' ndaki "sdzlegmenin konigmento ueya benzeri
betgeile tespit olunmosz" koqulu yerine- "tagryantn d.enizyolu ile egyatataahhtit etti$i her sdzleprne"unsuruna yer vermiqlerdir.
FLnxayL
Dernek oluyor ki Ingiliz, Fransrz, Amerikan hukuklan ve Hamburg
Kurq.llart koniqmento ile ilgili L924 tarihli Briiksel Konvansiyonu'ndaki
taqrma sflzleqmesi tammrm "konigrnento" sdzcti$Oyerine "deniz yolu ile
epya tagtsna" anlattmrnt getirerek model almrglardrr. Benim de 1970 tarihli kitabrmda anlatmak istedi{'im buydu. Aym sistemi benimseyerek
gemi tahsisi-tagrma ("affreightment-carciage by seo"" "affrdtement-transport de mq.rchandisespar mer") ayrnn;rrna dngtirdtikleri tammlarda yer
veren diier bazr tilke kanunlarr da gdyle sayrlabilir:
l.

italyan

Deniz

Seyriiseferi

Kanunu

(Codive

della

Navigazione)
LOCAZIONE DI NAVE: "Gemi kiralarna i)yle bir sdzlepmed'irki
onunla taraflardan biri di$erine belirli bir zam.an igin gemiden yararlan'
ma sa$lamayt taahhild ed,er"(rn'376).
NOLEGGIO: "Contratto di noleggio iryIe bir sdzlegmedir ki onunla
d,onatan,sadecebelirli bir zaman ya da bir.ueya bir gok yolculuk igin bir
seuketrneborcu alttna girer".
gemiyi seyri).sefere
CONTRATTO DI TRASPORTO: "Contratto di transporto (taptma
siizle1mesi)ityle bir sdzlegmedirki onunla transportatore (tagtyan) bir yerd.end.i.frerbir yere belirli bir gerni ile tam ueya ktstnen ytiklenrnig ernteayt
tagr,rnayr,taahhiit eder".
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2. Belgika Hukuku
BelgikaTicaret Kanunu,nun Denizficareti
mrnda aqafirdaki htiktimter

kitabrnrn III ncu krs-

dikkati gekmektedir:

qARTER PARTI VEYA OPNIZ
TAHSIS SOZ"'$UN SI. "TAhSiS
eden (frdteur) tahsis edilenin (affr*teur)
si)zlegmed,etaahhpt olundu$u
gekilde gemiden yararranrna.unt sa$ramakra
ytiktimlild,iir. Efier gemi tanrarrlen tahsis edilrnip fakat tahsis ed,itengemiye
tam. bir yiikreme yapm.anxllsa kaptan, tahsis edilenin muuafakati
ormaksrzm gemiye bagka yiik
alamq,z."(m.112).
"Tahsis edilen iki temel borg artrndadrr: 1.
Taahhtit ettiii yoklemeyi ifa etmelidir 2. Kararlagtrrrrmrq
navlunu 'demelidir. E[er tahsis edi_
len, garter partide gcisterilen miktarda
mal yiikrememigse, navlunu yine
de hngaje bulundu!'u azami ytikleme
vukubulmuggasma .demekle ytiktimltidtir. Tahsis edilen daha fazla ytiklerse
garter parti ile kararlagtrnlmrg ticretin fazlasr olan navlunu 6der" (m.
120).
TA$rMA SOZLE$MESI
M. 91 (a), (b), Konigmentoile ilgili Lg24
Brtikser Konuansiyonu,nun
l nci maddesinin (a) ve (b) benflerinin
trpkrsrdrr.
3. Hollanda Hukuku
Ticaret Kanunu, m. 458; ,,Naulun
sdzleprnesizaman ue yolculuk
iizerine olan iki gegit tahsisi kapsar.
zaman iizerine naurun siizregrnesi6yre
bir si)zregmed.ir
ki onunra taraflardan biri (tahsis ed'en) betirli bir gemiyi
gegecekzamanra oranh bir
iicret kargth{t' olarah d,eniz seyrtiseferind,e'hend,i
hesabma yararlanmast
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igin d,igertaruf emrine tahsised,er.
Yolculuh iizerine naulun s,z,Iegmesiityle bir s'zlepmed.ir ki onunla
taraflard.an biri (tahsis ed.en)belirli bir gemiyi tamamen ueya kt'smen bir
ueya bir kag yolculuh siiresincebelirli bir iicret kargilt$t olarak onun hesabtna yolcu ueya egyatagt'mahiizere di$er taraf emrine tahsis eder"Ticaret Kanunu, m. 460: "Zan'Lq'niizerine naulun sdzlegrnesihatin'
d.e tahsis eden, gemiyi tahsis edilenin emrine tahsis ue onu biltiin s6zlegme siiresince baktrnh, halde, yeter derecedeteghiz edilmig, donattlrntg ve
garter partide g6sterilen kullanrna gehline elueriSli halde tutrna yiikiirnliiliiEti alttndadtr.
Tahsis eden, tahsis edilene karpt,geminin bulundu$u durum nedeniyle meyd.anagelmig olan zararlardan sorumludur, me{er ki kendisine
dilpen biiffin yilhilmlilli)kleri yerine getirdifiini ka'nfiIastn".
Ticaret Kanunu, m. 466: "Tagtyan, bu fastl hiikiimlerine gdre, ister
zarrlan iizenine garter parti, ister d.i{er bir sdzlepmeile olsun, d,enizyolu
ifa eden kintsedir".
ile tamarnen aqta htsmenegyatagtnmasr.ru,
Ticaret Kanunu, m. 468: "Tagtma sdzlepmesitaptyana teselliim
antndan teSl[rnanma kadar tagtnacak rnallartn rnuhafazastna dzengdreuini yi).hler"
ilI
Burada tahsis (affreighment, affrdtement, noleggio) ve deniz yolu
ile eqya tagrma (carriage of goods by sea, transport de marchandises par
mer, trasporto) ile ilgili sdzleqmelerin taraflarr tizerinde geqitli dillerde
kullanrlan deyimtei tizerinde de durmak gerekir.

4r3
Fransrz

hukukunda

gemi

d,'affrdtement) taraflan Fr6teur

tahsis

sdzleqmesi'nin

ve Affr6teur'drir.

(eontrat

Buna kargrhk aym

hukukta deniz yolu ile egya tagrma sdzlegmesi'nin (contract d.etransport
de marchandises par mer) taraflanTlansporteur
ve chargeur'dtir.
TTKnun 'lDeniz Ticareti" kitabrmn Fransrzcaya gevirisini H6lbne
courtois ile birlikte tistlenen prof,.Dr. Mesut Onen bu geviri igin yazdrp._
dnstizde TTK. m.1016'da yer alan (Fransrzca "celui qui fait transporter',
anlamrndaki) tagrtan sdzctiitinii Fransrzca'ya affr6teur olarak gevirdifini
agrklamrqtr.
Bu davranrq, btiyok olasrhkla griyle bir tepkiden ileri geriyordu:
TTK, 1016'da "tagrma sdzlegmesi"adr altrnda qarter sdzleqmesi
tanrmr
yaprldrgr ve garter srizleqmesininkargr sozlegeni(akidi) ,,charterer,,
olmak
gerektiiine g0re burada kullamlmasr gereken "charterer"
stizciipiiniirr
Fransrzca kargrh$rnr olugturan "afh6teur" s6zcti!,ti olmahydr.
Kaldr ki
TTK, 1016'daki "tagltan" stizcti!'rigii ifade edecek Fransrzca ya
da
Ingilizce bir terim yoktu. Qunkti tagrma sdzleqnresinin karqr
sOztregeni
Ingiliz ve Amerikaa hukukunda "shipper", Fransrz hukukunda ise ,,chargeur" dii. Bu,lcg.limelq is,,i:1a$tan'],4$!am1na,gelmiyor,
"tagrtan', igin

Fransueagl'a

'rt#ui

qui;faitt"u*sryr,tm:.rtaia u;oanlatrmdan
br$

kagarekalrrry.ord1r1.:...:.'.]1'..'........'...
Bununla, .beraber,TTKhun,

!ffi tiniesi metninin gevirigine gok uygun olan "alfr6teurii deyimi,TTTK 1ol:6ida.'tarter siizleqrnesi,, ,rtagrne
ma sdzlegmesi"adr;terililiSine, kargl sozleqerrigin i'tagrtan'i
deyirni kullandr[ina ve "aft6teur" de gergekte l'tasrtan" anlamrna gelmediiine
g6re
burada bir agrklama elbetteki gerekliydi,
:.'
bunun ttzefine aynl kiteba lraadlEi rirrstizde Emmanuel du
Pontaviee,.Pyof. dneni,gdstediEi duyarirh,k veligUirnlitten
dolayr tebrik
ettikten soRra qtiyle dernigtir:
Nit&irn
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"TTK'nun

Deniz Ticareti htiktimleri

hemen hemen tamamen

Alman hukukundan esinlenmiqtir. Alman Kanunu oldukga eski bir metin olup yelkenli devrinden kalmadrr. TTKnun deniz hukuku btiltimuntin.
deliqikli[i ise temel itibariyle bu kanuna dayanmaktadr.
"Affr6teur" deyimi "tagrtan" karqrhlr olarak TTK'nun Fransrzca
metnine konamaz. Qunku affr6teur tahsis edilen anlamrna gelir. Tahsis
edilen ise affrbtement sdzleqmesinintara{larrndan biridir. Bu deyim iizellikle zaman tizerine gemi tahsisinde (affrbtement i temps) kullamlrr.
Gergekten HGB (Alman ficaret Kanunu), gegenyiizyrhn ortalanndan gelen bir kanun olmak itibariyle trpkr biz Fransrzlann 1807 tarihli Ticaret
Kanunu gibi "gemi tahsisi-taqrma" (affrbtement-transport) ayrnmrm bilmemekte ve bu iki kavramr birbirine kanghrmaktadrr.

1861 tarihinde

Almanya'da sdzleqmelerden,sefer iizerine gemi tahsis siizleqmesinin bir
benzeri olan Raumfrachtvertrag revagta idi. Bununla geminin tamamr
veya bir krsmr tutuluyordu. Yclkenli devrinde bu, anlagrlrr bir durumdu.
Ve o devirde krrkambar -ki gergek bir taqrma sdzleqmesi idi- ancak bir
aynntr idi. Demir ve gelikten tekneler yaprlmaya baglamnca tabiatiyle ig
deligti ve drizgrin hat seferleri dtizenlenmeye baglandr. Bu geligmeyi ve
ortaya grkan gergek taqrmayr kanun gdrmediyse de Alman miiellifleri
(Henning SCHILLER: Das Seefrachtgeschiift, tez, Berlin 1954, sh. L5-l-8,
Heinz PRUSSMANN: Das Seehandelsrecht, Miinih-Berlin

1968 S L56,

baglangg notlan I A,B) gOrdtiler.
Demek ki HGB'de "Navlun Siizleqmesi" adr verilen tek bir isimlendirme ve bunun iki defiiqik gekli olan "sefer iizerine gemi tahsisi" ve gergek tagrmaya tekabiil eden "krrkambar" tn bu tek isimlendirme altrnda
srralamgr vardrr. Bununla beraber 1937 de[igiklili ile konigmento ile ilgili L924 Konvansiyonu htiktimleri

de kanuna girmigtir.

Bu durumda

Alman ficaret Kanunu yanhq bir gidiq altrndadrr. QUnkU artrk giinti-
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miizde yerini bugtinkri garter partilere, yani yaqayan hukuka brrakmrq
bulunan sefer tizerine gemi tahsisi htiktimleri 1.8.6.1966tarihli Fransrz
Gemi Tahsisi ve Deniz Tagrmalan Kanunun'da (Loi sur les contrats d'
affrbtement et de transports maritimes) geniq ve a5rrrmth bir bigimde dii,
zenlenmiq, krrkambar ise yerini konigmento ile ilgili htiktimlere brrakmrgtrr. Ayrrca zamarr iizerine gemi tahsisi (affrbtement d temps) ve grpIak gemi tahsisi (affrbtement en coque nue) dahi trpkr Ttirk Kanunu gibi
Alman Ticaret Kanunu'nun da drgrnda kalmaktadrrlar. Oysa iki olgu birbirinden ayrrdedilmek gerekir : 1. Konigmento ile olsun veya baqka bir
belge ile doirulansrn, bir tagrma sdzlegmesinedayamlarak yaprlan gergek tagrma, 2. Ister sefer, ister zaman, "ister grplak g:mi tahsisi bigiminde olsun akdedilen bir gemi tahsisi . Igte bu rqrklandrrrcr aJnnm, ttrtUlU
olarak 1978 tarihli Hamburg Kurallan ile de aynen benimsenmig ve orada koniqmento ile belgelenmig olsun, olmasrn "deniz yolu ile eqya taqrma
siizleqmesi"ve "gemi tahsis sdzleqmesi"ayrrrmr yaprlmrgtrrl.
Sonug olarak Fransrz hukukunda gemi tahsisi l,affrdtement)sOzleqmesinin taraflanm Fr6teur

l'

ve Affr6teur;

deniz yolu ile egya tagrma

bk. PONTAVICE, E. du: Code de Commerce turc. Partie maritime -traduction frangaise-. Introduction, sh..22., 28-31. Aynr dofrultuda bk. RODIERE,R.: Trait6 g6n6ra] de
droit maritime. Affrdtement et du transport maritime en droit allemand, Liibeck 1979,
sh.14, WUSTENDORFER, H.: age., st'. 25-227, TEKIL, F.: Deniz Yolu IIe Egya Tagrma
Siizlegmesi Uzerinde Yorum, Deniz Ticareti, 1986, sh.20, Ttirk Ticaret Kanunu'nun
i016'n"r Maddesi, Diinya, 30 Haziran 1986, Ttirk Ticaret Kanrlnu'nun "Deniz Ticareti"
Htikamleri Neden Deiigmeli?, Diinya 22 $ubat 1986, sh. 4, Deniz Hukuku: Deniz
Hukukuna Girig, sh.49-50, Uluslararasr Konvansiyonlar, sh.132-133(356-357), 164174 (389-398), Deniz Ticareti Hukuku, c.1, 1970, sh. 237-252 ve ayrrca bk. Di.inya
Gazetesinin 19 Mart 1986 ve 16 Nisan 1986 tarihli ntishalarrnda yayrnlanan Kanun
Degigiklili gahgmalarr ile ilgili demeglerim).
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(transport

de

Tbansporteur

marchandises pdr
ve Chargeur

sbzlegmesinin taraflanm

mer)

olarak ayrrmak gerekirken Italyan huku-

kunda da benzer aJnnm giiyledir: Gemi tahsis (Noleggio) sfizlegmesinin
taraflan

Noleggiante

ve Noleggiatore,

oysa taqrma sdzleqmesinin

(contratto d,i trasporto) taraflan Tlasportatore

ve Caricatore'dir.

Alman hukukuna gelince her iki iliqkinin de taraflan aym deyimle
ifade edilmektedir: Verfrachter

ve Befrachter.

rv.
Contract of affieightment (contrat d"affrdtemenl) tarzrndaki deyim,
iqindeki freight (fret) kawamrndan da anlagrlacaS tizere, etimolojik olarak naulun sdzlegmesianlamrru kargrlar.
Navlun sozleqmesi,diier bir deyimle cantract of affreightment,
contrcrtd,'affrdtemenl) neYi anlatrr? Bu konuda tig defiqik anlaFq vardrr:
a) Birinci anla5ng,fiirkiye'de

1929-1956 arastnda ytirtirltikte kal-

mrq eski TTK.L097 hiikmtinde gdyle giirtiliir:
'fNavlun mukavele-siile mal taqmak igin:
!. Gemi'nin tamamt', bir ci.iz'iiueyd nxuo,yyenbir yeri kiralaru.r.
2. Veya nxuayyenmal tagtmast'rnukauele ed.ilir.
Gdrtilmektedir ki burada navlun sdzleqmesi,trem gerninin bapkast'na tahsisi'ni ve hem de deniz yolu ile egyatagr.ma'yrbirlikte kapsayan bir
flst kavramdrr.
b) Ikinci anlayrgr temsil eden metin, T'IKnun naulun siizlepmesi'ni
diizenleyen yiirtirliikteki

1016'rncrmaddesidir. Bu htikiim giiyledir:
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Navlun mukavelesi5rletaqryan, navlun karqrh$rnda:
1. Geminin tamamrnr veya bir ciiz'iinii yahut muayyen bir yerini
taqrtan'a tahsis ederek etyayl denizde tagtmayr.taah"hilt eder ki buna garter mukavelesi.
2. Parga mal olan muaJryenefyayt' denizde tapt'mayt'taahhtit eder
ki buna da ktrkambar ntuhauelesldenir."
Burada naulun sdzlegmesi,egyataqrma sdzlegmesiile eg anlamhdrr. Bu nedenle maddenin krsrm baqhlr da Epya Tagt'ma (Naulun)
Mukaueleleri qeklinde diiz,enlenmiqtir.
c) ugtincii anlayrq, dtizgtin hat seferlerinin baglamasrndan sonra
ortaya grkan ve modern kanunlara egemen olan affrdternent-transport
aJngmrnln tirtintidrir. 18 Haziran 1966 tarihli Fransrz Kanunu'na gcire
"Navlun stlzlegmesi (contrat d'affrdtement) ile tahsis eden (frdteur) iicret
kargrlrgnda bir gemiyi tahsis edilen'in (affr'teur) kullammrna tahsis
eder (m.L). Tahsis edilen (affrdteur) gemiyi alt tahsise (sous-affrdtement)
konu yapabilir veya koniqmento altrnda taqrma suretiyle ondan yararlanabilir', (m.12). "Deniz yolu ile egya taqrma sdzlegmesi(contrat de transport rnaritime) i\e ytikleten (chargeur) belirli bir navlunu iidemeyi iistlenir ve karqrh$nda taqryan (transporteur) belirli bir yiikti bir limandan
digerine tagrmayr taahhiit eder" (m.15).
Giirtilmektedir ki, burada naulun sdzlegmesianlamrna gelen contrat d.'affritement deyimi taqrma iliqkisinin drgrndadrr. Nitekim deniz yolu
ile erya taptma sdzlegmesi burada navlun sozlegmesi (contrq,ct
d,'q.ffrdtement)ile defil "contrat de transport de mqrchandise par rner" deyimi ile ifade edilmektedir.
Ustelik her iki sozleqmenintaraflan da ayndrr. Birincide taraflar
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tahsis eden (fr6teur) ve tahsis edilen (aft6teur), diierinde tagryan (transporteur) ve ytikleten'dir (chargeur).
A5mt esas, "Birleqmiq Milletler

Deniz Yolu lle Egya Taqrma

Konvansiyonu" ([/.N. Conuention of the Carriage of Goods b3t Sea,
Conuention d,es Nations (Jniessur Ie transport d,emarchand,isespar mer),
ciiier bir deyimle Hamburg Kurallart. tarafindan da benimsenmigtir. 8L
Mart l-978'de Hamburg'da kabul edilen bu Konvansiyon'a (Kurallar'a)
gcire:
t
I

"Deniz yolu ile tagrma scizlegmesi(contraat of carriage by sea,,contrat de transport par mer) taqryamn bir limandan di!'erine navlun kargrhgrndi deniz yolu ile egya taqrmayr taahhut ettiii her s<izlegmeyiifade
eder" (m.1 $ 6).
Buna karqrhk aym Konvansiyon'un (Kurallar'rn) 2 nci maddesinde
gdyle denilmiqtir:
"Bu Konvansiyon hriktimleri

garter partiler'e (Charter-parties,

Fransrzc'ametin: contrat d'affrbtements ) uygulanmaz".
Giirtilmektedir

ki

Hamburg

Kurallarr.Z 'lgemiyr tahsis

eden

(Shipowner, freighter, frdteur, noleggiante)" ve "kendisine personelli veya
personelsiz gemi tahsis edilen"i (charterer, aff'r6,teur,nolegciatore) "tagrma s6zlegmesi"nin taraflan olarak giirmekten -trpkr 18 Haziran 1866 tarihli Fransrz Kanunu gibi sakrnmrg, tagrma s6zlegmesinin konusunun
gemi delil yrik oldu!'u qeklindeki ga!'daq dugtinceyi dikkate alarak "tagrma scizlegmesi"nin kurulmasrnda navlun karqrhfrnda taqryan'rn (carrier,
transporteur, transportatore) yiikleten'e (shipper, cha,rgeur, caricatore)
kargr olan "tagrma taahhiidii" nii siizleqmenin temeli yapmrqhr.
Hamburg Kurallan'na

gdre tagryan (Carrier, transporteur), bir

4r9
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yrikleten (shipper, chargeur) ile bir deniz yolu ile tagrma sdzlegmesitarafrndan veya adrna akdedilen her kigiyi ifade eder" (m.1, 1). Kurallar "koniqmento" de!'il "deniz yolu ile eqya tagrma sdzlegmesi" ile ilgilidir.
Harnburg Kurallart

da trpkr konigmento ile itgili

Konuansiyonu grbi garter partilere

1924 Brilksel

(Fransrzca metin:

affrCternent)uygulanmaz (m.g/Z). Harnburg Kurallarr.,5

Contrats d'
1'e gdre taqr-

yan esyamn ziya veya hasanndan oldulu gibi teslimindeki gecikmeden
do!'an zararlardan da sorumludur, yeter ki ziya, hasar veya gecikmeye
yol agan olay, egya tagryamn muhafazasr altrnda (m.4) meydana gelmig
bulunsun. Bu takdirde Humburg Kurallarlna

gdre taqryamn tizerinde

bir "kusur karinesi"

karinesi"

delil

bir "sorumluluk

dolmug olur.

Nitekim Hamburg Kurallart' na gtire tagryamn sorumluluktan kurtulabilmesi igin : a) Zaran doiuran olayrn kendisine, adamlarrna veya vekillerine atfolunabilecek bir kusur ve tinlem drgrnda bir sebepten doidufunu b)
Bu olayr ve sonuglanm iinlemek tizere kendisi, adamlarr veya vekilleri
tarafindan makul iilgride gerekli britiin iinlemlerin ahndrlrm birlikte kanrtlamasr gerekir.
Taqryamn egyamn ziyaveya hasanndan dopan zarar igin m.5 gereiince sorumluluiu, koli veya diier y{ikleme iinitesi bagrna 835 Hesap
Birimi veya ziyaa veya hasara uf"rayan eqyamn bnit a[rrh!'rnrn her kilogram igin 2.5 Hesap Birimini kargrlayan mebla!'lardan hangisi yiiksekse onunla srmrhdrr. Tagryamn geg teslimden dolayr m.5 gere$nce sorumluluiu,

gecikmeye uiramrq egya igin Odenmesi gereken navlunun 2.5

katrna egit bir mebla!'ile srmrhdrr. Bununla beraber bu meblai, deniz

2.

Hamburg Kurallarr hakkrnda genig bilgi ve bu kurallarrn Ttirkge metni igin bk. TEKIL,
F.: Hukuku: Uuslararasr Konuansiyonlar, Istanbul 1987, sh 373-418.
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yoluileeqyataqrmasdzleqmesigereiinceddenecektoplamnavlunmiktarrnr aqamaz.
Frankr sisterninin
visby Kurctllarr,(1968) ile kabql edilen Poincar6
giivenceli bir sistem olan
altrmn deferindeki deiigmeler nedeniyle daha
Right' le droit d'e tirage
oqH'na (Ozel Qekme Hahkl, Special Drawing
hakkrndasp6cial) dtinuqttirtilmesi, deniz alacaklarFrn srmrlandrnlmasr
uygun olarak 1978
ki 1976 Lond,ra Konuansiyonu ile kabul edilen ilkeye
Hamburg Kurallarr'nda da benimsenmiqtir'
'taqtyan" rn (Carrier' tra'nsporteur) yamsrra
Hamburg Kurallart,
,,actual carrier" ve Fransrzca "transporteur subbstitu6" olarak
lngilizce
Tiirkge'ye, uydile getirdigi bir kavrama da yer vermiq bulunmaktadrr.
gundeyimolarak''aktrieltaqryan''olarakgevirdilimbutaqryan'a''hukufiilen bir iqi yapan
ki bir baflantrmn drqrnda sanki bir hrrsrz imiqgesine
(transporteur de fait) ]flaz^tr ile bakiqi,, anlamrnda olarak "fiili taqryan"
gibi sdzleqmeyolu ile
krlamaz. Qiinkti aktuel taqryan da trpkr "tagtyan"
eksili onun girdifi hutaahhiide girmiq kimsedir. Taqryan'a naz^rantek
kukibailantrda,'yukleten''in(shipper,chargeur)tarafolmamasrdrr.
HarnburgKurallarl,nda''aktueltagryan''gdyletanrmlanmrqtrr:''Aktiiel
yerine getirilmesinin
taqryan, eqya taqrmamn veya bunun bir krsmrmn
kigiyi ifade eder'" (m'1
taqryan tarafindan kendisine emanet edildi[i her
$ 2).
Ham'burg Kurallart,l0'a

gdre, "taqtmantn veya bir klsrm tagrma-

nrnbirakttieltaqryanabrrakrlmasrd.urumunda,bOylebiruygulamaister
denizyoluileeqyataqrmastizleqmesinintanrdrfrbirhakkadayanrlarak,
tamamrndan soister dayanrlmayarak yaprlmrg olsun taqryan taqrmanrn
'rumludur.Konvansiyon'untagryanrnsorumluluiunavesorumluluiunu
yaqryan tarafrndan yasrmrlayabilmesine iliqkin britiin htikiimleri aktiiel
taqlyamn adamlaprlmrq taqrma ile srmrh olmak iizere a5rnenigler' Dava
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nna veya vekillerine karqr aqrlmrqsabu kimseler de fonksiyonlan gergevesinde hareket

ettiklerini

kamtlamak

koqulu

altrnda

taqryamn

Konvansiyon gere{ince ileri siirebilece[i sorumsuzluk sebep ve srnrrlamalarrna dayanabilirler. Aym sonuq, aktriel tagryanrn adamlarrna ve vekillerine kargr agrlmr.gdavalar igin de gegerlidir. Tagryan ve aktriel tagryan, sorumlu olduklarr takdirde ve oranda mtiteselsilen sorumludurlar.
Birbirlerine karqr nicu haklarrmn kullamlmasrm ise Konvansiyon'un hig
bir hiikmti engellemez. Thgryan, aktriel taqryan ve bunlann adamlarr ve
vekilleri tarafindan Odenecektazminatrn toplamr Konvansiyon'd.a ringciriilmtig sorumluluk srmrlanm a$amaz.
Hamburg Kurallan'na

gdre koli veya parga bagrna belirli bir

meblA!' ile srmrh sorumluluk sistemi (TTK.1114) \924/79G8 rejiminden
farkh olarak emtiamn cins ve deferi koniqmentoda gdsterilmiq olsa bile
yine iqler. Bununla beraber taraflar srnrrh sorumluluk yOnrinden daha
yriksek bir defer igin anlagabilirler (m.6 g 1 ve 4).
Hile ve Anglo-sakson hukukuna ait bir kawam olan wilful misconducf kangrmr bir davramqr ifade eden zaran kasten veya ihmal yolu ile
meydana getirmeyr tahrik edici ve hangisi sriz konusu olursa olsun bir
zaral:o'tdo!'acalr bilinci iginde hareket, Hamburg Kurallaru,8 gereSince
tagryan ve adamlan igin srmrh sorumluluktan yararlanma hakkrnr dtiquren bir durum olarak dikkate ahnmrstrr.
Hamburg Kurallan'nda TTK, 1062'de 0ng6riilen notik kusur (teknik kusur ve teknik yiinetim kusuru) - ticari kusur aJnnmr ortadan kaldrnlmrq ve tagryamn adamlanmn kusuru yrizrinden sorumluluiu her geqit
kusur igin kabul edilmiqtir. ],924 Briiksel Konuansiyonu'nda sayrlan "lstisnai haller" de Hamburg Kurallarlnda -kurtarma,ve yardrm harig- ortadan kaldrrrlmrgtrr. "Yangrn" konusunda da -yine TIK,1062'den farkh
olarak -sorumsuzluk delil "kamtlama yiikiintin zarar gdrene ait olmasr"
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kuralr getirilmiqtir. Hamburg Kurallan'nda dikkat gekici difer bir iizellik, "Yazrdan Do!'an Sorumluluk" (Scripturhaftung) geklindeki gtintimtizde terkedilmig esasrn bir istisna kimligi iginde m.16 $ 4 hipotezine mii'nhasrr olarak kabultidiir.
Burada son olarak Alman hukukuna iliqkin bir uygulama hakkrnda da durmakta yarar vardrr.

v.
Donatamn taqryan srfatiyle ytikletene kargr taqrma taahhiidiinde
bulunduiu bir olayda gemiye hamulenin yansr ytiklenmiqken gemi birden onanma gidiyor. sonra gelip yiikiin geri kalan hrsmrm yiiklemiyor.
Yrikleten zararln tazminini aJrru zamanda donatan olan taqryandan istiyor. Hamburg Ust Mahkemesi tazminata htikmediyor ve buna iligkin uygulamayr L893'den beri siirdtirdtigunti stiyltiyors.

.
.

Bu konuda yayrnladr$r bir incelemede Dr. Johannes Trappe,
Alman hukukunda ablader olarak gainlan yilkleten'in durumunun bu
karar karqrsrnda Almanya'da yeniden tartr$rldrErndan bahisle agaE'rdaki
sonuca varmaktadtr: "1. Alman hukuku affTdternent-transport aylrtn'Llru'
bilmemektedir.
2. Anglo-sakson hukukundaki yiikleten deyimi boftachter'i pekald.
hargtlad.t$t.halde Alman hukukunda ytikleten' (ablad.er) i kargilam,a'

3.

bk. Johannes Trappe tarafindan zikredilen "Yona-B" olayt, DMF Mayrs L96L, sh.273,
HansGZ 1893, oh. 26t. Aynr dofrultuda: ingiliz kararr, "Dominator", Ll,oyd's List
Raports, sh. L25).
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rnaktadlr".

Bu agrklamamn deferi quradadrr:
1. Durum bu ikeh l/arnburg Kurallan'mn Alman hukuku ile sanki
mutlaka iizdeqkalmasr gerekiyormug gibi Hamburg Kurallart'nda

kulla-

n;Jan shipper (chargeur) s<izciiiiiniin Tiirkgeye farkh bir kelime ile gevrilmesi iki sistem arasrndaki ayrrldl elbetteki yok edici defildir. o bakrmdan Hamburg Kurallarr'ndaki shipper ve chargeur sdzctiklerini yi.ikleten
delil de gdnderen veya seukedengibi sdzctikle agrklama ve o vakit de sOz
gelimi chargernent en pontde kargrh{T griverteye ytikleme deiil, griverteye
gdnderme veya griverteye sevketme gibi duyulmamrg anlatrmlara ginnek
iki ayn sistemi tek bir sistemmiq gibi gdstermeye elbetteki yetmez4. Bu
bildiri sistemlerden birinin diierine listrinltiiti

iddiasrna girilmeksizin

srrf aralanndaki farkhh[.r anlatmak igin sunulmugtur.

4.

Bu

konuda

aynntrh

Konvansiyonlar,

bilgi

istanbul

igin

bk. TEKIL, F.: Deniz Hukuku II: Uluslararasr

1982, sh. L64-L94ve dzellikle sh. 166.

qARTER \@ KIRI{AMBAR

SOZLE$MESI AYTRIMI
Prof.Dr. inci I(AI\ER*

I- Qarter Stizlegmesi
Geniq anlamda garter sOzleqmesi geminin kullandrnlmasrnrn

s6z

konusu oldugu btittin s6zleqmeleri ifade ederl ki buna gemi kirasrna iliqkin sdzleqmeler de dahildir2.

Qarter sdzlegmesi,geminin kullandrrma amacrmn denizde eqya taqrmasrve buna baih olarak kullandrrmayr taahhtit edenin taqrma edimine dair bazr mrikellefiyetler altrnda olmasr sebebiyle deniz ticareti kanunlannda drizenlenmigtir.
Taqrma borcunun bulunduiu garter scizleqmeleribir gok memleket
kanunundan "navlun mukavelesi" adr altrnda ve taqrma stizleqmesiolarak drizenlenmiqtir (HGB s 556, TK 1016 ve yrirtirltikte olmayan Doiu
Almanya Deniz Ticareti Kanunu, 5). Italyan Deniz Se5n'riseferKanunu
(Codivace Della Navigazione) ise konusu muaJryenbir gemi ile muayyen
yolculuk ya da yolculuklann veya muaJryenbir zamanda (muayyen gemi
ile) di!'gr tarafin (nolggiatore) g6sterece['iyolculuklann yaprlmasrnr konu
alan stizleqmelerinavlun mukavelesi (noleggio)olarak fakat tagrma srizleqmesinden aJrn tutmak suretiyle dtizenlenmigtir (m. 384 ve devamr).
Kanundaki dtizenlemeden anl aqrldrfrna gdre, Noleggio'da, yolculuiu yap-

I.U. Hukuk Fakiiltesi O!,retim Uyesi
Friissmanr/Rabe, Seehandelsrecht,Miiirchen, 1992 $ 510, c.1).
Deniz hukukundaki kira stizlegmeleri hakkrnda bak. Qa!'a, Deniz Ticareti Hukuku,
istanbul. 1995.s.11.
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ayr taahhiit eden taraf gemryr elverigli bulundurma borcu altrnda olup
bakrm ve muhafaza borcu altrnda defildir (m. 393).
Fransrz hukukunda da garter sdzleqmesi genig anlamda olmak
yani gemi kirasr da dahil olmak iizere "Contrat d'afhetement (navlun
sdzleqmesi) olarak diizenlenmig; tagrma sdzleqmesi'nden ayn tutulmuqtur.
T\irk ficaret Kanunu ve Mehaz Kanunda ise navlun stizleqmesitaqrma siizlegmesi ayrnmr yoktur, ikisi de aynr geydir.
Mehaz Kanunda (HGB) denizde eqya tagrnmasrna d.air sdzlegme
(Seefrachtvertrag) gemiye iliqkin ve ytike iligkin olmak iizere ikiye aynlmrgtrr (556 S). fiirk

Ticaret Kanunu ise bu keyfiyeti geminin tahsisi su-

retiyle eqya tagrma taahhtidii olarak ifade etmigtir.
Gerek Mekazun gerekse Ttirk ficaret Kanununda her iki stizlegmenin de tagrma sdzlegmesive briylecekonulanmn aym-balcm ve muhafaza
borcu altrnda denizde egya taqrma tahhhtidii-olmasr sesebiyle, geminin
tahsisinin ya da gemiye iliqkin olmamn ne anlama geldigi sorusu ortaya
grkmaktadrr, gtinkii her iki sOzleqmedgde edim muhtevasrm tayin eden
yrikttir.
Gemi tahsisi ya da gemiye iligkin olma konusunda iki gey akla gelebilir: Geminin ferden tayin edilmiq olmasr ya da yiik miktanmn

gemiy-

le tayin edilmig olmasr.
Kanaatimizce, ytik miktanrun

gemi ile-ya da muayyen bir biilti-

mtiyle-tayin edilip edilmemesi tagrma siizlegmesinin farkh hiikiimlerle
dtizenlenmesini icap ettiren bir unsur de!'ildir, bu sebeple, gemi tahsisisin sdzlegmede geminin ferden tayini anlamrna geldili kabul etmek
ldzrmdrr.
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Navlun (tagrma) stizlegmesindeborcun konusu denizde egya
tagrma
taahhridti oldu!'u igin, geminin ferden tayin edilmesi borcun ekrfgfi
rissrinde tayin edici bir role sahiptir. Bagka gemrye ytikleme
ve aktarma yasa[r sebebiyle tazmin borcunun dofmasr veya geminin ziyar
halinde borcun sona ermei glbi. Doktrinde de, tagrma boreunun (garter
sdzlegmesinde) ytikten ziyade geminin ferdilegtirdiii
sdylenmektedir3.
Hatt6, Dof'u Almanya Kanunu garter sdzlegmesini (Raumvertrag)
edimi
geminin tayin ettiii siizlegmediye tammlanmrgtrr (s
b).
Geminin siizlegmede ferden tayin edilmig sayrlmasr igin
mutlaka
isminin bildirilmiq olmasr gart de!'ildir, geminin ferdine
ait diger iizellik_
lerinin bildirilmesi yeterlidir. Mesela, A girketine ait gemilerden
800 tonluk ve frigorofik olam denmig ise gemi ferden tayin edilmig
demektir.
Gemi, siizlegmedeferdine ait sayrlabilecek tizelliklerle gdsterilmiq
olmasrna rasmen, geminin mevcut olmamasr veya kullamlmamasr
halinde tagryamn bagka gemiyle tagrma miikellefiyeti altrnda
olduEu kararlagtrnlmrs ise4, kanaatimizce, geminin ferden tayin edilmig
orduiundan
bahsedilemez,.gii'nkti bu halde, kararragtrnlan dzellikler
taraflarca geminin nevine ait dzellikler olarak mtitalaa edilmig demektir,
bu konuda ta_
rafiradeleri asrldrr.
Qarter taqrmalarr anzi seferlerle yaprlan taqrmalardrr. Bununla
birlikte, anzi sefer qeklinde yaprlan l.rkambar tagrmalarr
da vardrr.
Nitekim muntazam posta seferrerinin geligmemig orduiu
dtineme ait ka_
nun htiktimlerinden krrkambar sdzleqmesini:itiqkio olan
TK 1046 (HGB

3 . QaEa,fI, s.6, Prtissmann/Rabe$ bE6,C, Nr 2.
4. MeselA,munta zam hartlarlayapllan krrkambar tagrmalannda,
bak . ea1a, II, 17.

I

I

II
i
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588) anzi seferleri giiz iintinde bulundurmuqtur.
Yukardaki agrklamalardan sonra, garter sOzlegmesinigeminin ferden tayin edimlmiq olduiu tagrma sOzleqmesigeklinde tarif edebiliriz.
Qarter sdzlegmesiferden muaJryenbir gemi hakkrnda yaprlmrg olabilece!-i gibi muayyen bir geminin belli bir oram veya ferden muayyen bir
yeri hakkrnda da yaprlmrg (losml garter) olabilir (TK 1016 5).
Krrkanbar

Siizlegmesi

Krrkambar s0zlegmesi de konusu denizde egya taqrmasr olan srizlegmelerdir.
Mehaz Kanunda krrkambar
mtinferit

ytiklere

iliqkin

stizlegmesi, navlun

olam diye tarif

edilmigtir.

sdzlegmesinin
Tiirk

ficaret

Kanununda ise }arkambar sdzlegmesiparga mal olan muaJryen egyamn
tagrnmasrnrn taahhtit edildili stizleqmedir(TK 1016).
Miinferit egyaya iligkin stizlegme olmasr itibariyle krrkambar stizlegmesinde taqrma borcunu ytik ferdileqtiriro. Doiu Almanya Deniz
ficareti Kanunu ise krrkambar siizlegmesini taqrma edimini yiikiin tayin
ettili stizlegmeolarak,tarif etmig ve buna yiik s0zlegmesi(Giitervertrag)
demigtir ($ 5). Kukambar sdzlegmesinde edimin akrbetinde etkili olan
ytikttir. Nitekim Do!'u Almanya Kanununda ytiktin ziyar tagrma stizlegmesini sona erdiren bir sebeptir($ 47).

Bak. PrtissrnannlRabe,$ 556, B, Nr 1.
QaEa,II,7.
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IGri<ambar srizleqmesinde tagrma ediminin muhtevasrnrn netleqmesine ve edimin akrbetine tesir eden yiik acaba ne suretle mua5r5renolmahdrr?
Meseleye mukayeseli olarak bakarsak: italyan Deniz sepyr.tisefer
Kanunu krrkambar stizlegmesikonusu ytikti ferden muaJryenyrik olarak
kabul etmig gtirtinmektedir. Italyan hukuk literattirtinde bu noktaya temas eden bir yayrna rastlayamadrk. Bununla birlikte, Kanunda tagrma
siizlegmesinin tasnifinde sadeceyukiin esas ahnmasr bizi bp noktaya vardrrmaktadrrT. Kanuna grire, taqrma sdzreqmesikonusu toplu veya parga
y0k (carico totale e carico parciele) ve konusu muayyen yrik (cargo deter_
minate) olan tagrmalar qeklinde srnrflandrnlmrgtrr ki konusu muaJryen
ytik olan tagrmalar bizdeki krrkambar taqrmasrna tekabtil etmektedir.
Kanunda "muayyen 5nik" e toplu ya da parga ytik drqrnda tigtincti grup
yiik olarak yer verilmesi mua;4ren ytiktin ferden muayJrenytk anlamrna
geldigini dtigtindrirmektedir.
Do!'u Almanya Deniz Ticareti Kanunda krrkambar srizlegmesine
konu olan yuk ya ferden muaJryen (einzeln) ya da sayr 6lgri, afirrhk ve
cins ile muaJryenparga ytikttr ($ b).
Mehaz Kanunda ise krrkambar konusu ytik parantez iginde "parga
ytik" (sttickgut) olara gOsterilmig olan miinferit ytiklerdir (HGB s 5b6).
Alman Deniz hukuku literattirtinde TK 556 daki mtinferit yrik ya da di$er ismiyle parga ytik nevine ait rizelliklerle tayin edilmiq yiik olarak anlaqrlmaktadrrS. wustenddrg ise parga ytikrin ekonomik anlamda parga

7. Italyan Kanunlanndaki bu noktaya dikkatimi geken ve uyar;rn hocam prof.Dr.
Tahir
QAGA da kanaatlerinin bu yolda oldulunu agrklamrglardrr.
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yiikti degil hukuki anlamda parga yiikti ifade etti[ine igaret etmektedir.
Yazann "hukuki anlamda parga mal" ile ferden muaJryen eqyayl kasdettiii sdylenebilir.
Kanaatimizce, Doiu Alman Kanunundaki mrinferit ytik veya parga
ytik ayrnmrm ve mehaz lGnundaki mtinferii ytik kelimesinin (einzelngUter) hukuk dilindeki anlamrnr esas almak suretiyle "miturferit ytiktin" ve
dolayrsryla Ttirk Ticaret Kanunundaki" parga mal olan muallren egya"
mn ferden muayyen ytik anlamrna geldi$i sdylenebilirlo. Nitekim ltalyan
Kanunu da muayyen ytik kelimesini ferden muayyen yiik anlamrnda kullanmrq gdrtinmektedir.
I(anan huktimlerinin

butarzda anlaqrlmasrru krrkambar tagrmala-

nmn prati!'i de desteklemektedir. Giiniimtizde artrk tarifeli seferlerin tip
scizleqmeleriolan krrkambar s<izlegmeleritatbikatta ayrrdedilmiq ytikler
hakkrnda yapllmaktadrr.

Tagrnacak yiik somut hale geldikten sonradrr

ki scizleqmeyaprlmaktadrrll.
Burada iqaret edilmesi gereken,bir nokta da navlun siizlegmesinde
ytiku..n ferden ya da nevan tayin edilmigi olmasrmn sonuglanm dtizenleyen TK 1022 (baqka ytik verilmesi) ve TK 1082 (Navlun s0zlegmesinin
hriktimden diismesi ) hrikrimlerinin meselede etkili

olup olmayacaSrdrr.

8. PriissmannlRabe, C, Nr. 2.
9. Wtistenddrfer. Neuzeitliches Seehandelsrech,Hamburg-l 950,s.229.
10. Hukuk dilinde "einzeln (individtiele) sache ferden" muayyen egya anla-rna gelmektedir.
Bak. von Tuhr. Allgemeiner Teil Des SchweizerischenObligationen rechts, Znricb,1974,
s.53vd.
11. Krrkambar sdzlegmesininakdi igin bak. QaEa,II, 14.
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Acaba, bu htikrimlerin gerek garter gerekse krrkambar sdzleqmelerine
uygulanmasr sebebiyle aym hiiktimlerde yer alan neven ve ferden muayyen ytik aJnrrmrmn krrkambar siizlegmesinde de yaprlmrg olduiu, bundan dolayr da krrkambar sdzlegmelerindeyiikrin ferden tayininin gart olmadlg112ileri stinilebilir mi?
Yukardaki hiikiimlerden, meselATK 1092(,yi ele alrrsak: Bizce, lar-kambar sdzlegmelerinde ytikiin
ferden tayininin qart olmadr$r neticesinin TK L082'den grkanlmasr tereddritri muciptir. $riyre ki, 10g2'nin uygulama alam sadece lurkambar veya sadecegarter sdzleqmesiolmayrp tist
kavram olan navlun (taqrma) stizleqmesidir. Bu sebeple, hiikiimdeki ne_
ven-ferden muaJryen ytik ayrnmrmn htikmtin uygulama alam olan navlun siizlegmesi iginde bulunmasr qart ve yeterlidir, bu ayrnmrn alt gruplann iginde de yer almasr qart degildir. Nitekim, hukmtin l.ci fikrasrmn
birinci bendi sadecegarter srizlegmesiigin gegerli olan bir sonucu (geminin ziyar ile navlun stizlegmesinin hiiktimden duqmesini) dtizenlemektedir. Keza, 2. fikrada sadecegarter scizlegmesindesiiz konusu olan bir ayrnm (yiiktin TK 1039'daki siire iginde getirilip getirilmemesi) vardrr. Bu
bakrmrdan, maddedeki ayrnmlarrn navlun sdzleqmesinin her iki tiirtinde
de yaprlmrg olacaflr neticesini bizzat maddenin metni bertaraf etmektedir. Buna karqrhk, TK 1082 sadecekrrkambar stizlegmesi igin getirilmig
olsaydr bahsedilen aJnnm zorunlu olarak krrkambar sOzlegmesiiginde
yer alacak ve biiylece hiikiim siizlegmenin muhtevasrna mridahil olacaktr.
Yukardaki agrkJamalardan. sonra, krrkambar tagrmasrm konusu
ferden muaJryenegya geklinde tammlayabiliriz.

L2. Bu fikirde Qa{'a,II, s.7 not. g a.
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Taqrma konusu eqya genellikle sozleqmenin akdini intag eden iqIemler srrasrnda ferden muayyen hale gelmiq olan bir qeydir. Meseld,
eqya taqryamn iqletmesine getirilmiq ve not edilmigtir veya gemiye getirilmesi suretiyle teslim ahnmasrnda zaten muayyen hale gelmiqtir.
Taqrnacak eqyamn sdzleqmedeferden tayininde sadeceyer itibariyIe (meselA Sirkeci'deki 9u ambarda bulunan ytik) yaprlmasr gart depildir.
rilegtirme, muaJryenytiktin gemiye kimin tarafindan teslim edileceEis6zleqmedebildirilmesi suretiyle de yaprlabilirls'

rrr- soNUQ
Qarter scizleqmesinigemnin ferden tayin edilmig oldulu, krrkambar sdzleqmesiniytkiin ferden tayin edilmiq olduE'us$zleqmegeklinde tammlayabilirizl4. Seferin anzi veya muntazam sefer olmasrm bu konuda
hukuki

bir kriter

olarak ele alamayrz. Qunku bizat, fiirk

Ticaret

Kanunundaki krrkambar sdzleqmesineait htikiimler arazi seferlere iliqkin bulunmaktadrr. Bununla birlikte de lega ferenda, tatbikattaki durum
sebebiyle aJnrrmln sefer esasrna dayandrnlmaslnln uygun olacafn dtigUni
cesindeyizrs.

13. Ferden muaiyen egya hakkrnda bak. Von Tuhr', 53 vd'
14. Son olarak, bir tagrma sdzlegmesinin(pozitif hukuk agrsrndan)hem garter hem de hrrkambar sdzlegmesininiizelliklerini kendinde toplamasr mtimktindiir.
15. Bak. Qaga,II,5-7.

GEMiipornGixoE 'r,Ex coMn/ilssoRrA"yAsact
Dog.Dr. Samim trNAr.I*

Yabancr gemilerin Tilrk bayralr artrnda gahgtrnlmak tizere satrn
ahnmalanna imkan veren krediler (para) genellikle yabancr bankalardan sailanmaktadrr.
Kredinin grivencesi olarak, go!'u zaman gemiler tizerinde bir Ttirk
gemi ipoteSi tesis edilmektedir.
uygulamada, ipotek s0zlegmeleri metinleri kredi agan bankalarca
yurt drgrnda standart sdzlegmemetinleri doirultusunda kaleme ahnmakta ve imzal€uxmasrmve imza tasdikini mtiteakip terctime edilerek gemi
siciline sunulmaktadrrl.
Kredi alan donatanca aJmenkabul edilen bu gibi ipotek sdzlegmelerinin, Ttirk hukukunun incelik ve rizelliklerine pek dikkat edilmeksizin
hazrrlanmrg olduklan gdrtilmektedir.
Ipotek stizlegmelerinde, ipotekli aracakhya, kredi borglusu donata-

Istanbul Universitesi Hukuk Faktiltesi Deniz Hukuku Anabilim Dah Osretim
Uyesi
1 . Yabancr bankalann dayattrlr kredi siizlegmesi(loan agreement) ile ipotek
stizlegmesinde
(mortgage agreement) yer alan gartlar kanrmrzca hayli
a{rrdrr. Bunlan kabul ederek
gemi satrn alan donatanlarlmurn "gemim var" dememeleri, ,,borcum
var" demekle yetin_
meleri daha doirudur. Bu borcu dderlerse ileride gemileri de olacaktrr. Anc?lr
u162 seara giirece!'imiz gibi, ipotek stizlegmesindekibirgok htikiim ashnda gegersizdir.
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mn2 borcunu gerefi gibi ddememesihalinde birgok hak ve yetki tamnmaktadrr.
Gemi edinmek iizere kredi alan donatamn borca aylon darnandr[r
haller uygulamada oldukga srktrrS. Yabancr bankalar, her borca aylnnhk
durumunda borglunun iizerine gitmezler. Gitmek zorunda da de!'ildirler.
Fakat isterlerse bunu yapabilir ve biiyle bir durumda sdzlegmenin gegerli
olarak kendilerine tamdrlr yetkileri kullanabilirler.
Acaba stizleqmelerdeipotekli ailacakh bankalara, borglu donatamn
borca aykrn davranmasr durumunda ne gibi hak ve yetkiler tamnmaktadrr?
Ipotek sdzlegmesi (mortgage agreement) metninde gu gekilde htikiimlere rastlanmaktadr:
Hergeyden 6nce, ipotekli alacakhmn donatan tarafindan yaptrnlan
gemlye iligkin sigortalar iizerinde mutlak suiette sdz ve hak sahibi ohnasrnr saflamaya ydnelik kurallara yer verilmektedir: Mesela "donatan, ge- "
miyi yangrna, mutad deniz rizikolanna ve harp rizikolanna kargr sigorta
bttir,meyi, teminat siitesince bu sigortalann yiiriirltikte

bulunmasrnr ve

btittn sigorta belgelerinin tarn ziya yahut bUyflk deniz kazasr durumunda sigortacr tarafindan ddenecek paralann ipotekli alacakhya odenmesini temin edecekqekilde diizenlenmesini sailamayr taahhtit eder"4.

2. Burada donatan deyimiyle TTK p.946 fk.l'deki tamma uygun olarak "genisini deniz ticaretiride kullanan gemi sahibini" hastetmekteyiz,

3. lngilizce metinlerde borca aykrnbk "event of default" deyimiyle ifade edilmektedir.
4. "The owner covenants with the mortgagee and undertakes.... to insure and keep the ship
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Ikinci olarak, borca aykrnhk durumunda,
- heniiz muaccel hale gelmemig btittin borglann ipotekli
alacaklmrn
ihbanyla derhal muaccel olacalr
- derhal ipotefin icrasrna gegilebilecegi
- ipotekli alacakhmn gemlyl yurt iginde veya drgrnda
donatana haber vermeksizin tamamen kendi takdir edece!'i gartlarla satabileceii
- ipotekli alacakhmn, trpkr geminin maliki imiggesine geminin
idaresini eline alabileceii, gemiyi sigorta ettirebileceEi, bakm ve tamirini
yaptrrabilece!'i ve tamamen kendi tahdir edece!"i gekilde ve takdirine
ba!'h bir stire boyunca gemiyi kullanabileceii veya yatrrabileceii ve bu
sebeple meydana gelecek zararlardan da sorumlu olmayacag tingdnilmektedirs.

insured against lire, usual marine risks and war risks and to procure
lhat there is duly
endorged upon all instruments of insurance issued or to be issued, in the interest of
the
mortgagee by means of a notice of assignment and/or loss payee clause prorriding
that
there shall be paid to the mortgagee any and every sum receivable in respect ofa
total
loss and every sum receivable in respect of a claim which constitutes a major casualty
amount...."
5. "Upon the happening of any event of default,........
- the mortgagee may demand immediately that the loan
and accrued interest and all other moneys shall become due and payable
- the security created shall become enforceable forthwith
without further notii:e
- the mortgagee shall become entitled to sell the ship
or any share therein without prior
notice to the owner.... at home or abroad ,.... upon such terms as the mortgagee in its
absolute discretion may determine
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Ugrincii olarak, ipotek sOzleqmesine,ipotekli alacakhmn donatan
tarafindan gergeklegtirilmesi mtimkiin btittin iglemleri donatan adna yapabilmesini sa$lamak amacryla, ona mutlak (dtiniilemez) bigimde ve teminatrn devam etti$ srireyi kapsamak tizere temsil yetkisi verilmektedir6.
Diger taraftan, rizerinde ipotek kurulan ytik gemisinin deniz ticaretinde qahqtrnlmasr suretiyle elde edilecek kazang (yani navlunlar) da
qoiu zaman kredi ve ipotek srizlegmesindeyer alan agrk hrikiimler uyannca teminat maksadryla baqtan ipotekli alacakhya temlik edilmekte ve
ipotekli alacakh bu navlunlarrn sadece"cari giderlere" yetecek bir losmrnr donatana intikal ettirmektdirT.
ipotek sdzleqmesinde yer verilen bu gartlar ashnda aJmen veya
daha genig kapsamda olmak tizere ipotekle temin edilen borca dair kredi
sdzleqmesindede (loan agreement) yer alrr. B0ylece kredi veren banka-

- the mortgagee shall become entitled to manage, insure, maintain and repair the ship
and to employ or lay up the ship in such rnanner and for such period as the mortgagee
in its absolute discretion may deem expedieut and for the purposes aforesaid the
mortgagee shall be entitled to do all acts and things incidental or conducive thereto
and in particular to enter into such arrangements respecting the ship, her rnsurance,
management, maintenance, repair, classification and enployment in all respects as if
the mortgagee were the owner ofthe ship and without being responsible for any loss
thereby incurred......".
6 . "The owner hereby irrevocably appoints the mortgagee as its attorney for the duration of
the security period for the purpose of the doing in its name all acts which the owner
itself could do in relation to the ship provided however that such power shall not be
exercisable by or on behalf of the mortlagee until the security hereby created shall have
becomeenforceable".
7 . Hig vermedifi takdirde geminin gahgtrnlmasr ve bu suretle borcun geri ddenmesi mtimkiin olmazdr.
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ntn her bakrmdan kendini garantiye almasr sa$lanmaya gahgrhr.
Yukanda krsaca bazrlanna defindifimiz bu srizlegmekayrtlan acaba ipotek srizlegmesi bakrmrndan gegerli midir? fuairda bu sorunu ele
alacafiz.
Tiirk ficaret Kanunu (TTK) m.917 "alacakh, gemi ve gemi ipoteiinin qumultine giren egya iizerinden alacafrm ancak cebri icra yolu ile
alabilir" htikmiiniis vaz ederek ipotekli alacakhya, alaca$rmn iidenmemesi halinde sadece icra takibi (rehnin paraya gevrilmesi yoluyla takip)
yapmak hak ve.yetkisini tanrmrgtrr. icra lflas Kanunu (iiK)'nda dtizenlenen bu takipte gemiler tagrnmaz iglemi gdriirler ve tagrnmaz ipotelinin
paraya gevrilmesi hakl<rndaki hrikrimlere tabi olurlar.
TTK m.919'da ise, yukarrda degindi[imiz alacakhnrn sadece cebri
ica yoluna gidebileceii kurahna bir istisna getirilmekte ve "alacairn malike karqr muaccel olmasrndan sonra, alacakhya, alacafrm elde etmek igin
gemi tizerindeki

mtilkiyetin

(kendisine)

gegirilmesini

istemek

veya

8. Bu htikiim 1940 tarihli sicile kayrth gemi ve inga halindeki gemiler tizerindeki haklara
dair

Alman

kanunu

(Gesetz tiber

Rechte an

eingetragenen Schiffen

und

Schiffsbauwerken-SchRechteG)g 41,den ahnmrgtrr. Alman kanunu metni bizim metinden biraz farkhdrr: "Der Gleubiger kann seine Befriedigung aus dem schiff und
den Gegenstdnden, auf die sich die Schiffshypothek erstreckt, nur im Wege der
Zwangsvollstreckung suchen". Giiruldiifu gibi, bizde "gemi ve gemi ipotefinin giimultine
giren egya" denmiqtir. Oysa, do!'rusu "gemi ve gemi ipotefinin takyit etti!.i hususlar"drr. T'TK metni esas ahmrsa, sigorta tazminatr "egya" nitelifiinde olmadrfirndan, cebri icra drgrnda kalabilecei<tir.
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cebri iffadan bagka bir yolla naklet-

- gemi tizerindeki miilkiyeti

mek haklom gegerli olarak tamyabilecefini htikme baflamaktadrr.
TTK m.919 mehri a)men gtiyledir: "Alacak malike kargr muacceliyet kesbetmedikge, malik alacakhya alacalrm tahsil etmek maksadryla
gemryr temlik etmek yahut cebri icra yolundan bagka bir gekilde elde gkarmak hakkrnr bahqedemez"g.
Gemi ipote[iyle

teminat altrna ahnan alaca[rn muacceliyetinden

6nce, donatamn, alacak gerei'i gibi ddenmedi[i takdirde gemi iizerindeki
miilkiyetin ipotekli alacakhya ait olacafrm kararlagtrrmasr'Alman doktrininde "Verfallvertrag" veya "Verwirkungsklausel"
tadrr. Alman (ve onu takiben fiirk)

olarak tammlalmak-

hukukunda, kanunun agrk hiikmti

karlrsrnda bu klozlann herhangi bir gegerliliii yoktur. Isvigre-fiirk

dokt-

rininde, bunlann gegersizlifine igaret etmek iizere "lex commissoria yasa!r" deyimi kullamlmaktadrr.
Alman/ftirk

hukuklannda

bundan bagka muaceliyet tarihinden

iince "6zel satrg"rn (Recht zum PrivatverkaUf, vente de gf6 d gf6; nach freier Ubereinkunft) kararlaqtrnlmasr

da geqersizdir.

Mehaz Alman doktrininde bu hususlara iligkin olarak gu gdriigler
dile getirilmektedir:

9.

g 49 SchRechteG: "solange die Forderung dem Eigentiiuner gegentiber nicht fiillig geworden ist, kann dieser dem Glaiibiger nicht das Recht einraiinen,.zum
Befriedigung die Ubertragung des Eigentums an dem Schifrverlangen
auf andere Weise als im Wege der Zwanpollstreckung

zu ver6ugsern".

zweck der

oder das Schiff
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ABRAHAM, Hans Jtirgen, die schiffshypothek im deustchen und
auslandischen Recht, stuttgart und Kiiln Lg50, s.222 not 21 ve ona iligkin metin:
"Alacalrn muaccel olmasrndan 6nce, alacakhya alacalrm elde edebilmesi igin geminin mrilkiyetinin kendisine gegirilmesini isteme hakkr
veren anlagmalar batrldrr. ozel satrga iligkin anlagmalar igin de durum
a5mrdrr.Ongtirtilen gegersizlik, alacatrrlrmnistismanna kargr malik-i korumaya ytineliktir"lo.
s. 53 ve orada dipnot z0: "Alacak muaccel olduktan sonra, ipotekli
alacakh gemi ve ipotelin'takyit ettifi diper unsurlardan cebri icra yoluyla alacafrm elde edebilir. Alacak malike kargr muaccel olduktan sonra,
alacakhya, alacalana kargrhk gemi iizerindeki mtilkiyetin kendisine gegirihnesini isteme yahut gemiyr cebri icradan bagka bir suretle elden grkarma hakkr tamnabilir. Muacceliyetten Onceise bu gibi anlagmalar
batrl_
drr..... Bu qekilde istismarlar ve geminin yok pahasrna elden grkmasr
dnlenmeye gahgrlmaktadrr" I 1.

10. "Unzullissig ist... vor Falligkeit der Forderung die Verabredung
einer Verfallklausel,
nach welcher der Glriubiger zwecks Befriedigung die Schiffstibereignung
verlangen darf,
und dasselbe gilt ftir die Abrede des Rechts auf Privatverkauf.
Das Vcrbot soll den
Eigentiimer gegen wirtschaltlichen Druck durch den Glaubiger schiitzen,,.
1L' "Nach der Felligkeit der Forderung kann sich den Hypothekengliiubiger
aus dem Schiff
und den mithaltenden Gegenstiinden im wege der zwangsvollsteckung
befriedigen. Er
kann sich, wenn die Forderung dem Eigenttimer gegeniiber ftillig geworden
ist, auch
das Recht einriiumen lassen, zum zwecke der Befriedigung die
ubertragung des
Eigentums am schiff zu verlangen oder das schif auf andere weise
als im wege des
Zwangsvollstreckung zu Verdqssern. Vor der Falligkeit iet die Abrede
einer solchen
verfallklausel nichtig.... Mit dem Verbot sollen wucherische Ausbeutung
und
Vergchleuderung des Schiffes vermieden werden',.
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WUSTENDORFER, Hans,

Neuzeitliches

Seehandelsrecht,

Ttibingen 1950, s.94:

"Alacak muaccel olmadan iince, gemi maliki ipotekli alacakhyla,
konu
alacafln odenmesi igin gemi mtiikiyetinin alacakhya gegirilmesini
da yaalan bir anlagma yapamayacalr gibi, 6zel satrqr dngdren anlaqma
pamaz.Ilk halde istismar, ikinci halde ise geminin yok pahasrna elden
grkmasr tehlikesi vardtr"l2.
s.95: "Alacasn muaccel olmasrndan sonra, ipotekli alacakhmn
haklal gok genigler : artrk alacakh, gemi ve ipotelin takyit ettifi unsurlar tizerinden alacaSm elde edebilir.'.. Alacalrn elde edilmesi cebri icra
yoluyla olur....alacakhmn rehni iizel satrqla paraya gevirmesi yoluyla deBil"ts.
Trirk doktrininde de, Alman doktrini paralelinde agrklamalar yaprlmaktadrrla.

Eigentiimer gtiltig
12. ...kann der Gliiubiger vor Fiilligkeit der Forderung nicht mit dem
sOlle zwecks
einen Verfallvertrag abschliessen, d.h. die Abrede treffen, der Gliiubiger
Abrede des
Befriedigung die Schiffsiibereignung verlangen diiLrfen, und ebensowenig die
wucherischer
Rechtes zum Privatverkauf. Die erste,, Abrede wiirde die Gefahr
Schiffes"'
Ausbeutung heraufbeschwtiren, die zweite die einer Verschleuderung des
Rechte stark
13. "Nach der Fiilligkeit der Forderung sind des Hypothekenglhubigers
wegen
erweitert: Er kann sich jetzt aus dem schiffund den mithaftenden Gegenstiinden
seinerForderungbefriedigen.....DieBefriedigunggeschiehtnurimWegeder
Zwangsvollstreckung...nicht durch privaten Pfandverkaufdes Gliiubigers".
132-133, KALPSUZ'
14. Bkz. AKINCI, Tiirk Hukukunda Gemi lpotefi, Ankara 1958, s.
Gemi Rehni, 2.baskr,Ankara 1990,s'100-101'
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TTK m.919 uygulamasrnda gdzden kagrrrlmamasr gereken husus,
bu htikmtin anlagmamn yaprlma zamamnr esas alan bir duzenleme getirmiq olmasrdrr. Baqka bir anlatrqla, gemi miilkiyetinin ipotekli alacakhya
ait olacalrm dngciren anlagma, ipotekle teminat altrna ahnan
alacalrn
muaccel olmasrndan cince yaprlmrg olduiu takdirde gegersizdir.
Muacceliyetten iince yaprlan bu gibi bir anlagmaya dayanarak,
muacceliyetten sonra hak iddia edilemez. Ipotek scizleqmesihemen
daima muac_
celiyetten tince yaprldr[rndanl5, bu siizleqmelerdeki "alacakhmn,
ipotekli
alacak ridenmedisi takdirde gemiye malik olacafi, gemiye el koyup
istedigr crbi gahgtrraca$r,gemiye iligkfui her ttirlti iglemi sanki malik
imigqesine yapabilecegr (bagka bir anlatrgla malik yetkileriyle donatrlmrq
olacagt;'16 yolundaki kayrtlar gegerli deiildir.
Lex commissoria yasagl isvigre/Ttirk rehin hukuklannda

gerek tarehninde,
gerekse
srnmaz
taqlnrr rehninde scizkonusu olan bir ilkedi rr7 .

15' Bir alaca{rn muacceliyet kesbetmesindensonra ipotek ile
teminat altrna alnmasrna hukuken engel yoktur.
16. Her ne kadar bu halde mulkiyet geklen gemi donatamnda
kalmakta ise de, kanrmrzca
bu hal (alacakhmn malik yetkileriyle donatrlmrq olmasr) dahi
lex commissoria yasa!.r
kapsamrnda sa5nlmahdrr.
17. Tagrmmaz rehnine iliqkin TMK m.288 ciimle 2 (Isv. MK
m.gl6 Ik.2): ,,Borglu borcunu te_
diye etmedigi surette alacakhya gayrimenkulu temelliik etmek
selahiyeti veren her tiirlii mukavele batlldrr" (Est nulle toute clause qui autoriserait
le cr6ancier d s,approprier
I'immeuble a d6faut de paiment); tagrmr rehnine iliqkin
TKM m. g68 (isv. MK m.ag;):
"Borcun vadesinde d'denmemesitakdirinde mtirtehinin merhuna
malik olmasrm tazammun eden her gart batrldrr" (Est nulle toutb clause qui autoriserait
le crdancier d s,approprier le gage faute de paiement). Alman Medeni Kanunu (BGB)
da gerek tagrnmaz
ipotefini diizenlerken, gerekse (aym zamanda haklar uzerinde
tesis edilen rehinde de
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K6keni de Roma hukuku'dur.
Roma hukukundalS ilk ddnemlerde "lex commissoria" geklinde adlandrnlan "alacaf1 zamamnda ddenmeyen alacakhmn rehin konusu e$yaya malik olmasr" hususundaki anlagma gegerli sayrlmrgtrr. Buna giire,
rehnin (alacak zamamnda iidenmedifi takdirde gergeklegeceii kabul edilen) temlike iliqkin gecirtirici bir qarta ba['h olarak verildili

ve rehin ko-

nusu eqya tizerindeki mtilkiyetin bu gartrn gergekleqmesi ile alacakltya
intikal edece!'i kabul edilmekte idi. Burada, rehin bir "datio in solutum"
(ifamn yerini tutan edim) niteliflinde gdriilmekteydi. Fakat, bu uygulama
borg bulma ihtiyacr igindeki kiginin, borg aldr[r tutara oranla gok daha
yiiksek bir de!'er ifade eden bir egyamn mtilkiyetini

kaybetmesi tehlike-

sini igermekte idi. Bu sebeple Constantinus zamamnda yasaklanmrgtrr.

uygulama alanr bulan) tagrmr rehnine dair dilzenlemesinde lex commissoria yasa$na
.

yer vermigtir: Tagrnmaz rehnirte iliqkin BGB $ 1149 aynen g6yledir: "Der Eigenttimer
kann solange nicht die Forderung ihm gegeniiber fiillig geworden ist, dem Gla0biger
nicht das Recht einraiimen,

zum Zwecke der Befriedigung

die Ubertragung

des

Eigentums an dem Grundstiicke zu verlangen oder die Veraiisserung des Grundstiicks
auf andere Weise als im Wege der Zwangsvollstreckung zu bewirken". Tagrmr rehnine
iligkin BGB 1129 da benzeri bir htkme yer vermigtir: "Eine vor dem Eintritte

der

Verkaufsberechtigung getroffene Vereinbarung, nach welcher derr Pfandglaiibiger, falls
er nicht oder nicht rechtzeitig befriedigt wird, das Eigentum an der Sache zufallen oder
obertragen werden soll, ist nichtig"'
1g. Roma hukukunun

rehin sistemi hakkrnda genig bilgi igin bkz. Raymond MoNIER,

Manuel Elementaire de Droit Romain, Tome DeuxiEme, Sibme edition, Paris 1944,
s.416; Frederic GIRARD, Manuel Elementaire de Droit Romain, huitiBme 6dition revue
et mise I jour par Felix SENN, Paris 1929, s'828; Belgin ERDOGMU$, Roma Egya
Hukuku, 2. baskr, Istanbul 1994, s.122vd.
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Roma'da alacakhnrn belirli bir stire dahilinde alaca{rnr
elde edememesi
durumunda o alaca{r temin eden rehin konusu egyanrn
makul bir bedel
kargrhgrnda (alacak tutarr bu bedelden indirilmekteydi)
maliki olmasrm
ringriren anlagmalara da rastlanmaktadrrrg. sonunda,
alacakhnrn rehin
konusu esyayl satrp temlik etme hakkrna sahip olmasrm
cingdre'anlagmalar (pactum distrahendi) dtjnemine gelinmigtir. Hatta,
Roma,da ipotek
iqlemlerinde bu anlaqmanln zrmmen mevcut ordufu
kabur edilmeye baqlanmrg, bdylece alacakrrnrn Ius distrahendi'ye sahip
burundulu bir uygulama ortaya grkmrqtrr2'. sonug olarak, Roma hukukunda,
Lex commissoria yasaklanmrg olmasrna ra$men Ius distrahendi gegerlidir2l.

1 9 . D . 2 0 , 4 ,f r . 1 6 , 9 .
20. MONIER, s.428.
21' Roma hukukunun ilk diinemlerinde ayni hak
olarak sadece miilkiyet hakkr ve irtifak
hakla'mevcuttu'
Terninatr amaglayan bir ayni hak uygulamasr olnradr{rndan,
bu dirnemde ayni teminat ihtiyacr, inangh orarak alacakhya
eqyamn mtirkiyetinin gegirilmesi
suretiyle karqrlanmakta idi. Bununra birrikte, alacakrr
igin gok gtivenli olan bu yor borglu igin btryuk tehlikeler taqrmaktaydr. Sonrala', teminat
tegkil edecekesyanrn mtirkiyetinin defil fakat sadece zilyetriginin alacakhya gegirilmesi
uygulamasrna gegildi. son
aqamada ise (ipotek), aracakLnrn -baqtan defil- borcun vadesi gerdifinde
ipotek konusu
eqyaya zilyet olmasr egasryerlegti. Ipotekli alacakh, iizerinde
rehin kurulan eqyanrn zilyedi haline gelmek hakkrm haiz olmakla beraber (Ius possidendi),
bu zilyetlik ona esya3n satrp doirudan alacafinr elde etmek imkamnr vermez _efer aiacakh rehin
konusu eg_
yayr satarsa (furtum) hrrsrzhk sugunu iqlemig olmaktaydrve alaca!.rn elde edilmesi
bakrmrndan sadecedolayh bir yol teqkil ederdi. Borglu (veya
baqka bir alacakhsr) rehin
konusu egya iizerinde yeniden zilyet olup o egyayr kullanma
imkanrnr elde edebilmek
igin tidemede bulunmak zorundaydr. Fakat, efer rehin konusu
esyanrn de!.eri, borcun
rnikta'ndan daha drigtikse, borglu rideme yapmaya yanagmayabilirdi.
Alacakhmn elin_
deki rehin konusu egyayrsiirekli muhafaza etmek srkrntrsrndan
bir an 6nce kurtulabilmesi
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-en bagta Medeni Hukuk alaGrintimtizde, lex commissoria yasagr
lex commissoria
mnda- aynen stirmektedir. Medeni hukuk doktrininde
istismara (gabine)
anlaqmasrmn rehin ile giidtilen amaca ters diiqttiiii ve
Ancak,
y6nelik bulundulu belirtilerek, yasaklama tasvip edilmektedir22'
buradagabiniginkanununSra&&cizelgartlar(miizayakahali,tecrtibesizlik yahut hafiflik) sijz konusu de!'ildir23'
Buyasa$nkapsamrnahemrehinkonusuesyanrnmtilkiyetininge.
hem de bu
ciktirici qarta ba4r olarak naklini2a hedef tutan anlaqmalar
girer' Lex commissohususta alacakhya qahsi hak bahqeden anlagmalar

rehin konusu eqyaya do!'rudan maigin, borcun vadede iidenmemesi tizerine alacakhmn
likolmasrnr(lexcommissoriaanlagmasr)veyabilirkigilercetesbitedilenbirbedelkar$t.
lr$rndamalikolmasrnrYahutrehinkonusuegyayralacafirnakavuqmaktizeresatrptem.
yaprlrrdr. Iustinianus, daha tince
lik etmek haklcna sahip olmasrru iingtiren anlagmalar
Constantinustarafrndandngdrflenlexcommissoriayasalrnrmuhafazaetmig,fakat
(Ius distrahendi) -borgluya iig defa ihtaralacaklnrn rehin konusu eqyayrsatma hakkrm

22.

dabulunmagartrnabailayarakdevamettirmiqtir(bkz.GIRARD,s.829-830;Belgin
1994' s'132-133)'
ERDOGMU$, Roma Egya Hukuku, 2' baskr lstanbul
Band IV, Sachenrecht,
LEEMANN, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch,
II.Abteilung,Bernlg2S,Art'816Anm'17'OFTINGER/3AR'Kommentarzum
sachenrecht Zweite Abteilung: Die
schweizerische,n zivilgesetzbuch, IV. Band: Das
,1981,
kt'894
Fahrnispfand, Ztiurich
beschriinkten dinglichen Rechte, 23. Titel: Das
Anm. 4 ve dzellikle Anm'11'

borglu oldufu varsaJnmrna dayannak%. ot|yandan, yasak rehin verenin aym zamanda
tadrr 6kz. OFTINGER/3AR, Art' 894 Anm'4'')
yiinelik anlalmanrn geciktirici qarta
24. Bir tagrnmazrn bir kimse lehine tescil edilmesine
ballrtutulmasrmiimkiindtir,fakattescilgartgergeklegmeden6nceyaprlarrraz(Bkz.
Egva Hukuku' 6' baslu' lstanbul
BGE 85 II 609 = JT 1960 I 514, OGUZMANISELIQI'
1992s.189,not 389).
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ria yasafr sadecetagrnmaz rehninde'de!"il, aJmr zamanda tagrnrr rehninde ve alacak rehninde de uygulamr.
Menedi Kanun'da agrkhk olmamasrna raimen, sadecemuacceliyetten dnce yaprlan anlagmalarrn lex commissoria yasafr dolayrsryla gegersiz olaca[], buna karqrhk muacceliyetten sonraki25 anlagmalann -bagka
bir gegersizlik sebebi siiz konusu olmadrkga- bu yasa{rn kapsamrna girmeyeceii kabul edilmektedir2G. Bununla birlikte, bazr haller doktrinde
tartrgmah bulunmakt adr27 .

25. Krsmi muacceliyet kafrdir (bkz. OFTINGER/BAR, A:'t. 894 Anm.11).
26. LEEMANN, Art 816 Anm.21, Art.894 Anm.8; OFTINGER/BAR, Art,894 Anm.11.
27. LEEMANN, TMK m. 788 c.2'nin (Isv.MK m.816 fk.2), rehin konusu taqrnmazrnmuacceliyetten 6nce malik tarafrndan, semen alacafr ile alacakhnrn kendisinden olan alaca!'r
takas edilmek kaydryla gegerli gekilde alacakhya satrhp temlik edilmesine engel teqkil
etmeyece!'ini, bu hukmiin yalnrzca rnalikin, alacakhnrn tatmin edilmesi amacryla satrgtan bagka suretle tagrnmaz miilkiyetini nakil mecburiyeti altrna girmesini konu alan
(muacceliyet dncesindeki) anlagmalarr yasakladrlrm dte yandan, muacceliyetten ewel
yaprlmrg olsalar dahi, alacakhnrn belirli bir bedel kargrhgrnda rehin konusu egya tizerinde miilkiyet hakkr kazanmasrnr (ifa yerini tutan edim) Ongiiren sdzlegmelerin (resmi
gekil gartrna uyulmuq olmak ve malikin istismar edilmesi anlamrnr tagrmamak kaydryla) geqerli sayrlmalarr gerektifini belirtmektedir (LEEMANN, tut.816 Anm.20 ve 21.
Yazar tagrhrr rehni bakrmrndan da aynr giirtigleri dile getirmektedir: LEEMANN'a giire,
muacceliyetten iince yaprlan bir anlagma ile rehinli alacakhya rehin konusu egyayr 6zel
satrg suretiyle paraya gevirmek hakkrnrn tanrnmasr ve bu hakkrn rehinli alacakh tarafindan bizzat kendisi ahcr olmak suretiyle kullanrlmasr lex commissoria yasalrm ihlal
etmez; bkz. Art. 894 Anm.8). Buna karqrhk, WIELAND, alacaklrrun belirli bir bedel kargrhlrnda miilkiyetin kendisine gegirilmesini istemek hakkrna sahip olmasrnr dngdren
. srizleqmelerin gegersiz olaca{r frkrindedir (fiELAND,

fut.816 Anm.3). OFTINGER/
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Medeni hukuk doktrininin bu deferlendirmelerinin, T'TK'nun gemi
ipoteii haklandaki dtizenlemesi ile uyum iginde oldugu agrktr. Bu durumda, Trirk hukukuna tabi gemi ipote!'i sOzlegmelerindeyer alan ve
ipotekli alacakh bankalann adeta herqeye yetkili olduklanm Ongdrenhiikiimlerin geqersiz olmasr gerektifi yolundaki kurahn isabeti de kendiliiinden anlaqrlmaktadrr'.
TMK m.788 ciimle 2 (Isv.MK m.816 fk.2) hilafina kayrtlar igeren
bir ipotek srizlegmesininttimtiylc gegersizmi olaca[r yoksa sadecesOzkonusu kayrtlarrn gegersizlili ile mi yetinilecefi Tdrk Borglar Kanunu
(TBK) m.20 fk.Z (isv.BK m.20 fk.2) uyannca belirlenecektir. Buna giire,
efer taraflann gegersiz kayrtlar olmasaydr o stizlegmeyi hig yapmayacak
olduklan sonucuna varrlabiliyorsa, ipotek stizleqmesi trimiiyle gegersiz
addedilmek lazrmdrr.

Her

ne kadar

genellikle

krsmi

gegersizlik

(Teilnichtigkeit) sOz konusu olmak gerekirse de, bunun mutlaka bdyle
olacafrna dair kesin kural yoktur. lpotek sOzleqmelerindeyer alan bahse
konu gegersiz qartlann alacakh banka bakrmrndan vazgegilmez derecede

BAR da tagrnrr rehnine iliqkin olarak, {iyatrn adil olup olmadr{rmn lex commissoria yasa$nrn unsurlarr arasrnda yer almadrfim belirtitrekte ve rehin konusu egya igin belirli
bir fiyat iizerinde anlaqrlmrg oldufu veya pazar fiyatrnrn yahut takdiren belirlenecek bir
de$erin esas ahnacaS (ve bakiyenin iade edilecefi) hallerin lex commissoria yasafi kapsamrnda olacafrru ve bu hallerde TMK m.863 (Isv.MK m.894)'tin uygulanmasr gerekecelini belirtrnektedirler (aylca fut.894 Anm.6' ya da bkz.). Yazatlar, rehinli alacak[ya
muacceliyetten iince rehin konusu egyayrtemelltik etmek yahut bu eqyayr paraya gevirtmek hususunda segim hakkr tamrldrfr takdirde de lex commissoria yasafirmn uygulanma qartlanmn tamam olacafi kanrsrndadrrlar. Bununla birlikte, OFTINGEVBAR, iizel
satrg suretiyle paraya gevirme halinde, alacakhmn kendisi egyayr alrrsa. bir mahsup iglerninin gegerli olacafinr kaydetmektedirler (Art'894 Anm.10).
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tinemli oldugu isbat edilirse -ki banka her srizlegmedebunlann yer almasrna tizellikle 0zen gristermekte ise ve hele bunu ipotepe tekaddtim eden
gtiriiqmeler srrasrnda avukatlan veya di$er temsilcileri vasrtasryla yaztlt
veya srizhi olarak agrklamrg bulunmakta ise tizerinde durduiumuz ispat
qartrmn yerine gelmig sayrlmasr icap eder- vaziyet deiiqecek ve bu ihtimalde ipotek sdzlegmesinin britiinriyle geqersizlifii sOzkonusu olabilecektir28.
Di{'er taraftan, gemi igin yaptrnlan tekne sigortasr da ipotelin kapsamrna dahil bulunmaktadrr. TTK m.901 fk.l aynen qdyledir: "Gerninin
malik veya onun hesabrna bir baqkasr tarafindan sigorta ettirilmig olmasr halinde, gemi ipotefi sigorta tazmimahna da qamil olur".
TTK m.90L fk.2'de ise, "Medeni Kanun'un rehnedilen alacaklara
ait 868. maddesinin ikinci ctimlesiyle, 872, 873 ve 875. maddeleri hriktimlerinin tatbik olunaca$" belirtilmigtirzg.

28. Bununla birlikte, Isvigre Federal Mahkemesi'nin bir \arannda "Kanunun krsmi gegersizlikten zarar gdrecek olan tarafi korudufu; bu sebeple, bu taraf s6zlegmeyi gegerli
olan h0kiimleri itibariyle ayakta tutmaya razr oldu$u takdirde tam gegersizlile htikmedilemeyecefi" sonucuna varrlmrgtrr (BCE 80 327 = JT 1955 49D. Kaldr ki, tam gegersizlilin ileri stirtilmesi diiriistltik kurahna aykrnhk da teqkil edebilir (bkz. TEKINAY/
AKMAN/BURCUOGLU/ALTOP,

Borglar Hukuku,

7. baskr, lstanbul

1993, s.380.

Kanrmrzca burada TTK m.1466'nrn uygulanmasr sdz konusu deSildir.
29. Alman hukukunda da SchRechteG$ 32 uyarrnca vazilet aymdrr. Bu htikmtin ilgili bdliimu aynen gdyledir: "Hat der Eigentiimer oder fur seine Rechnung ein enderer fiir das
Schiff eine Versicherung genommen, so erstreckt sich die Schiffshypothek auf die
Versicherungsforderung. Die fiir eine verpfiindete Forderung geltenden vorschriften des
biirgerlischen Rechte sind sinngemiiss anzuwenden...".
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MK m.868 ctimle 2, tizerinde rehin tesis edilmiq alacaklar hakkrnda teslim qartr rehin htiktimlerinin uygUlanacaSnr iingdrmiiqtiir. Teslim
qarth rehne iliqkin htiktimler arasrnda "lex commissoria yasafr" hakkrndaki MK m.863 de vardrr30. Bu sebeple,lex comrnissoria yasa$r neticede
'sigorta tazminatrmn baqtan (yani muacceliyetten tince) dewedilmig olmasl halinde de uygulama alam bulur. Dolayrsryla, donatamn tekne sigortacrsrna kar$r sahip bulunduiu haklann, gemi ipote!'i ile teminat altrna

ahnan

alacak -en azrndan krsmen- muaccel olmadan

dnce

delredilmesi gegersizdir. Buna karqrhk, bazen gortildtiEU gibi, tekne sigortacrsrmn reastirtirden olan muhtemel reasiirans alacag'Iiln bagtan
ipotekli alacakhya devri gegerlidir. Bu halin ipotek ile ve lex commissoria
yasaf'r ile bir iliqkisi bulunmamaktadrr.
TTK m.900 fk.1 uyannca gemi ipoteli kapsamrnda bulunan navlunlann baqtan ipotekli alacakhya temliki de ftir krsmr itibariyle)3l lex

g0. MK m.868 ctimle 2 (isv. MK m.899 Ik.2) alacaklar ve devri miimkiin difer haklar iize-kanundaki alacak ve diler haklarrn rehni
rinde rehin tesis edilmesi halinde, bu rehne
qarth
faslmda yer alan hiiktimlerden baqka- hangi htiktimlerin uygulanacaSnr "teslim
c.2 (Isv'MK
rehin hakkrndaki hiikiimlere" yollamada bulunarak belirtmigtir. MK m. 868
(Isv'MK
m. 8g9 lk.2) dehi bu yollamanrn ".lexcommissoria yama$"na iliqkin MK m.863
LEEMANN'
m.894),ii de kapsadr!'r doktrinde tereddiitsiiz vurgulanmaktadrr: bkz,
Art.899 Anm.25: OFTINGER/3AR, tut'894, Anm'17, Art'899 Anm'123'
belirtmekte ancak
31. TTK m.901, navlunlann dahi gemi ipotefinin kapsamrnda olacalrnr
getirmektedir. MK. m.778
MK m.Z7g,eyollamada bulunarak zaman itibariyle bir srmr
bagladrlr an ile paraya
uyarlnca, ipotekli alacakhnrn paraya gevirme amacryla takibe
halde, yalgevirme anr arasrnda tahakkuk eden navlunlar ipotefin kapsamrndadrr. $u
devredilmig olmasr lex
nrz bu ddneme iligkin navlunlarrn peginen rehinli alacakhya
commissoria yasagrmn gifnenmesi anlamrna gelecektir'
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commissoria yasalrna aykrrrhk tegkil eder. Gergi navlunlann lex commissoria yasa$ kapsamrnda olup olmadr$ hususu tereddtit uyandrrabilft zira Ticaret kanununda navlunlann baqtan temlikinin lex commissoria yasaSna aykrrr olacalrna dair agrk bir htikrim veya -sigorta
tazminatrnda olduiu gibi bu sonucu doiuran agrk bir atrf mevcut defildir. Bununla beraber, navlun tizerindeki rehin de bir tiir alacak tizerinde
rehin oldufu ve Medeni Kanun'un alacak tizerindeki rehne dair htikUmlerine tabi olmasr gerektifi igin, lex commissoria yasaf1mn burada da htikrim ifade etmesi gerekmektedirs2.
sigorta tazminatr ve navlun alacaklanmn ipotek kurulduiu srrada
heniiz do!'mamrq olmalan ise kammca yukanda vanlan sonucu deliqtirecek nitelikle delildir zira, bunlaran rehne dahil olmalan da ileride dofmalan kaydryla vuku bulacaktrr. Ancak, ipotekli alacakhmn daha dnce
rehin veren gemi maliki tarafrndan baqkasrna dewedilen sigorta tazminatrm veya navlun alacaklanm, ipotekle temin edilen alacak henriz muaccel olmadan 6nce baqkasrndan dewalmasr halinde lex commissoria yasafrmn ihlali siiz konusu olmamafudrr. (Ancak kanunun dolamlmasr hali
qriphesiz harig tutulmahdrr')
Ipotekli alacakhya lex commissoria yasa[nm giineyerek iqlem yapabilmesi igin verilen temsil yetkisinin de gegerli olmamasr gerekir.
Son olarak, ipotek sozlesmesinde yer alan birgok htikmrin

aJrnen

gerektifinden (MK
32. Alacak iizerindeki rehne de tagrnrr rehni hiikiimleri uygulanmak
yasafrna dair
868 ciimle 2), sonugta tagrnrr rehni hiikiimleri arasrndaki lex commissoria
MK 863 burada da cari olmaktadrr.
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hatta daha geniq bir kapsam rizerinden- kredi sOzleqmesinde(loan agreement) de yer aldrlrm ve bunun da ortaya <inemli bir yorum ve milletlerarasr cizel hukuk problemi grkardrgm vurgulamahyrz. Ipotek scizlegmesi
Tiirk hukukuna tabi olmakla birlikte, kredi sozleqmesihemen higbir zaman Ttirk hukukuna tabi olmaz (kredi sOzlegmesineuygulanacak hukukun segimi kredi agan bankamn merkezinin bulunduiu tilkeye gtire de[.igiklik arzeder, fakat bu siizleqme golunlukla Ingiliz hukukuna tabi
luhnrr). Dolayrsryla, Ttirk hukuku agrsrnd.angegersizliiin s6z konusu olduiu hallerde, ipotek siizleqmesine dayanmak yerine, ipotekli alacakh
kredi sdzleqmesinedayanarak rtirk hukukundan elde edemedilini baqka
bir yoldan kazanmaya gahgacaktr. Bunun engellenmesi ise gerek hukuken gerek fiilen pek kolay olmayacaktrr.

ZAMANQARTERERI'NINGEMiyi KULI ar{MAyETKisi
\IE BTJNT.INSINIRI,ARI

I.

zAlt[AN eARTEREniNiN cruiyi

yrcrrctsi
rruLr"ANIt{A
uetnployment

and indemnit5t klozu,,

Dog.Dr.M. Fehmi t-rr,Cnnnn
Genel olarak ifade edilecek olursa, zamangarteri
mukaveresi zaman tizerinden hesapranacak olan navlun kargrrr!,rnda
donatanrn gemisi_
nin ticari fonksiyonlarrm gartere tahsisi etmesidir.
Bilindigi tizere geminin tizerinde iki ttir kontrol
imkam bulunmak_
tadrr.
Teknik fonksiyonlar
Bunlardan teknik kontrol ile, krsaca, geminin
teknesi, gener donammr tizerinde tasarruf hakkr kastedilmektedir.
orne{.in geminin bakrmr_
m yaptrrmak, bunun Ozelliklerini de!-igtirmek
teknik kontror anramrna
gelmektedir. Bunun gibi, gartererin
temin etti!.i ytiktin bir limandan di_
ier bir limana hangr rota rizerinden tagrnacafrnrn belirlenmesi
hususu
da teknik kontrol kapsamrnda deierlendirilmektedir.
(Bu bir bakrma
teknik olarak yukleme -yolculuk- bogaltma
safhalarrnrn gergeklegtirilmesi srrasrnda yolcuruk safhasrmn gartererin
kontroltinde olmamasrnrn do_
bir
kargrh[r
ial
olmakta ve bu b.rtimde meydana gelen
him yrik zararlarrndan sonuq olarak taqryan konumund.aki
donatan sorumlu olmaktadrr).
zaman garteri mukavelesinde bu kapsama
giren haklann tamamr dona_
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tasarrufta bulunabilirl
tana aittir, sadecekendisi bu hak rizerinde
Ticari fonksiYonlar
Bunakarqrlrkdiferkontrol.imkanl'yadadigerbirifadeyletasar.
konu olacak geminin ticari fonkruf yetkisi zamarlgarteri mukavelesine
mukavele qartlarr drqrna grksiyonlarr haklrrndadrr. Buna gdre geminin,
bunlan hangi limandan ahp'
mamak tizerine, ne ttir yiikter tagryacaS'
hangrlimanagOtiirece!.igibihususlardolrudandogruyaticarifonksiyon
kapsamrna girmektedir.
Zamangarterimukavelesindede,yukarrdakrsacabelirtilmiqolduE'uglbi,izahedilenfonksiyonlardanteknikolanlandonatanuhdesinde
tutmakta,bunakarqrlrkticariolanlarr(navlunkarqrlrfrnda)garteredevretmektedir.Zamalgarteriningemlylkullanmahakklolarakifadeettidevir qekli, bunun beraberinde getirdi[i hu[imiz bu tasarruf hakkrmn
suslarveOzellikletasarnrfhakkrnrnsrnrrlanbuincelemeninkonusunu
oluqturmaktadrr.

1. ornefin

defigtirebilir'
sadece donatan gemisinin ytk taqrma dzelliklerini

so!'uk hava

donanrmrnreklelip,gemiyitazegrdayiikiiniitaqryabilirhalegetirmekbukonuyaverilebazr durumlarda sadecehak deftl'
bilecek drneklerdendir. Buna karqrhk teknik kontrol
grkabilir. ornefi zaman garteri mukaaynr zamanda bir yiiktimliiliik geklinde de ortaya
mukavele stiresi dahilinde mevzuatvelesi gereiince gartere tahsis edilmiq olan geminin
tayaprlande!,iqikliklersebebiylezorunluolarahtadiledilmesigerekiyorise,tirne!-in
yenibirgiivenliksisteminingemiyekonmasryetkilimakamlartaraflndangartkoqulu.
yor,aksihaldeseyriyada(cofrafrbakrmdanistisnaedilmemiqolan)belirlibirdevletin
yaprlmasr donatana ait bir yiiknmliikarasularrna giriqi engelleniyorsa, bu defigikligin
Itik qeklindedir'
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"'"'*",*ffiffiTi$c'nriYi
"etnplnyment...clauserr

.

Taraflann aralarrnda yapmrg olduklarr garter mukavelesi sonucunda garterer geminin ticari kontroliine belirli bir zaman srmn dahilinde
sahip olmaktadrr. Bu kontrolti kendisi (mukaveledeki agalrda incelenecek olan srmrlar dahilinde) diledifli gibi kullanabilmekte, kdrh bulduiu
bir yUk igin gemiyi yine kendisinin segece['ilimanlar dahilinde taqrma
yapmak iizere tahsisi edebilmektedir.
Yaprlmrg olan garter mukavelesi ile zaman garterine gemiyi kullanma yetkisi, genellikle yazrh olarak bir kloz dahilinde verilmektedir. Bu,
uygulamadaki garterpartilerde aqalrdaki trirden kayrtlarla yaprlmaktadrr2:
Baltime

el.Zz'lThe uesselto be emplqred. in lawfut trad.esfor the
carriage of lawful merchandise only betweengood safe ports, where she
can lic always safely afloat within the following limits..."
Baltine

cl.9: "...TheMaster to be under the orders of the charterers

as regards ernployment and agenqt, or other arrangements...,,3
NYPE: "...The captain (akough appointed by the owners) shall be
und'er the und,ersand, directions of the charterers as regard.semployment
and agency..."

2. Bu konuda defiqik bir cirnek Gastime Qarterpartisinin 6 numarah klozudur. Burada yukarda belirtilenlerin aksine gemi dof, udan doiruya yiik cinsi srnrrlandrnlmak suretiyle
gartere tahsis edilmektedir: "(a) the vessel be employed exclusively for the carriage of
products describedin Box 13, always subject to the technical characteristics set out in the
TECHNICAL GAs FORM annexed to this charter..." Ayrrt paralelde Bimchemtime cl.6
3. Aynr qekilde Linetrime Deep sea Time charter c1.10,Intertankime g0 cl. 18

/
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Zaman gartereri belirtilen klozlar paralelinde gemiyi istihdam
etme, bunun ticari fonksiYonlan lizerinde tasarrufta bulunma hakhnr
elde etmektedir.
Employment klozu sayesinde garterin elde etmiq oldulu gemiyi
kullanma (tahsis) yetkisi ancak qarterpartideki diEer klozlarla birlikte
degerlendirildipinde maddi bir takrm sonuglara ulagrlabilmektLdir. Orneyerler di!'er
iin garterere geminin kullammr balamrndan tahsis edilen
bir klozda belirtilmektedira. Aym qekilde garterer alt taqrma mukaveleleri yapma hakkrm da (anlamrm employment klozu ile birlikte deferlendirildi[inde bulan) di!'er bir kloz ile edinmektedir, (liberty to sublet) meEer
ki bu taraflarrn iradesi sonucunda iptal edilmemig olsunS. Bu sayede de
garterer alt taqrma mukaveleleri yaprp, bunlara iligkin konigmentolarr
donatam ba!'layacak qekilde dtizenleme veya kaptandan imza etmesini
talep etme hakkrm elde etm.ektedirler6.

NYPE 93 c1.13

.

NYPE 93c1.18:"(Jnless otherwise oqreed, the charterers shall houe the liberty to sublet
the uesselfor all or dny po,rt of the time coueredby this charterparty, but the charterers
remain responsiblefor the fulfillrnent of this charterparty" IIYPE 46 uersiyonunda ise
hlozun baplangrctnda "(Jnlessotherwise qgred" ifadesi bulunmamaktadrr.
6 . Zaman qarteri mukavelesi ile garterer elde etmig oldu!'u gemiyi kulanmak hakkrnr, aksine bir gart konulmamrgsa, bilindi{'i gibi alt tagrma mukaveleleri yaparak kullanabilmektedir. Bu srrada dtzenlenecek olan konigrnentolar ise ya garterer tarafindan kaptana
imzalanmak iizere sunulmakta, ya da qarterer veya acentesi donatamn acentesi olarak
bunlarr bizzat imzalayabilmektedirler. * Kaptamn imzaladrEr konigmento: Normal
gartlar altrnda kaptanrn garterer veya acentesi tarafindan kendisine sunulan konigmentolarr imzalamasr gerekmektedir. (NYPE 46: cl.8"...thecaptain, who is tn sign bills of lading for cargo as presented, in conformity with mate's or tally clerk's ieceipts." Baltime
garterpartisinde bu paralelde zrmni bir kayrt bulunmamasrra ra!'men, Employment klozu gerefince aynr zorunlululu do!'du$u kabul edilmektedir.) Ancak koniqmentodan
aqrkqaanlagrldrfl takdirde, kaptanrn imzalamrg oldulu bir' konigmento bunun hamili ile
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Ancak haliyle employrnent klozunun garterere verdi!.i gemiyi
kullanma hakkr slnrsrz de{ildir. Genel olarak ifade edilecek
olursa, garterer
bu klozlar ile hakkr olmayan bir konuda talimat yetkisine
sahip bulunmamaktadrr.

donatan arasrnda gegerlidir, diger bir ifadeyle
buracla tagryan ile donauan aynr
qahrslardrr' ozellikle zaman garterpartilerinde geminin
ticari fonksiyonlarr garterere
devredilmig bulundukia'ndan dolayr, kaptanrn kendisine
sunulan bir konigmentoyu im_
zalamayr reddetmesi imkanr dar bir sahadadrr;
ancak bu saha gunumuze kadar tam olarak belirlenmemigtir. Wilford, Coghlin, Kimball,
shf.261; *Cartererreya_acentesiain_ils=
zaladrEr konismento: yuka'da da belirtilmig oldufu
rizere, garterer veya acentesi
kaptana sunmak yerine, donatan adrna konigmentoyu
bizzat imzaramak hakkrna sahip_
tirler' Hukuki sonuglarr itibariyle bu iki halin birbirlerinden
bir farkr bulunmamaktadrr' Hatta bu bazr garterpartilerde agrk bir kayrt
dahilinde ortaya konulmaktadrr. (srB
cl'20A: "Bills of Lading shall be signed,by the master
as presented,...howeuer,
at charterers optio,, the charterer or its agents may sign
bitts of rading on beharf of ntaster...,,)Bu
gekilde drizenlenmiq oran koniqmentorarda
konigmento hamili kargrsrnda tagryan orarak
donatan ver almaktadrr. Ornefin Vikfrost. davasrnda(19g0.1
LLR 560,_)donatanrn alt
tagrma mukavelesi yapma yetkisi verdiii Salen
buna dayanarak gemiyi Lauritzen,e tah_
sis ediyor. Lauritzen'in acentesi ise qirketin
amblem oran bir konigmento dtizenriyor.
Mahkeme asrl taqrma mukavelesinde engel
bir htikiim olmadr{r gerekqesiyle
Lauritzen'in acentesinin donatan adrna zrmmen
konigmento diizenleme etkisinin oldu{una karar veriyor. Aynr gehilde Nea T},hi davasr, *9g2. 1 LLR
606,-) eartererin acentesi tarafindan kaptan adrna diizenlenen konigmento
yuku ambarda tagrnacak kaydr
konmasma ra!'men gtivertede tagrnmrgve ya{mur
sebebiyle hasar gdrmtiqttir. Donatrm.
gartererin konigmentoya biiyle bir kayrt
koymaya hakkr olmadrlrnr ileri surrniig ve
bu
stiretle ul, adrir zararla'n tazminini talep
etmigtir. Mahkeme ise, gartererin bu gartr
koymaya hakkr olmamakla birlikte, karine
olarak koniqmento drizenremehakkr ordu!.u_
nu (ve bu karinenin qtiriittilemedig.ini) belirtirek
donatanr zarardan sorumlu tutmugtur.
Buna kargrhk konigmentodan bazr hallerde
tagrma taahhiidun;e bulunan gahsrn qarterer olduiu anlagrlabilmekte ve bu gibi hallerde
koniqmento hamilinin kargrsrnda tagr_
yan olarak donatan degil, garterer yer
armaktadrr. Bu anlamda agafrdaki davada
ta_
gryan garterer olarak dederlendirilmiqtir:
the Venezuela davasr (19g0.1 LLR,B9B,_)
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Bu bakrmdan zaman garterinin sriz konusu haklmr srmrlayan iki
ayn grup bulunmaktadrr.
I nurrtrrdan birincisi, ki bu agalrdaki bdliimlerde ayrrntrlan ile
incelenecek olan, garterparti metninde agrk bir gekilde yer almakta olan
srmrlamalardrr. Geminin giivenli limanlar arasrnda gahqtrnlmasr, hukuka uygun taqrmalarda kullamlmasr bu grup dahilinde verilebilecek iirneklerdendir. Yukanda betirtilmiq olan garterpartilerden Baltime cl. 2'de
srmrlamalar garterere tamnan tahsis hakla'ile ayn klozlarda yer almaktadrr. Aym qekilde NYPE'ta da bunlar degiqik satrrlar dahilinde ortaya
konulmaktadrrlar7.

Samjohn Governor adh geminin donatanr Baltime formu ile gemisini garterere tahsis et'
miq, bu da gemiyi alt taqrma mukavelesi yaparak yine zaman Ozerinden baqka bir gartererin kullammrna vermigtir. lkinci alt taqryan Japonya ile Giiney Amerika arasrndb dOzenli krrkambar seferleri yapan bir girkettir. Bunun Japonya'daki acentesi girketin
standard krrkambarliner-

formu ile bir koniqmento diizenlemiq ve matbu "signed by or

on behalf of the master" yazrsrnrn altrm imzalamrgtrr. Konigmentoda aynca hemen bunun altrnda yine matbu olatak "general agents and as agentsfor the master" yazrsrnr takiben srrayla ikinci alt tagryanrn ve acentenin isimleri yer almaktadrr. Mahkeme yaptrve
!r inceleme sonucunda tagrma taahhtidtntn ikinci alt tagryan tarafindan verildiiine
donatamn bu mukaveleye taraf olmadlflna karar vermigtir. Kararda geiekge olarak, koniqmentoda sadeceacentenin imzasrmn bulunsaydr, bu durumda tagryanrn donatan olaca[r, ancak konigmbntonun igeriiinin agrkgabunu terqini giisterdili belirtilmigtir.
7. Orne!'in I.IYPE 93 versiyonunda tahsis yetkisi satrr 101-103'de(NYPE 46'da 77-78) belirtilirken, satrr 49'da (NYPE 46'da 24-25)"the vessel shall be employed in carrying lawful merchandise..." ve satrr 71'de (NYPE 46'd,a27-28) "such lowful tra'd'es"ve "futween
safe port and or porfs" ibareleri yer almaktadrr. Intertankime 80 garterpartisinin 5.
no.lu klozunda da agaSdaki ifade kullamlmaktadrr: "The uesselshall trade in any part
of the world between iuch ports, berths or placeswhere shecan lie always afloat as charterersshall direct subject to the limits of the current British Institute Warranties and' any
subsequentamend'rnentsthereto..."Aym paralelde Bimchemtime.
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2 Qartercnn gemryr kullanma yetkisini srmrlayan ikin..ci grup ise
genel mahiyetteki kurallardrr. Buna gcire garterin (-t- kapsamrna giren
hususlar drqrnda) geminin gflvenli!'ini tehlikeye sokacak ya da elveriglilifini bertaraf edecektalimatlarr verme hakkr bulunmamakta, verdili takdirde de kaptamn bu talimatlarr yerine getirmemesi mukaveleye aykrnhk teqkil etmemekte, aksine bu kaptan bakrmrndan bir zorunluluk
olarak ortaya grkmaktadrr. Ayrrca kaptamn bu talimatlara uymasr halinde de, indemnity klozu uyannca donatanrn bu suretle meydana gelen zararlanmn tazmin edilmesini isteme hakkr etkilenmemektedir. Baltime
garterpartisinde bu sarih bir qekilde belirtilirken, a)mr sonucun NYPE'de
de zrmnen gergekleqtigi kabul olunmaktadrS.

Ancak bu noktada gartererin verdi!'i her talimatrn geminin kullamlmasrna iliqkin olmadr$m belirtmek gerekmektedir. Daha ewel de ifade edildiii tizere, zaman garterinde geminin teknik kontrolti donatan da
kalrrken, ticari kontrohi garterere gegmektedir. Bu bakrmdan geminin
teknik kontrolii hususunda gartererin ne talimat verme yetkisi vardrr, ne
de kaptamn bunlarr yerine getirme hakkl ya da zorunluluiu bulunmaktadrr. B0yle bir durumda kaptamn talimatr yerine getirmesi halinde, ister sadece bundan dolayr zarar meydana gelsin, ister zarar kaptamn
sevk ve idaredeki kusur ya da ihrnalinden kaynaklansrn, qtiphesiz meydana gelecek zararlardan dolayr donatan sorumlu olacaktrrg. Aym

Wilford, Coghlin, Kimball, shf.236
Raynes-Balantyne davasrnda mahkeme gartererin g6sterdifi nhtrma yanagrrken geminin burayr hasarlamasrndan dolayr donatanrn sorumlu oldufuna karar vermigtir. The
Aquacharm (1980).2 LLR.237 davasrnda da garterer geminin Panama Kanahndan gegigi
bakrmrndan su kesimi etverdiii dlgiide ytikleme yaprlmasr talimatr vermiq, ancak kaptan bundan daha fazla yiik aldrflndan dolayr genli buradaki sun'i bir giilii gegememig,
bu sebeple iinemli iilgiide gecikme zaran meydana gelmig ve aktarma

masraflan
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qekilde hak sahibi olmayan bir qahsa ytikti teslim etme talimatrm da
kaptan yerine getirmek zorunda deEildir. Ancak bu talimata kaptan uyar
ve bu sebeple donatan bfu zatara uirarsa, yine agafrda incelenecek olan
indemnity klozu gerelince, kendisinin garterce riicu etme hakhr dolmak'
tadr.r.
Zaman garterindeki belirtilen klozlar uyarrnca gartererin talimatlannr yerine getirmek bakrmrndan kaptamn sorumlu oldu!.u kabul edilmektedir. Ancak bu sorumluluk bir garanti sorumluluiu olmayrp, kusur
sorumluluiudurl0.

Dolayrsryla gartererin vermig oldulu talimatlann ye-

rine getirilmemesi sebebiyle meydana gelen zararlardan dolayr sorumluluk ancak kaptamn kusur ya da ihmalinin olmasr halinde bulunmaktadrr.
Geminin ticari fonksiyonlannr elinde tutmak, ya da klozun terminolojik karqrhlr olarak gemryi istihdam etmek genel olarak

gemiyi

kullanmak qeklinde de$erlendirilmekte, bunun kapsamrna donatana hizmet akdi ile ba!'h olmakta devam eden kaptan dahil gemi adamlanm
kontrol etmenin girmediii

kabul edilmektedir. Aynca geminin istih-

damr paralelinde verilen talimatlar sadece geminin ticari fonksiyonu
konusunda bulunmakta (liman segimi, ytik segimi,...), bu talimatlann
teknik olarak nasrl ifa edilecekleri ise (seqilen limana ulagmak igin
rotamn tayini,...) gartererin talimat

yetkisi haricinde kalmaktadrr-

yaprlmrgtrr. Mahkeme bu zarardan dolayr gartererin delil, geminin teknik kontrolii sdz
konusu oldu{undan dolayr donatanrn sorumlu olmasr gerektiiini

belirtmig, ancak

24.kloz sebebiyle USCOGSA htikiimleri uygulandrlrndan teknik kusur istisnasrnl uygulayarak donatanrn sorumlu olmadrirna karar vermiqtir.
10. Wilford, Coghlin, Kimball, shf.237
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larrl. Bu bakra1fla1 geminin sevk ve idaresi ile ilgili sorumluluk
daima
donatan tarafinda kalmakta ve bir gok garterparti sarih
bir gekilde bu
hususa yer vermektedir. (OrneEin NYPE sahr 120-17L: ,,...the
owners re_
main responsibtefor the nauigation of thc uessel...,)L2
Buna karpr[k gartererin ticari bakrmdan vermig oldu{u talimatlann yerine getirilmesi
srrasrnda ineydana gelen zararlar dolayrsryra, agaprda gtirtilecek
srmrlan
dahilinde, donatamn gartere riicu imkam ortaya grkmaktadrrr3.

11' T'99A zaman qarterpartisi ile devlete tahsisi edilmig
olan Ramon de Larrinaga adh geminin Newport Limenrndan 6nde St.Nazaire Limaruna, sonra
ige mukavele sonu surveyi gerqeklegtirilmek tizere Cardif Limanrna gitmesi
talimatr verilmigtir. st. Nazaire'de
bogultma faaliyetini tamagrladrktan sonra garterer kiitii
hava gartlanna ragmen gemiye
cardiffe gitmekte olan bir konvoya katrlmasr tarimatr
vermigtir. Ancak gemi hava
gartlanndan dolayr karaya oturmug ve hasarlanmrgtrr.
Donatanrn garterer konumundaki ulagtrrma Bakanh!'rna agtrfr riicu davasrnda st. Nazaire
ve cardiffLimanlan konusundaki talimatlar geminin istihdamr ile baflantrh
bulunmug, buna kargrrrk konvoya
katrlma talimata ise bunun drgrnda kabul edilmig ve
bu sebepredava redde usramrgtrr.
12. The Erechtion eg87).2 LLR.shf.1g0 davasrnda geminin
limaa bagkanh!,r tarafrndan ge_
minin limana girebilmesi igin hafifletilmesi amacryla
demirleme yerine g6ndermesi ve
bu srrada geminin karaya oturmasr geminin igtihdamrna
iligkin olarak kabul edilmiq ve
bagkanhk bu bakrmdan garterin temsilcisi sayrldrlrndan
garterin sorumlu olmasr gerektiiine karar vermigtir.
13' The Athanasia comninos (r9gl) coM LR,shf.lB2,
davasrnda ayru adh gemi ile Georges
chr' Lemos adh gemi aynr garterer HYPE formu
iizerinden tahsis edilmiglerdir.
eartererin talimatr iizerine her iki gemi de sidney Limanrndan
k6m{ir yuklemig ve varma rimanlna dosru seferrerine baglamrglardrr. Ancak,
her iki gemide de yolcurukran slrasln_
da patlamalar olmug ve gemiler bu suretre grkan yangrn
dorayr hasarlanmrgrardrr.
Donatanlar gartererden meydana gelmig olan hasarlarrn
tazminini tarep etmigrerdir.
'savunma olarak ise garterer, her iki donatanrn
ve bunlann fiilerinden sorumlu olduklan galuslann zara'n meydana gelmesinde kusur
ve ihmallerinin bulundufunu, bundan
'
dolayr k.miir ytikiinun meydana getirdili patlamaya
elverigli metan gazr patrama ara_
srndaki nedensellik ba{'rnrn sdz konusu gahrslann
kusur ve ihmalleri ile kesilurig oldu!'unu ileri stirmugtur. Mehkeme yaptrlr incelemedeGeorgechr.Lemos gemisinin
dona_
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B. DoNATAT{IN qARTERERDEN T*Znr.inat TALEP

ETrry IHKKI
tt...indemnity

clausett

Donatamn garterere gemrn belirtilen stre ve srmrlar dahilinde
kullanma hakkrm vermesi, aJmrzamanda bu hakkrn ifa edilmesi sebebiyle donatanrn uirayacafo. zararlardan dolayr kendisinin gartererden tazminat talep etme hakhrm da beraberinde getirmektedir. Dif'er bir ifadeyle donatan garterere gemisini tahsis etmekte ve bu oranda uirayaca[r
zararlar igin garterere baqvurma hakkrm elde etmektedir.
Donatamn sijz konusu hakkrnr krillanabilmesi bakrmrndan garterer tarafrnda her hangi bir kusur ya da ihmalin bulunmamasr gerekmemektedir. Bu sebeple gartererin sorumluluiunu kusursuz sorumluluia
benzetmenliz mtimkrindtir.
Zaman garteri mukavelesinin ifa edilmesiyle zarara uiradr$m

id-

dia eden donatanrn gartererden tazminattalep edebilmesi igin gartererin
vermig olduiu talimatla uiramrq olduiu zarar araslndaki nedensellik ba-

tanr ve bunun frillerinden sorumlu olduiu qahrslann zararrn meydana gelmesinde kusurlarrmn bulunmadrfrnr, bunun sebebinin metan gazr olduiunu tesbit etmig ve kiimiir
yiikiiniin ahnmasrna iligkin talimatrn gartererin ticari yetki sahasrna girdili kabul ederek donatamn iddiasrm gegerli olarak kabul etmigtir. Buna karqrhk mahkeme
Athanasia Comninos gemisindeki yangmrn ise 6n ambarda bulunan bir gemi adamrnrn
kibrit yakmasr sonucunda grktrlrnr ve bunun kusurlu bir hareket oldu!'unu (metan gazr
bulunan bir yerde kibrit yakmamn kusurlu bir davranrg oldu!'u gerekgesi ile) bdylece
metan gazr - patlama arasrndaki nedensellik bafrnrn kesildifini, bu balrn ise metan
gazr dolu olan bir ambarda kibrit yakma - patlama arasrnda kuruldu!'unu belirterek
donatanrn davasrnr reddetmiqtir. Mahkeme burada bdylece gemi adamrmn kusurunun
gartererin ticari talimatrntn dntine gegtifini ifade etmigtir.
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[rm ispatlamasr gerekmektedirla. Ancak qarterin bunun aksini ispatlamasr halinde, yani zararla arasrnda nedensellik ba{rmn kurulduSu sebebin kendisi tarafrndan verilmig olan talimat degil, somut olarak ortaya
koyduiu dif'er bir sebep olduiunu ispatlayabildigi takdirde, muhakkak
ki tazminat 6deme ytikrimhiltigiinden kurtulac aktrr 15.
Donatanln indemnity klozuna dayanarak gemisini garterere tahsis

14. The White Rose (1969).2 LLR.shf,52, davasrnda gemi gartererin verdiii talimat iizerine
yiikleme limamna gelmiq ve yiikleme faaliyetlerine baqlanmrgtrr. Bu srrada ijzel bir se.

beple g<irevyerinden ayrrlan bir istifgi dengesine kaybederek ambara dtigmiiq ve yaralanmrqtrr. Bu sebepledava edilen donatan hem yargr masraflan yapmrq, hem de istifgiye tazminat ddemek zorunda kalmrgtrr. Donatanrn ddemig oldufu tazminat
ve yargr
masraflarrnr gartererden talep edilebilmesi, mahkeme tarafindan gartererin talimatr ,
zarar arasrndaki nedensellik ba$rnm istifginin qahsi kusuru ve ambar kapaklarr yanrnda bu ttir olaylan dnleyecek bir koruma sistemi bulunmamasr sebepleri tarafrndan kesildi$ belirtilmiq ve donatanrn davasr reddedilmigtir.

15. Nedensellik balr konusunda uygulayabilece!'imiz iki teori bulunmaktadrr. Bunlardan
biri iglerinde Ttirk Hukukunun da yer aldrlr Kara Avrupasr sistemlerinde uygulanmakta olan Uygun Nedensellik Teorisidir. Ancak bu teorinin uygulanmasr sonucunda
ortaya
birden fazla uygun sebebin grkmasr miimkiindiir. Ornelin biiylece hem garterin
verdigi
bir talimat, hem de sorumlulu$u donatana ait olan bir teknik kusur meydana gelmiq
olan zatattn uygun sebeplerini tegkil edebilirler. Bdyle bir durumda bu sebepler
arasrnda bir aynm yaprlamayacaf,ndan dolayr donatanrn tazminat talebinde hakl
olup olmadrirnr belirleyebilmek imkansrz hale gelmektedir. Bu bakrmdan kullanrlabilecek
diger
teori bazr faydalar saslamaktadrr. Gergekten Anglo-saxon Hukukunda uygulama
alanr
bulan Etkin Sebep.Teorisinde (Causa proxima) zarann etkin sebebi tek
olarak belirlenebilmekte ve bdylece Uygun Nedensellik Teorisinin getirdifi sorun bertaraf
edilebilmektedir. Bize gdre hukukumuzdaki neclensellik kurah bakrmrndan yeknesakl!.r
koruyabilmek igin miimktin oldu!'unca uygun Nedensellik reorisi
uygulanmah, ancak
bunun sonucunda yukarda bahsedilen tiirden bir sorun doidufunda isabetli
bir giiziime
ulagabilmek igin, istisna olarak Etkin SebepTeorisi devreye sokulmahdrr.
Ayrrntrh bilgi
igin bkz. ulgener, Deniz sigortala.nda Nedensellik ve cause proxima Kurah
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etmiq olmasrndan dolayr kendisinin yaptrfn her masrafr ve ulT amrg olduE'u her zatatL gartererden talep edebilmesi sdz konusu deiildir. Buna
gore donatan gemisinin yaptrlr yolculuklann normal masraflanm gartererden talep edemez.Aym gekilde kendisinin geminin kdtti hava gartlan
ile kargrlaqmrq olmasrndan dolayr meydana gelen zaran, garterer bagka
bir liman talimatr vermig olsaydr gemi kiitii hava gartlan ile kargrlagmayacaktr diye talep etmesi de miimkiin de[ildir. Qartererin talimatlanm
yerine getirmek amacryla hareket eden kaptamn alrr kusurundan (kasrta{rr ihmal) ileri gelmemesi gatrylal6-17,talep hakl$mn genel kapsamrna
aqa$daki zararlar ve sorumluluk halleri girmektedir:

16. ingiliz Hukukundaki "manifestly wrongful" ve "manifestly tortioug" kawamlannrn hukuk sistemimizdeki "afrr kusur" kavramrnr kargrladrll kanaatindeyiz. A$r kusur denince ise bilindigi gibi Tii'rk-Isvigre Hukuk Sisteminde kasrt ve afrr ihmal anlagrlmaktadrr. Buna gdre, her anlayigh insanrn ayn durum ve gartlar altrnda apagrk bulacafr en
basit dikkat ve dzen gdrevi yerine getirilmedi!"i

takdirde ihmalin alrr oldulu kabul

edilmektedir. Kasrt ise failin hukuka aykrn bir fiil igl;digini bilmesi ve bu fiili bilerek
iglemesidir. Aynca kasrt halinin bir yan kavramr daha vardrk ki, Uu da doktrinde ihti
mali kast olarak ifade bulmaktadrr. Burada fail hukuka aylnrr bir fiil iglemeyi istememig olmakla beraber, igledigi fiilin hukuka aykrn bir sonug verebilecefini giiriiyor ve bu
ihtimale razr oluyorsa, ihtimali kasrttan bahsedilmektedir. Aneak her iki tijr kasrt arasrnda hukuki sonug bakrmrndan herhangi bir fark bulunmamaktadrr.,Tekinay, Akman,
Burcuoilu, Altop, shf.493-495.
t7. The Sagona (1984).1 LLR.shf.194, davasrnda BPTime tizerinden gdrterere tahsis edilmig olan geminin kaptam yakrt yiiLkundeki yerel adetten dolayr Mabanft limamnda
ytikii gartererin talimatr iizerine koniqmento ibraz edilmeden teslim etmigtir. Bu gahsrn
ise yetkili konigmento hamili olmadr!,r sonradan anlaplmrg ve donatan tazminat 6demek zorunda kalmrqtrr. Qarterere kargr Indemnity klozuna dayanrlarak agrlmrg olan davada savunma olarak kaptamn afirr kusurunun bulundufu, gartererin teslim talimatr
da olsa, kaptamn konigmento ibraz edilmeden ytikii teslim etmeye hakkr bulunmadrir
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1. Qartererin vermig oldu!'u ticari talimatlann yerine getirilmesi
sonucunda donatamn uirayacalr ziya ve hasarlar;
2. Qartererin vermiq olduf'u ticari talimatlann yerine getirilmesi
spnucunda donatanrn yapmak zorunda kal&b yargt masraflan;l8
3. Qartereriu alt tagrma mukaveleleri yaprp, bunlara iligkin
konigmentolan (veya bu anlamda di!.er belgeleri) donatamn sorumluluf'unu asrl taqrma,mukavelesine oranla arttrran bir qekilde diizenlemesi veya bu ttir konigmentolan kaptana imza ettirmesi halindelg,

ileri siiriilmiiqtir.

Mahkeme ise yaptrlr inceleme sonucunda her ne kadar genel uygulamada koniqmentosuz teslim miimkiin olmasa da, bu ttir ytikrin adr gegenlimanda teslimi srrasrnda konigmento aranmamasuun adetten oldufunu, bu sebepleolayda kaptanrn
a{:r kusurundan giiz etmenin miimkiin bulunmadrfrnr belirtmiq ve bu sebeplerden dola5ndonatanrn Odemigoldufu tazminatrn kaptanrn hareketinden deiil, garterin talimatrndan kaynaklandrftna karar vermigtir. Aynca bkz. The Nogar Marin (fggg).. LLR.shf.
412.
18. Wilford, Coghlin, Kimball, shf.238, the Caroline p QgB4).ZLLR.shf.466.
19. Normal gartlar altrnda kaptanrn keudisine sunulan konigmentoyu imzalamasr gerekmektedir. (NYPE cl.8: "...the captain, who is to sign biils of lad.ing
for cargo as presented'...")Btr zorunluluk uygulamada bir gok uyugmazhfrn do$umuna sebep olmaktadrr.
Omeiin the Nanfri (1979).I LLR.shf.20l, davasrnda donatan kaptana konigmentolaln
'freight prepaid"
kadrm ihtiva etmeleri halinde bu konigmentolan, bunlann asrl tagrma
rirukavelesinin hiikiimlerine atrf yaprlacak gekilde deligtirilmernesi halinde imzalamamasr talimatrnr vermig ve kaptan da bunu yerine getirmigtir. Mahkeme konigmentolann ne gekilde diizenlenmig oldu$unun dolrudan doiruya gartererin ticari faaliyetlerini
ilgilendirdigini, bundan dolayr konigmentolan normal gartlar altrna diledi!.i gibi
diizenleyebilecelini, efer bu suretle donatan bir z.arara uSrarsa, bunu gartererden indemnity
klozu uyarrnca talep etme hakkrnur bulundulunu belirtmig ve gartererin davasrnr
kabul
etmigtir' Genel olarak ifade etmek gerekirse konigmentoyu sadece aqafrdaki asrl tagrma
mukavelesi ile temel geligki hallerinde ("m,anifestly inconsistent")kaptnnrn imzalamama
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bu suretle

donatan

aleyhine

dofiacak olan sorumluluk

halle-

yetkisi bulunmaktadrr: (hatta bu bazr hallerde bir zorunluluk olarak ortaya grkmaktadr) 1-.Kaptan asrl taqrma mukavelesine tamamiyle aykrrr olan (manifestly inconsistent)
konigmentolart imzalamak zorunluluiu yoktur. (Aym gekilde qarterer veya acentesi de
bu ttir bir koniqmentoyu "on behalf of master", yani kaptan adrna imzalama yetkileri
bulunmamaktadrr. The Vikfrost (1980).I LLR.shf.560) 2. Kaptan asrl taqrma mukavelesindeki ticari/colrafi srnrrlarla geligkili olan bir koniqmentoyu imzalamayr red hakkr ve
bir balama zorunlulufu vardrr. 3. Aynr qekilde asrl tagrma mukavelesini' aqrk bir
qekilde dtizenlenecek koniqmentolara konmasr zorunlu olarak kabul etti!'i klozlann (drnefin NYPE kloz 24'te usA Paramount Klozu ile Both to blame Klozu) imzalanmak
iizere kendisine sunulan koniqmentoda bulunmamasr halinde, bunu red etme yetkisi
vardrr. 4. Bunlarrn yanrnda kendisine sunulan konigmentodaki yuke iligkin kayrtlar her
hangi bir qekilde gerge{e aykrrr ise, yine kaptamn bu konigmentoyu imzalamama yetki
ve zorunlulufu bulunmaktadrr. Aksi takdirde, donatan bu suretle u{rayacafr zatarlardan dolayr garterere karqr indemnity klozunu kullanma haklgnr kaybedecektir. 5.
Kendisine yanhg tarihli bir konigmento sunuldulu takdirde de kdptan bunu imzalamayr reddetmelidir. Qunkii bu hialde, nedensellik ba$rnrn kesilmesi sebebiyle kaptanrn bu
koni.qmentoyuimzalamasr donatanrn gartere riicu hakkrnr engelleyecektir. The Almak
(1985).I LLR.shf.557 6. Kaptamn kendisine sunuldusu anda koniqmentoyo imzalamak
zorunda olmasr, buradaki yUkun miktarrna iliqkin kayrtlarr incelemeyecefi anlamrna
gelmemektedir. Buna grire fiilen ytiklenen ile konigmentodayazan arasrnda cins ya da
miktar farkr varsa, dofal olarak kaptamn bu konigmentoyu imzalamayr reddetmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, yukarrda belirtilenler gibi, donatan indemnity klozundan
faydalanamayacaktrr. The Boukadoura (1989).I LLR.shf.393 davasrnda kaptamn miktarlaln

farkh olduiunu ileri siirmesi ve bu gerekge ile konigmentoyu imzalamamasr

flzerine, yiikiin tekrar tartrlmasr gerekmiq ve bu srrada gecikme meydana gelmiqtir. Bu
gecikmeden kaynaklanan zararlarrn tazmini igin donatanm garterere agtrfr davada ise
kaptan hakh bulunmuq ve biiylece dava da kabul edilmigtir. 7. Aynca kaptanrn gtverteye yiiktinti, ambar ytikii olarak gdsteren bir koniqmentoyu imzalamama yetkisi bulunmaktadrr. Eier kaptan bu konigmentoyu imzalarsa hem donatan riicu hakkrm kaybedecek, hem de aksini ispatlayamadr[r takdirde, ytikler giivertede tagrnmasrna ragmen,
bunlara gelen ziyave hasarlar emredici hiikiimler rejimine tabi olacaklardrr. Buna karqrlk aqafrdaki haller tartrgmah olmakla beraber, genel olarak kabul edilen fikre gOre
kaptanrn imzalamayr reddetme hakkrnrn bulunmadrS koniqmentolardrr: Wilford,
coghlin,Kimball, shf.267,-l.Asrltaqrmamukavelesinde gartere alttaqrma mukavelesi
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ri'20
4. Gemide bulunmasr gereken belgelerin olmamasrndan veya buradaki eksik ya da yanhq drizenlemelerden ileri gelecek sorumluluk halleri;
5. Geminin kapasitesindenfazla ytik tagrnmasrndan dolayr donatamn karqrlagabilecepitiim sorumluluk halleri.
Belirtilen

kapsam dahilinde rticu hakkrnln zrmni olarak her ttirlti

yapma hakla verildi[i takdirde. Demise (IoC) Klozunun bulunduiu koniqmentolarr kaptan imzalamak zorundadrr. 2. Aynt gekilde kaptan navlunun peqin ddenmig olduiunu
giisteren "freight prepaid" qerhli koniqmentolan imzalamaktan imtina safiIamak amacryla kaptan asrl tagrma mukavelesindeki "lien" klozununun koniqmentoda bulunmamasrnr gerekge giistererek, bunu imzalamaktan kagrnamaz. 4. Asrl tagrma mukavelesi ile
koniqmento arasrnda uygulanacak hukuk bakrmrndan bir fark olmasr ("foreign jurisdiction clause") bunlarrn arasrnda kaptamn konigmentoyu imzalamayr reddetmesine sebep
olacak kadar btytk bir geliqki de{ildir.
20. Bu qekilde genel olarak kaptamn imzalamakla ytiktimlti olduSu garterer tarafindan sunulan konigmentolann donatanrn sorumluluiunu asrl tagrma mukavelesindekine oranla genigletmesi miimktindiir. Ancak indemnity klozu sayesinde donatanrn ilave sorumlululu sebebiylevermig olduiu tazminat igin garterere riicu etmesi miimkiindiir. Ancak
bu noktada sefer ile zaman garteri arasrnda iinemli bir fark meydana gelmektedir.
Wilford, Coghlin, Kimball,shf.263; buna gdre bu tiir bir konigmentonun diizenlenmesi
sefer garteri formundaki asrl taqrma mukavelesine aykrnhk teqkil ederken, biiyle bir hukuki sonug asrl taqrma mukavelesinin zaman garteri olmasr halinde stiz konusu olmamaktadrr. Bunun baqhca gerekgesi zaman garterinde gartererin geminin ttim ticari
fonksiyonlann devralmasr, buna karqrhk sefer garterinde bdyle bir halin s6z konusu bulunmamasrdrr. Aynca asrl tagrma mnkavelesinde gegerli halde bulunmayan La Haye
Kurallartnrn, koniqmentolann atrf yapmasr sureti ile ya da bu kurallarrn kendiliklerinden emredici olmalarr sonucunda devreye girmeleri hallerini de mukaveleye aykrrrhk
olarak deferlendirmek miimkiin bulunmamaktadrr. (The Paros (1987).2 LLR.slf.273)
Bu tiir durumlarda ise, garterpartide yazmasa dahi, donatanrn (zimmi-implied olarak)
garterere riicu etme hakkrmn bulunduiu kabul edilmektedir.
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zaman garteri mukavelesinde bulundu!'u konusunda her hangr bir tereddrit ya da tartrgma bulunmamaktadrr. Bu bakrmdan uygulamada donatamn garterere riicu hakkl iig gekilde ortaya grkmaktadrr.
1. Sarih olarak donatamn
ya koyan garterparti

klozlari:

garterere

riicu edebileceSini

orta-

Bazr garterpartilerde, (6rn Baltime) stiz

konusu hak employment klozuna bitigik olarak agrk bir qekilde yazrlmaktadrr2l. Ancak klozun kapsamrmn dar bir'gekilde diizenlenmiq olmasr,
donatamn yukanda belirtilen genel kapsamdan feregat etti!'i anlamrna

21. Baltime cl.9; ',,,Th1 tndster to be under the orders of the charterers as regards ernploynent..., the charterers to ind.etnnify the owners against all consequencesor liabilities arising ftotn the'officers or agents signing bitls of lad.ing or other d,ocuments oir otherwise
complying with orders, as well as frorn any irregularity in the uessel's pizpersor for ouercarrying goods. The owners twt to be responsibli for shortage, mi*ture, marks nor for
nurnber of pieces or pachages, rnr for damage to or claims on cargo caused.by bad stowage or otherutisel'(Aynr yiinde BPfime 2) GdrUldtig[ gibi klozun son ciimlesinde ajrnca
gartererin alt tafrma mukavelesi gere$nce bulunduiu
rak yiikiin eksikli[i

tagrma taahhtidiine iligkin ola-

ile zrya veya haearrndan dola5n sorunluluk

garterere devredilmekte

ve bu sayede her hangi bir gekilde bu suretle donatann tazminat ddemesi durumunda
bu da r0cu hqkLr kapgarnna ahnmaktadrr. (Emredisi hiikiimler sdz konusu olduiu takdirde, bu ciiunle gegersizdir) Aynr gekilde konteyner tagrmacrh!.r igin dtlzenle'mig
Boxtime garterpartisinin

olan

16 (a) klozu benzer hallerden dolayr gartererin sorumlu oldu-

$unu ortaya koymakta ve ayru klozun (c) bendinde genel riicu hakLr adr altrnda donataarn bu gibi durumlarda garterere rticu edebilece$ belirtilmektedir. Aynca yine a5mrklozun (d) bendinde tagrnaa y0kiin.gerekli belgeleri olna-asrndan
kurala ayllrn bulunmamaerndan dolayr donatanrn uirayacalr

veya her hangi bir

zararlar, yapacafi mas-

raflar ve ddeyeceli cezblar da rticu haklnnrn dahiline ahnmamaktadrrlar,
terpartisi ile aynr paralelde olan difer bir garterparti de Intertankime
agalrdaki dtizenleneyi haizdir: cI.l3:'Bills

Baltime gar-

80'dir. llgili kloz

of LadingltEmployment aod Inilemnity:

"..,Chan"terershereby indcmnify owners agaist all consequeruesor liobilities
.

that may

arise from the nTaster, cha,fterers or their ogents signing bills of lad,ing or other d,oeunents, or from the master cornplying with chdrterers or their agents orders, as u)ell as
from any irrqulnrities

in poperx supplied, by cln*eters or their ogents."
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gelmemekte drc22.

2. Donatamn
de bulunrnadrfr,

garterere

riicu hakkrmn

sarih bir kloz dahilin-

ancak bu hakkrn varhlrnrn

zlmnen kabul edildi,

fi garterpartiler:

Bu trir garterpartilere verebile cepimiz 6rnek f{fpE

46 versiyonudur2S.
3. Belirli
riildiidti,

haller

igin sarih bir gekilde riicu

bunun drgrndaki hallerde

zrmnen kabul edildiii

garterpartiler:

hakkrnrq

ise riicu haktrrmn

iingii-

varhsrnrn

Ornefin NypE 98 versiyonun-

da rasih rticu hakkr griverte yriku igin tingdriilmekte, bunun drgrnda ise
konuya itiqkin bir dtizenleme yaprlmamakta,'dolayrsryla zrmni rocu haklra gegerliliiini

siirdiirmekt edirz{.

22. \\e Strathlorne (1934) 49 LLR.sM.306 davasrnda garterpartide employment ve indemnity
klozlanmn her ikisi de yer almaktadrr. Gemi gartererin yapmE oldugu bir alt tagrma mukavelesi gere$nce Rangoon Limanrndan Swatow Limonrna piring tagryacaktrr. Yiikleme
limanrnda diizenlenen konigmentolar kaptan tarafindan imzalanmrg ve bogaltma lirnanrnda gartererin acentesi verdi!'i talimatlarla yiikiin konigmentosuz teelimine sebep oImugtur. Sonradan ise konigmentolann kargrhlrmn bankaya ddenmemig oldulu ortaya
grkmrg ve donatan teslim edilmig olan pirincin deierinden sorumlu tutulmugtur. Bunun
iizerine donatanrn garterere agtrg'r riicu davaernda mahkeme garterpartideki indemnity
klozunun kapsamrnr tartrgmah bulmakla beraber, donatan lehine zrmni lticu hekkrnrn
varhgrm kabul etmig ve gartererin ilgili zaran iidemesi ydniinde karar verilmigtir.
23. Aym gekilde Linertime

garterpartisi;

Gastime ve Bimchemtime garterpartilerinde

de
klaeik anln-da bir rdcu klozu olmamakla beraber, gemiye zarar gelmesi halinile sorumluluiu garterere devreden bir diizenleme bulunmaktadrr. (cl6 (b-c): "...any dqmage to the
uesselcaused by shiprnent ofany such cargo as a,foresaid shall be at cha.rterers rish and

"rp"n""...i1.
24. NyPE c1.13:SpacesAuailable: "..,ft) In the event of deehcargo being carried,^the owners
are to be and are hereby indemnified by the charterers for any loss and./ or damage and /
or liobility of whatsoeuer nature caused. to the uesselas a result of the carriage of dcck
cargo and which would, haue arisen had deck cargo tnt been Ina.ded"
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II.
ZAMAN QARTERERiNiN GEMiYi KIILI"AI\MA
YETKiSiNiN srNrRr,ARr
A.
GENEL OI,AR.AK
Employment klozunu agrklarken ortaya koyuldulu iizere, donatan
gemisinin ticari kontroltinti garterere dewetmektedir. Ancak bilindi[i
rizere gartererin bu kontrol yetkisi slnlrslz de!'ildir' Bu srmrlardan bir
krsmr sriz konusu klozun kendi metninden anlaqrlabilmektedir. Ornelin
gemi sadecegiivenli liman ve nhtrmlar arasrnda kullamlabilecek, sadece
hukuka uygun ytikler tagryabilecek ve bilertilen coSrafi srmrlann drgrna
grkartrlmayacaktrr.
Aynca garterpartideki diier bazr klozlarla da bu tasarruf yetkisi
geqitli yonlerden krsrtlanmaktadrr. orneiin Baltime c1.15ve c1..21'degeminin yriksek (savaq veya salgrn hastahklann bulunduEu) riskli bdlgelere gdnderilmesi engellenmektedir'

B.
QARTERERiNGti\m.n i r,iulx rm
YER SEqME vtlXtinrn tnucu
Zamangartererinin yukarrda belirtilmig olan gemiyi kullanma yetkisi srmrsrz degildir. Donatamn gemisini mukavelede tayin olunmug srirede her hangi bir srmra tabi olmadan garterere tahsis etmesi hemen hemen uygulamada hig rastlanmayan bir durumdur.
Qartererin gemiyi kullanma yetkisini srmrlayan hususlardan itki
gemiyi sadecegrivenli liman ve rrhtrmlarda kullanma zorunluluiudur.
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ile gdnileceii rizere mukavele sraslna geminin

gidecegi liman ve yerleri tayin etmek genel olarak iki qekilde mtimkrin
olmaktadrr:
*
Taraflar

geminin hangi liman ve yerlere gidecegtni mukavelenin

kurulugu srrasrnda kesin olarak belirlemekte ve bunlan garterpartiye

yazmaktadrrlar.

Geminin mukavele baglangrcrnda garterere

teslim edilecegi liman (port of deliuery) ile mukavele sonunda garterenin gemiyi iade edecegi limanlar (port of redeliuery) haricinde,
bu yol zamart garterinin

yaprsma gok uygun dtiqmektedir.

Qunku

garterer alt taqrma mukaveleleri yapmak amaclyla zarnar: garteri
mukalesi yapmaktaysa,

bunun kumlugu

srrasrnda kendisinin

man ve yerleri bilmesine imkan bulunmamaktadrr.
gok sefer garteri mukavelerinde gdrtilmektedir.
ve boqaltma limanlannrn

ti-

Bu yol daha

Bu trirde ytikleme

mukavelenin kuruluqu srrasrnda garter-

partiye yazidrklannr

gormek mtimkrindrir.

rinde liman tayininin

daima bu qekilde gergekleqtirildig:i anlamrna

gelmemektedir,

sadece belirtilen

Ancak bu sefer garte-

yol zamart garterine gdre sefer

garterine daha srk olarak gdrtilmektedir.

Taraflar

srrasrnda geminin hangi liman ve yerlere ugrayaca$nr

mukavele ifasr srrasrnda brrakmaktadrrlar.

Buna gore mukavele

stiresi dahilinde buradaki srnrrlar dahilinde sdzri edilen yerler zamanr geldikge belirlenmektedirler.

Hemen hemen trim zaman, gar-

teri mukavelelerinde, dzellikle uzun siireli olanlarda ve sefer garteri mukavelelerinin

ylne onemli bir krsmrnda kargrlaqrlan durum

budur. Bu hallerde sozti gegen yerlerin segimi bir hak ve a)rnr zamanda bir yuktimltil{ik

olarak garterere ait olur.
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L
Genel olarak gartererin

liman ve yer segme yiikiimltiltidti

giivenli

hukuki

a. Yiiktimltiliiltn

nahiyeti

Ilukukunda

a.1. Tiirk-Alman

Ttirk-Alman Hukuk diizeni bakrmrndan segilen liman ve yerin gtivenli olmasrna iligkin kural TK.md. L02012(HGB $ 560/2) ve md. 10601
2'da (HGB g 5gA2) bulunmaktarr. Buna gdre segilen liman ya da yerin
derinlili

ya da mahalli nizam ve tesisler, geminin selameti bakrmrndan

elveriqli deiillerse kaptamn buraya gitmeyerek gemryi mutad yerinde
demirleme imkam bulunmaktadrr.

Ancak yeri gelmigken belirtilmelidir

ki, siizti edilen htikiimlerde yetersiz bir dtizenleme yaprlmrgtrr. Qtinkti bu
htiktimler hem sorumluluk bakrmrndan bir kural ortaya koymamakta,
hem de kaptanrn garterer tarafindan

yaprlan segime uJfinasr halinde

meydana gelen zarardan sorumluluk konusunu agkta

brrakmaktadrr-

lar.
Burada tincelikle incelenmesi gereken hrisus segim ytiktimliiliilt-.
niin hukuki mahiyetini belirlemektir. Buna giire siiz konusu yiikiimhiltik
mukavele gere!'ince garterere ytiklenen bir borg mudur? Yoksa bir gtirev
midir? Bunu belirleyebilmek igin ytiktimluliiEun

ihlal edilmesinin sonug-

lanm incelemek gereklidir. Her ne kadar garterer adr gegen yiikiimliiltiltinti yerine getirmedi{i takdirde, tagryan bunun ifasrm dava etme hakkrnl [a1s de!'ilse de (ki btiyle bir davanm zaten anlamr da yoktur), bunu
gere!.i gibi ifa etmemesi halinde, kendisi tagryarn bu suretle ulT adrlr zararlan tazmin etmek durumunda kalmaktadrr.
ktimliiltigtin

Bilindigi

tizere, bir yu-

gdrev olarak kabul edilebilmesi igin hem ifasmm dava edile-

memesi, hem de yerine getirmeyenin tazminatla

ytiktimlu

olmamasr

gerekmektedir (bu durumdaki bir gahns sadece mukavele gerefii ortaya
grkan bazr haklanm kaybetmektedir). Buna kargrhk bii yiikiimliiltiEti
borg olarak de$erlendirilebilmesi

igin aranan gart ifa edilmesinin dava
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konusu olabilmesi ve bunun sonucunda gartererin tazminat ridemek
durumunda kalmasrdrr. Belirtilen sebeplerden dolayr kanaatimize gore gar_
tererin mukavele gartlanna uygun bir liman ve nhtrm tayin etme ytiktimltiliilu
bir gtirev de!'il, mukaveleden ileri gelen bir borg
mahiyetindedir.
Liman veya nhtrm garterpartide gegiili gekillerde belirlenrnektedir. Burada dnemli olan husus gartererin stizt gegen yeri, donatanr
her
hangr bir $ekilde tereddtite diigtirmeyecek bir gekilde belirlemesidir.
uygulamada bu genellikle agalndaki garfl ar dahilinde yaprlmaktadrr:2s

Qarter mukavelesinin kururug .*ru.
limamn belirlenmesi. ornelin Yiikleme Limam: "Istanbur"; b6yle bir durum bu agamada incelememizin haricinde kalmaktadrr, gtinkri burada gartererin segim
yrikiimhihigU bulunmamaktadrr.

Qarterpartide liman ve rrhtrm ulr"t"rro,uuffi hallerde ise gartererin segim ytikrimliiltiEti s6z konusu olmaktadrr. Ancak,
do!.al olarak, gartererin segim hakkr, rizellikle liman bakrmrndan smrrsrz
d.eGerek
garterpartideki
!'ildir.
di!'er gardar, gerekse liman segimi
gartr, gartererin segebilece!"ilimanran daima srmrlamaktadrrlar.
Bu srnrrlama ise iki gekilde gergeklegtirilmektedir:

Qarterpartide limanlar *d**u"
bir segim yapma imkam verecek
gekilde bir liste halinde sualamrlar: "lstanbuuDerincelDiliskelesi,,

25. cooke, Kimball, young, Martowski, taylor, Lambert,
shf.6g
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("range") tayin olunur ve garterer segimini
Qarterpartide bil bolge
bu btilgedeki bir liman igin kullamr "istanbul lizrnit range"
Buradaki her iki drizen de bize gartererin borcunun segimlik bir
borg olduiunu giistermektedir. (wahlschuld)26 segimlik borg her ne kadar borcun konusunu oluqturan birden fazla edim olduiu anda meydana
geliyorsa da, doktrinde borca iliqkin segimlik karakterin edimden baqka
bir noktada da, cirneff.nifa yerinde, gortilebileceli kabul olunmaktadrr27.
garterer, borglu konumunQarter mukavelesinin alacakhsr olarak
daki donatamn borcunu erine getirebilmesi bakrmrndan bu seqimlik borcunu_ifa etmek ve (garterpartide sarih bir gart olduiu takdirde) gereii
gibi ifa etmek zorundadrr. Dig'er bir ifadeyle gartererin mukavelenin ifa
fiillerine bunun gergekleqtirilebilmesi miimktin lidacak oranda katrlma
borcu bulunmaktadrr. (Mitw irhung shandlung) Priissmann-Rabe (HGB) $
560 D2,de gartererin grivenli bir liman segmesi yan edim anlamrnda29
gartererin akdin ifasrna katrlm borcu olarak nitelendirilmekteS0 (BGB $
642) ve bunun yerine getirilmemesi ya da ihmal edilmesi de alacakhmn

26. Capell,shf. 165-166
gdnder27. Tekinay, Akman, Burcuo$lu, Altop, shf.8l2; bkz. ilgili iirnek: "mesela borglunun
mekle yiikiimlii oldulu mallan ya istanbul Limamndan, ya da lzmir Limamndan yiiklemeyi taahhiit etmesi... seqimlik bir borgtur."
29. (Nebenleistungsplicht-giinkti gtivenli liman segimi gartererin menfaatine yiinelik de!'il,
do!.rudan diruya borglu konumundaki tagryamn borcunu yerine getirebilmesine ytinelik)
30. Mitwirkungshandlung. BGB $ 642: Mitwirkung des Bestellers: "Ist bei der HerstellurTg
desWerkeseine Handlung d.esBestellerserforderlich,'so hann der Ltnternehtner,wenn der
Bestellerdurch (Jnterlassender Hand,Iung in Verzug der Annohme hommt, eine ange'
messeneEntschocdigung uerlangen..."
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temernidti olarak deierlendirilmektedir (BGB $ zgg)er
BGB g 293 hukmiinde alacakh temernidiintin gergeklegmesi igin
aran€rnqartlardan biri alacakhnrn lizerine drigen yrikrimlultiiti

yerine ge-

tirmeyi kabul etmemesi (nicht annehmen) veya bu yr.ikrimhihiiri yerine
getirmemesi ya da doktrinde belirtildigi izere, bunu ihmal etmesidir.
(unterlassen)32-33.
AJnr gekilde BGB $ 642 htikmrinde de BGB g 298 anlamrnda alacakh temerrtidrinden bahsedilmektedir. Konunun hukukumuzda da dtizenleniqgekli aynr paraleldedir. (BK.md.90: redd.etmeh-hendi
tarafzndan yaptlmast laztm gelen muqmeleleri icrad.an imtina etmek)
Dolayrsryla garterer garter mukavelesi uyarrnca segimi tizerine driqen
yiikleme/boqaltma liman ve yerini segmedi$i takdirde alacakh temernidtine dtiqmektedir. Bu konuda her hangi bir tereddrit bulunmamaktadrr.
Diger bir ifadeyle bu gOztimgartererin liman ya da nhtrmr segmemesihalinde gegerli olmaktadrr.
Dolayrsryla qartererin liman ve rrhtrm segmeborcunun ifa edilebilmssi foakrrmndaniki ayrr safha stiz konusu olmaktadrr:

Qarterer mukavele gere!'inie liman ve rrhtrmr segmekle yrikumtudtir. Qartererin tizerinde dusen bu katrhm ytiktimhihiionri
{rig ye-

31. BGB $ 293: Annahmeverzug:

"Der Glaeubigerhommt in verzug, wenn er die ihm ange-

boteLeistung nicht annimrnt')
32. Palandr, (BGB) $ 293 Anm.lO
39. Alacakhmn temerriidii igin aranan diler bir gart olan borcun ifasrmn kendisine
teklif
edilmiq oLnasr gere!'idir. Alacakh bu teklifi yanrlmak suretiyle usulti dairesinde yaprlmadrllnr ileri stirerek geri gevirirse de temerriide diiqmtig sayrlrr. Ayrrca kendisi
bu yiiktimItiltiEu (yada borcu), iirne!"in bir grev sebebiyle yerine getiremiyorsa, bu dahi
temerrtidii
engellemez.
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rine getirmemesi halinde, yukanda da belirtildigi

gibi, alacakhnur

temerrtide siiz konusu olmaktadrr
*
gerefi gibi ifa
Qarterer, mukavele geref.ince bu ytiktimltihigunu
etmekle zorundadrr, diser bir ifadeyte kendisi liman ya da rrhtrmr
giivenli olarak segmek durumundadrr. (ki uygutamada liman/
nhtrm tayini konusunda uyuqmazhklarrn hemen hemen tamamr
buradan kaynaklanmaktadrr)
Buna kargrhk gartererin liman ve yeri giivenli olarak segmedi!'i
halde ternrirriide dtiqecefline iliqkin Alman Hukukundaki gonucun incelenmesi gerekmekte4ifn. Qiinkii burada gartererin ne iizerine dtiqen borcu yerine getirmeyi kabul etmemesi ne de bunu ihmal etmesi siiz konusu
olmakta, aksine aslnda garterer segim hakkrm kullanmaktadrr. Bu durumun ise nasrl temerriid olarak degerlendirildiEinin agrkhia kavugturulmasr gerekmektedir. Burada kanaatimize gdre fincelikle gartererin genel htikiimler

bakrmrndan borcunun ttirtinti

belirlemek gerekmektedir.

BilindiEi tizere, borglar parga ve cins borcu olmak iizere ikiye aynlmaktadrrlar. Bu bakrmdan limanrn bir liste veya "range" arastndan segilmesi
bu borcun bir cins borcu oldu$u sonucunu dolurmaktadrr. Bu ttir borglarda ie, teslim edilecek eqJra(ya da konumuz bakrmrndan segilecek liman
veya nhtrm) bahis konusu cinsi niteleyen biittin unsurlara sahip olmahdlr. Bunlardan her hangr birinin eksikli!'i halinde, teslim edilen qey (ya
da segilen liman ya da rrhtrm).borcun konusuna, yani edirne uygun dUgmflyor demektir. Bu takdirde ise "borcun hia ifa edilrnernesi hali" var
drr35. lgte Alman Hukukunda

gartererin

34. Priissmann-Rabe$ 560 D3; Capelle,shf,167-168
35. Tekinay, Akman, Burcuo$lu, Altop, shf.811'8t2

liman veya yeri giivenli
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hig ifa edilmemesine

ve biiylece garterer

hakkrnda

eqit olarak

alacakh ternerriidii

kabul
s6z

konusu olmaktadrr.

Bu giinigtin sonucunda Alman Hukukunda istisna
akdinde karqrhkh borglarr ortaya koyan BGB g 642 uya'nca garterer alacakhmn temer^idtine dtigmrig olarak kabul edilmektedir.
Kanaatimize g(ire gartererin borca aykr'hktan dolayr sorumlu olduiu sonucuna di!'er bir yol ile de ulagmak mtimktindiir, ki pnissmannRabe'debu bakrg agrsrda incelenmektedir.Buna gdre Alman Hukukunda
(ve bizce Ttirk Hukukunda) parga borglannln ifasr
bakrmrndan borglu
BGB $ 27936.oyarrncakusurdan basrmsn bir garanti sorumlulu$u
(schuldunabhaengige Einstand,sflicht) altnddrrsz.
Bu sebeple seqilen limELnJrada yerin grivenli olmamasr halinde, bu ne sebepten ka5maklanrrsa kaynaklansrn garterer buradan kaynaklanan zararlardan
sorumru
olacaktrr. Bu sorumluruk paralelinde incelendigi takdirde, liman
veya
nhtrmrn garter mukavelesinin kurulmasrnd.an sonra belirlenecek
olmasr,
cins borcu bakrmrndan gartereri limanr ve nhtrmr bunlarr niteleyen
btittin unsurlara sahip olacak gekilde segmeborcunu yrikremektedir.
Bu sonucun yegane istisnasr mricbir sebep halidir. Eser cins
borcunun ifasr
mricbir sebepten dolayr imkansrz hale gelmiqse ya da mricbir
sebep cins
borcunun gere!'i gibi yerine getirilmesini imkansrz krlmrqsa,
bu durumda
gartererin sorumlulfu ortad.an takargS. Buna kargrhk garter
mukavelesinin kurulugu amnda belirlenmig olan liman ve rrhtrmrn grivenli
olma-

36. BGB g 279 unvermtigen bei Gattungsschuld: ',Ist der geschurdete
Gegenstand nur der
Gattung nach bestimmnt, so hat der schuldner, solange die
Leistung aus der Gattung
miiglich ist, sein unvermdgen zur Leistung auch
dann vertreten, wenn ihm .ein
Verschuldennicht zur Last faellt"
3 7 . Konu hakkrnda ay'ntrh

bilgi igin bkz. palandi $.22g Anm.l

38. Konu hakkrnda aynnrtrh bilgi igin bkz. shf..
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masrndan kaynaklanan tiim sorumlululu

tagryan tistlenmektedir.

Qtinkti hem gartererin borcu bu gekilde somutlaqmrq olduiundan dolayr parga borcuna dOntiqmektedir3g, hem de donatan bu safhada liman ve nhtrmrn hangileri oldu!.unu bilmekte ve.bunun sonucunda garterere segmiq
oldupu liman ve nhtrma uygun olarak diigtindiilu bir gemiyi tahsis etmeyi vaad etmektedir. Burada ise dolayrsryla donatan agrsrndan kusurdan bafrmsrz bir garanti sorumluluEu stiz konusu olmaktadrr. Buna gdre,
kendisi mukavele uyannca tahsis ettiii

geminin bu liman ve nhtrmlara

uygun olaca!.rm garterere garanti etmektedir40. Sonradan bu geminin segilmiq olan liman ve/veya yerleri kullanmak bahrmrndan uygun olmadr!.r
anlagrldrlr takdirde, bu konuda bir kusuru olmasa dahi, tagryan hem u!radrlr zararLara katlanmak durumunda kalacak, hem de gartererin bu
suretle ulradrla zararlan kargrlamak zorunda olacakhr. Qarter mukavelesinde liman ve nhtrmlann

segimi mukavele stiresi igine brraluldrlr hal-

de ise, donatan, mukavele gartlarr uyarrnca gartererin liman ve nhtrm
segimine iligkin talimatlanna
garterer liman ve nhtrmlan

uymak durumundadr.

Bu durumda ise

segerken, kendine tahsisi edilen gemryi giiz

iiniinde bulundurmahdrr. Yukanda da belirtildi!'i

iizere, segti!'i yerlerin

giivenli olmamasr halinde ise, kendisi kusurdan ba[:msrz garanti sorumlululu

sebebiyle, gtvensizlik

nereden kalmaklamrsa kaynaklansrn, bu-

nun sonuglarrndan sorumlu olacaktrr.
Bunun yamnda liman ve nhtrmrn segilmemig oldu$u anda garterer
igin stiz konusu olan cins borcuna baih garanti sorumluluf'u, liman.ve
rrhtrmrn tayin edilmesinden sonra parga borcuna ve buna ba!'h olarak

39. Paland $.279Anm.1
40. Prtissmann-Rabe$.560D9b
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kusur sorumluluiuna dtiniiqtiral. Btiylece liman ve nhtrmrn tayin edilmesinden sonra garterer ancak siizii edilen yerleri gtivensiz krlan engellerden, ancak kusuru varsa sorumlu olur. Buradaki kusur ise, gartererin liman

ve

nhtrmr

tayrn

ederken

bilglyt

veya

bilmesi

gerekti$

grivensizliklerdir42.
Konunun Ingiliz ve Amerikan Hukuklarrnda diizenleniq tarzrm
agrklamadan 6nce, Alman doktrininde rizellikle belirtilen bir hususu ifade etmekte fayda gOrmekteyrz.Buna grire gerek Ingiliz diizeninin cizellikle garter hukuku tizerinde btiytik bir etkisi olmasr, gerek bu sayede uluslararasr bir yeknesakhgm sa!'lanmasr amacryla Alman uygirlamasr
tizellikle inceleme konumuz bakrmrndan Ingiliz dtizenini ve bu hukuktaki goriiqleri kabul etmektediras. (ttrnegin gartererin kusurdan balrmsrz
garanti sorumlulu!'u

dolrudan

dolruya

Ingliz Hukukundaki

garanti

"warrdnty':' sorumluluiunu kargrlamaktadrr) Yukandaki incelemeler ise,
Alman Hukukunda Ingiliz Hukukunda kabul edilen giirtigleri bu hukukta da uygulayabilmek igin ig dtizende bazr sailam hukuki dayanaklar
tesbit etrnek geklinde de!'erlendirilmektedila.

Bundan dolayr aqalrdaki

41. Priissmann-Rabe$.560D3d
42. Bu brkrmdan Schwampe isabetsiz olarak gartererin sorumlulufunu
kavele gere$i dofmasrndan itibaren kusur sorumlulluna

yiikiimluliistin

baflanrnaktadrr.

mu-

Schwampe,

sM.50.
43. Prtissmann-Rabe $.560 Dla: "Die dzutsche Schicdsrichtzr protis orientiert sich nicht nur
an den uon d,er englischen Rcchtssprechuttg herausgearbeiteten Kriterien eines safe port.
Siefofu t.korcequenterTtJeise
otrch dcren Ergeb nisren...,'
,14. Priigsmann-Rabe g 560 DBa: " ...Dic kisuttgen dcr englischnn Rechtssprechung
finden dennnh d,urchwq Arurh,ennung. Angesichtsder weltweit anerhannten Ieitfunktion

englishen

RBcht-erkennttrisu ouf dcm Gebiet des Charterrechts ist dies im Interesse d.er im
SefracltrelS
areichun, jedcnfoUs anzushebenden, Rechtsuereinheitlichung zu begriis$ln, Es cuut tbh ddtar tetzten Endes nur d,ie Frage, wie diese Ergebnisseauch auf der
fusis dzr &ul;rchai Rechtsdrymatik begriindet werdcn k6nnen"
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biiltimlerde inceleme konusuna iligkin bilgiler afirrhkh olarak Ingiliz
Hukukundan ve dzelliktre Ingiliz yargr organlan tarafrndan verilen kararlardan oluqmaktadrr ki, bu da yukanda belirtildili

gibi dogrudan do!'ru-

ya Alman (ve kanaatimize gtire Turk) Hukuk uygulamasrnr etkilemektedir. Buna kargrhk tiim bu belirtiler

hususlar, adr gegen diizenler

arasrnda hig bir fark olmadrfr anlamrna gelmemektedir. Bundan dolayr
incelememizin devamrnda ihtiyag duyuldu$u takdirde ve bu oranda,6zellikle dogmatik olarak, Ttirk-Alman Hukukunun aynntrlan da ortaya konulacaktrr.
a.2.Ingiliz-Anerikan

llukuku

Ingiliz Hukukunda, aqalrda aynntrh bir gekilde inceleneceii iizere,
garterpartide sarih olarak giivenli ve yerden bahsedildili hallerde, gartererin bu nitelikleri haiz olan bir liman ve yeri segmeyi garanti ettili kabul edilmektediras. Dolayrsryla Ingiliz Hukukunda da bir kusursuz sorumluluk halinden bahsetmemiz mrimkiindtir. Buna gdre "safe por/place',
kaydrmn garterpartide bulunmasr.halinde, tayin edilmiq olan liman ve
yer her ne sebepten olursa olsun gtivenli de!'ilse, garterer mukaveleye aykrn olarak hareket etmig sayrlacak ve dolayrsryla bu suretle meydana gelen zararlardan sorumlu olacaktrr.
Amerikan Hukukunda da inceleme konusund.a kabul edilen gOrii$
Ingiliz Hukuku paralelindedir. Buna kargrhk L991 yrhnda verilmiq olan
bir kararda yukarrda vanlan genel sonucun aksine gartererin grivenli liman veya nhtrm segme ytiktimltilii[une ba['h olarak do!.an sorumlulu!"unun bir garanti sorumluluEu olmadrfir, tersine bunun bir kusur sorumlu-

45. Cooke, Kimball, Young, martowski, taylor, Lambert, shf.9l; Todd, shf.l36; Baker-David
shf.112.
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Buna gerekge olarak gartererin segtip'i yeri ga-

ranti edebilmesinin mtimkiin olmamasr gerekti!'i, zaten btiyle bir durumun kaptamn karar verme inisyatifini kullanma imkamm ortadan kaldrraca[r, aJrrrcagaranti sorumluluiunun uygulanmaslnln, giivenli limanyer klozunun kaptana limamn giivenli olmamasr halinde buraya grmeyr
reddetme hakkr verdilinden dolayr, zaten Var olan tehlikeleri azaltmadrgarterere bu konuda
!r belirtilmig ve s6z konusu segim ytikiimltihi!'riniin
sadecegerekli dikkat ve iizeni giisterme borcunu ytikledigi ifade edilmigtir46. Ancak karar elegtirilmekte ve gartererin bu gekilde sorumluluk sahasrm daraltmamn ancak klozda kullamlacak kesin ifadelerle47 mtimkiin oldulu ileri stinilmektediras. Karar hentiz iist derece mahkemesi
tarafindan ele ahnrnamrgtrr, bundan dolayr nihai sonucun ne olacalr
meghuldtir4g.
b. Ytikiimliiltiitin

bulunduB'u haller

b.1. Qarterpartide sarih usafeportslplaees'f
kaydrnrn bulunmasr
Qarterpartide limanlar ismen belirlenmemigsegartererin segim nr-

46. the Orduna, 1991,AMC, shf.356
47. Ornegin Shellvoy ve-time
48. Cooke, Kjmball, Young, Martowski, Taylor, Lambert, snf.92
a9. A€a&daki 6rnek her iki metod arasrndnki farlu agrkga giistermektedir: Qarterer yeni yaprlmrg olan bir limanr segmigve gemi buraya gelmigtir. IGndisi boyutlan itibanyla heniiz
bu limana giren en biiyiik tonajh gemidir. Bogaltma srrasrnda gemi altrnda bulunan biiyii'k bir kayaya oturmug ve giivdesinde delik agrLnrghr. Bu kaya ne gartererin, ne donatanrn, hatta ne de o limanda gdrev yapan krlavuzlann bildigi bir husustur, bu sebeple hig
bir harita iizerinde gdriilmemektedir. Verilen kararda garterer giivenli o16. yan bir limaor seqmesinden dolayr sorumlu tutulmagtr.

Buna karjrhk the Orduna davasrirda uygula-

nan metoda giire gartererin bu olayda mukaveleye aykmhlr siiz konusu olmamakta ve sorumlulu da bulunmamaktadrr.
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ktimltiliilri

siiz konusu olmaktarr. Burada "safe port" ya da "sdfe porfl

safe berth,, kayrflarm bulunmasr halindeS0, diier bir ifadeyle sarih
("express") bir yiikiimhilii!'tin

varhfr

garterpartiden anlagrlabiliyorsa,

gartererin (gerek bir liste, gerek bir "range" ya da b6lge iginden) segim
ytikflmltihiflUne buramn giivenli olmasr qartrmn da ekli oldulu ve buna
ba!'h olarak burada bir garanti sorumluluiunwr meydana geldiii konusunda tereddtit bulunmamaktadrrSl.
Buna karqrhk bazr garterpartilerde gartererin siiz konusu sorumluIuiu sarih olarak kusur sorumluluiuna ("due diligence") indirgenmekte-

50. Orneiin bu NYPE formunda "betweensafe poft and.lor ports...as the charterers or their
agents shall d,irect..." Balmite 39 formunda ise "only between good and safe ports whnre
she can safely lie always afloat" geklinde ifade edilmektedir.
51. Kavram olarak "sale berth","safe porf" kavramr paralelindedir. NYPE cl.6'daki "...uessel
to load and discharge at any plare where the ship can safely lie always afloat.," geklinde
bir kayrt olmasa dahi, efier garterpartide "safe port" kaydr varsa, garterer liman gibi, geminin burada kullanaca$ yerlerin de giivenlilinden sorumludur. (Ornefin "a berth at a
safe port") Qarterpartide liman igin sarih ya da zrmni olarak bir "safe port" kaydr bulunmuyor, buna kargrhk "safe berth" klozu yer ahyorsa, gartererin sorumlulufu nhtrmrn giivenli!'i ile srmrhdrr, gerninin limana ulagmasr, buraya girmesi gibi konular gartererin sokapsamrndadrrlar. Qtinkti bu kronolojik olarak limanrn segiminden sonra
gelen bir liildir. Ancak giivenli nhtrm kavramrna buraya geligin ve aynhgrn giivenli olacarumlulu['u

!'r unsurlan da dahildir. Wilford, Coghlin, Kimball, shf.153-154;Cooke,Kimball, Young,
Martowski, Taylor, Lambert, shf.76 (bk. A.P.J. Priti) Dolayrsryla nhtrmrn giivenli olmasr
sadece segilen nhtrmr etkileyen tehlikeler bakrmrndandrr, buranrn muhtemel (prospective) gtivenliE'i koirusundadrr, bu bakrmdan limamn tamamrnr veya buradaki ttim nhtrmlan etkileyen tehlikeler

"safe berth" ifadesinin kapsamr drgrnda kalmaktadu.

Cooke,

Kimball, Young, Martowski, Taylor, Lambert, shf. 77; tayin edilmig olan nhtunrn meggul
olmasr ise yine bu hapsamda uygun bir yer olarak kabul edilmemektedir. Ancak bu konuda bazr yazarlar gartererin tayin edeceii rrhtrmdan yiikleme veya bogultma yaprlmasr hususunda menfaatleri olabilece$ gerekgesiyle bu gdriirqekarqr grkmaktadrrlar, aynntrh bilgi igin bkz., QaEa,IL shf.30 dn.32.
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dir52-53.
b.2. Sarih kaydrn olmamasrna
hiikmen

raf:nen

yiiktimrliiliiftin

dofrnaer

Buna kargrhk garterpartide sdz konusu kaydrn olmadr!,r hallerde,
(iirneiin sefer garterpartileri bakrmrndan standart haliyle Gencon btiyledir) genel bir belirsizlik hakimdirs4, difer bir ifacleyle dolrtrinde ve uygulamada belirtilen hal igin kabul edilmiq genel bir kural bulunmamaktadrr, bundan dolayr gartererin

segim ytiktirnltiliiltine

kendili!.inden,

(zrmni olarak "implied") segilecekyerin gtivenli olmasr ytikumlultiEuniin
dahil olup olmadrflrnrn belirlenmesi uygulamada genellille cinemli hukuki sorunlann do!'masrna sebep olmaktadrr. Bu bakrmdarr, konunun agrk
bir gekilde anlagrlabilmesi igin, aqagrdaki gibi bir srnrflandrrmamn faydalr olacaErkanaatindeyiz:55

Qarterpartide

limamn veya yerin ismen belirlenmig

olnasr hali

Limamn ismen belirtilmesi hali zaman garterinde dzellikle geminin mukavele baglangcrnda gartererin kontrohi'ne sunulduEu liman ile
mukavele sonunda gartererin kontrolti donatana iade etti!'i limanlar bakrmrndan 0nem tagrmaktadrr. Bu durumda garterer ne bu liman ve nhtrmrn gtiveni olmamasrndan, ne de geminin bu lirnana ulagamamasrndan

52. Baker, G.C.H., shf.45.
53. Orne$n Shelltime 3. Shellvoy 2; ",..charterers useonly due diligence when nominating a
port,.."
54. Scrutton, shf. 125, dn.24.
55. Cooke, Kimball, Young, Martowski, taylor, Lambert, shf,74-77
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sorumlu degildir, kendisi bunun grivenligini garanti eder bir durumda
bulunmamaktadrr, (no-irnplied warranty)56 Hatta bu sonug gegerlililini
garterpartide "safe portlplace" kaydr olmasrna raimen siirdtirmekte, dolayrsryla sdz konusu kayrt, limanrn ismen belirtildigi hallerde anlamrm
kaybetmektedir5T. Qtinkti garterpartide yer alan bu limam donatamn
mukavelenin kuruluqu srrasrnda incelemiq ve giivenli olduiuna kanaat
getirmiq oldu{u kabul edilmektedir. Bu hal, yukanda da agrklanmrg olduiu rizere, Ttirk-Alman Hukukunda donatarttrt "kusurdan ba{tmuz garanti sorumlulu{unu" meydana getirmekte ve bu sebeple donatan, geminin garterpartide yazrh olan liman veya yere ulaqamamasrndan ileri
gelen tiim zararlara katlanma durumunda kalmaktadrr.

r,iman ve yerin garterpartide

yazrh olan bir liste

arasrndan segilecek olmasr
Taraflar garter mukavelesinin kurulugu srrasrnda garterpartiye geminin kullanabileceii limanlan ismen yazarlarken, yani buraya bir alternatif limanlar listesi koyarlarken, bunun yamna "safe port of place',
gibi grivenlikle ilgili bir qart eklememeleri, bu liste arasrndan segilecekliman ve yerin giivenli olmasr gerekti{i hususunu segim borcunun kapsamrna almadrklarr anlamrna gelmektedirSS-5g.Ancak buna ratfmen garte-

56. Wilford, Coghlin, Kimball, shf.152; Cooke, Kimball, Young, Martowski, Taylor, Lambert,
shf.75.
57. Wilford, Coghlin, Kimball, shf.152; the Houston City (1954).2 LLR.shf.l48; ,....theowner
must take the responsibilifir of ascertaining whether he can safely berth his ship there or
will tohe the risk of doing so.If he agrees upon the place his liability to haue his ship tkere
is definitz..."
58. Cooke,Kimball, Young, martowski, taytror,Lambert, shf. 75.
59. (bk.A.P.J.Priti).

I
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rerin segimini sriz konusu liste arasrndan ulaqrlmasr mtimkun olan liman
ve yerler igin kullanmasr gerekmekte, bir difer ifad,:yle burada garterer
segmiq oldulu alternatif liman ya da yerin ulagrlab:rlir olmasrnr garanti
etmektedir. Dolayrsryla biiyle bir durumda segilmiq olan liman buz istilasr gibi bir sebeple ulaqrlamaz halde ise, garterer buradan kaynaklanan
zararlardan'sorumlu olacak, ancak bu liman igine girilebilir olmakla beraber, drne!'in liman dahilindeki seyir yardrmcrlarurn bozuk olmasrndan
kaynaklanan zararlardan dolayr gartererin sorumlur!;u do!.mayacaktrr.

Liman ve yerin garterpartide

yazrh olan bir biilge ya da ,,range,,

iginden segilecek olmasr
Qarterpartide uyannca garterer segim hakkrnr belirli bir btilge60
veya"range" dahilindeki ismi belirtilmemig olan limanlar arasrndan kullanacaksa6l (drne!'in Antalya-Izmir arasrnda bir lirnan) ve burada ',sole
port / place" gibi sarih bir gtivenlik gartr bulunmuyors a, sriz konusu segim
hakkrmn kendiliginden grivenlik gartrm ihtiva edip etmedi6i sorusu uygulamada genel olarak olumlu cevaplandrrrlmakta<hr62-68.Buna gtire
garterer incelenen qartlar gergevesindelimam grivenli olarak segmekle

60. Ornelin "uesselto be trode in the Red. Sea"
61. Qarterpartideki 'bne main Italion porf" geklindeki bir ifade uygulamada bir
nev'i ,,range,,
olarak kabul edilmektedir. Baker, G.c.H., shf.d2; the Epaphu*, (1986),2 LLR.shf.s87:
o987 ).2 LLR. shf.215-CA62. wilford, coghlin, Kimball, shf.l5l cooke, Kimball, young Martowski, Taylor,
Lambert,
shf. 76, bkz. The EvaggelosTh 09?r).2, LLR.shf.200
63. Bu durumda range arasrnda kalan limanlar igin segim hakkr gtvenlik unsurunu
igerirken, srnrr mahiyetinde ismen g6sterilen limanlann segimindegiivenlik qartrnrn
sdz konusu olmadr$ kabul edilmektedir. cooke, Kimball, young, Martcwski, Taylor,
Lambert,
shf.76.
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goriige gtire, gartererin anormal
yrikiimltidiir64. Bizim de katrldrfrmrz bu
giivenlik unsurunun bir
tayinlerde bulunmamasr igin, segim hakkrna
qartmahiyetindedahiledilmesifaydalrolacaktrr65.Aynrgekildesefer
garterpartilerindedebir"range"bulunmasrmn'gartererebunlannaravermedi!'i, kendisinin her geye
srndan her hangi bir Iimam segme haklo
raimenbunlannarasrndangtivenliblanrnrsegmekdurumundaolduiu
kabul edilmektediro6.
Ancakbusorununs6zkonusuolduiudavalardagarterertaraflge-gtivenli bir limana gidenellikle, donatamn "near" klozu sebebiyle baqka
kendisinin bir btilge ya da
bilme imkanrm haiz olduflunu, dolayrsryla
gtivenli olmasr gerekmedilini
"rQ.nge,,iginden segecefi limamn mutlaka
de hakh olarak, "nea'r" }loileri siirerler. Buna karqrhk doktrinde, bizce
anlagrlabildili hallerde
zunun donatana agrkga limamn gtivensizliiinin
rizikonun kolayhkbelirli bir koruma sapladrf-r, ancak segilen limandaki
klozun donatanr yeterli
la giirtilebilir olmamasr durumunda, stiz konusu
sebeple gartererin belirderecede koruyamayaca['r kabul edilmektdir' Bu
dolrudan do[ruya
tilen yondeki savunmasrmn kabul edilip edilmemesi
gereken bir husustur' Buna
olayrn somut qartlanna gdre tayin edilmesi

,,onernoin Turkish port'' ifadesinin yer almast, zlmnen geminin ttim tinde
64. Qarterpart ide
tarafindan taahhiit edilmegelen italyan limanlarrnda bogaltma yapabilecefinin donatan
siizii edilen limanlardan birinde
si anlamrna gelmektedir. Biiyle bir durumda donatamn
glrmeyl reddetrnesi miimkiin de$lgegici bir derinlik srnrrlamasrnr ileri siirerek, buraya
sonra getirilmemig olsun' Sadeceliman
dir, meler ki bu srnrrlama mukayele kurulduktan
anlamr (ki genellikle triiyledir) miimifadesinin garterpartide yer almasr halinde, bunun
Taylor, Lambert' shf'74'
kiin olan bir limandir. cooke, Kimball, Young, Martowski,
olmasa da, gartererin Bordo-Hamburg"ra'n65. omelin garterpartiile "safeport lpla.ce"kaydr
girebildikleri seine Nehri iizeringe,, i dahilinden gemilerin ancak hafifletiLnek suretiyle
Baker' G'C'H' shf'52'
deki bir limam seqmeh?rkkrbulunmamaktadrr'
66. Baker, G'C.H.,shf'52'
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giire efer limandaki gtivensizlik agrkgagtiriilebilir olmasrna ra!'m-en gemi
bura5ragirmigse, ileride de giirtileceii iizere, gartererin segimi ile meydana

gelen

zarar arasrnda nedensellik

baEr kesilmig

sayrlacaktrr.

Dolayrsryla olayrn somut gartlan arasrndan dikkat edilecek olan husus limanln giivensizliiinin agrkqa anlaqrlabilir olup olmamrasrdrr.Burada ise,
ine ileride aynntrlan ile an-latrlacafr gibi, kriter olarak kaptanrn gbstermesi gereken "gerekli ozen"goz iintine ahnacaktrr.
c. Yiikiimliilti{tin

zaman ve sefer garteri mukavelelerindeki
konumu

Yukanda belirtilen gartlan gergeklegti!'i takdirde meydana gelen
gartererin liman ve yeri gtivenli olarak segme yukumlulugrinun

kapsamr

bakrmrndan genel olarak zamalnve sefer garterpartileri arasrnda bir fa?k
olmadrpr kabul edilmektediroT. Bu balumdan rizellikle gtivenli liman ve
yerin tammr, gartererin ytikiimliilii[rinti

ihlal etmesi halinde bunun so-

nuglan, donatanrn ve fiillerinden sorumlu olduiu gahrslann gartererin
segimi ile meydana gelen zarar arasrnda illiyet balam kesmesi gibi konularda zaman garterpartileri igin agalrdaki btiltimlerde incelenecek olan
hususlar sefer garterpartileri igin de gegerlidirler. Buna kargrhk, hemen
takip eden bdliimde agrklanacalr iizere uluslararasr uygulamada son zananlarda verilmiq olan bir mahkeme karan ile her iki qarter mukavelesi
ttirti arasrndaki eqitlik, zamarr garterinde garterere ikinci bir yiiktmlii-

67. Priissmann-Rabe $.560 Cl; Cooke,Kimball, Young, Martowski, Taylor, Lambert, shf. 7779; Wilford, Coghlin, Kimball; 154, Todd, shf.136;" ...wherea time charter contains an undertaking by the charterer that the uesselis to be empluyed between good and safe ports,
the liability of the charterer is at ony rate in all ordinary circumstances the satne as where
und.er a uoyage chafterparty the charterer undertakes to nominate a safe port..." Baker,
G.C.H.-DavidP.. shf.121.
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Itik yiiklenmesi, buna karqrhk aym konunun sefer garteri igin incelenmemesi sebebiyle bozulmuqtur, ki bu uygulamada hognutsuzluk yaratmrgtrr68.
d. Ytikiimliilti€tin

saf'hal an

Ingiliz Hukukunda g6rtilmtig olan ve sonradan ttim dtinya garter
uygglamasrm etkilemiq olan the Evia69 davasr uyannca gartererin giivenli liman ve yer seqmeyfikiimhiliiEiinti iki safhada incelememiz gerck'
mektedir.
d.1. Birinci
Giivenli

Safha:

liman ve yer segme ytiktinliil{ift

Qarterparti de "safeports and pla'ces"gartr varsa ya da yukanda incelenmig oldu[u iizere bu qart garterparti metninde bulunmamasrna raimen kendilifinden mukavele kapsamrnda kabul ediliyorsa, garterer (hem
zama]ngarterinde, hem de sefer garterinde) tayin edece!'i liman veya yerin grivenli olacalrm garanti etmektedir. Ancak garanti sorumluluiu
srire bakrmrndan srmrsrz defildir. Buna giire garterer segti!'i liman ve yerin gtivenli!'ini segim amndan baglayarak geminin buraya ulagmasrna
kadar gegecekstire igin garanti etmemektedir, aJrnntrh olarak ilgili bofuimde de inceleneceSitizere, garterer tayin etti!'i liman ve yerin gtivenlilini segimi yaptrpr an igin de!'it, geminin buraya ulagmasr gerekti!'i tarih

68. Baker, G.C.H.-David,P., shf.121.
69. The Evia, davasrnda lirnan 1 Temmuz tarihinde segilmig, gemi ise buraya 20 A!'ustos tarihinde ulagmrgtrr. Limanrn gtivenliiini kaybettili an ise 22 Eyliil'diin. Lordlar kamarasr
tarafinda verilen kararda gartererin borca aylurrh!,run sdz konusu olmadr$na karar verilmig ve buna gerekge olarak geminin buraya ulagh$ tarihte limenrn gtivenlik unsurunu
halen korumakta oldulu u belirtilmigtir.
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igin garanti etmektedirTl. DiE'erbir ifadeyle gartererden
segimi yaptr{r sr_
rada de{"il, geminin buraya ulagmasr gerekti{'i anda gtivenli
oran bir riman ve yeri segmesibeklenmektedir. Dolayrsryla segimin yaprldr[r
srrad.a
liman aranan gartlar gergevesindegtivenri olmamasrna
raimen, gemi buraya ulagmadan iince bu rizelligini kazanacak ise, garterer
mukaveleye
aykrn olarak hareket etmig sayrlmaz. Aym gekild
segim anrnda gtivenli
olarak bilinen liman bu rizelifini

sonradan kaybederse, ]rn€ gartererin

borca aylanh!,r s6z konusu olamaz.
d.2. fuinci safha:
segilen limamn sonradan giivenli!.ini

kaybetmesi halinde arternatif bir liman ve yer segme yiiktimliiliidt

The Evia d.avasrnda'2mahkemenin vermig olduiu
karara gtire liman segildi!"i anda ar,rnan gartlar gergevesindegdvenligi
haiz olup, bu

71. Wilford, Coghlin, Kimball, shf 144_148.
72' The Evia davasrnr igin Baker G.c.H.-David. p,
sl,f. r22-r2'; Evia,dan sonra, diigmanca
hareketler sebebiyle (hostilities) giivenli liman
segmeyukiimluhigtintin ihlal edilmesine
iligkin olarak aqrlan davarardan biri the Lucile
davasrdrr. (tr9g4r^1 LLR, shf.244).
Burada da $atttil-Arap'rn kapanmasrna sebep
olan savagrnbaqlamasrndanewel gemiye
Basra talimatr verilmiq, ancak Evia'dan farkh
olarak sattiil-Arap bdlgesi Lucille,nin buraya vardr{t anda giivenli!'ini kaybetmig ve bir
hafta sonra gatrgmala'n baglamasr sonucunda gemi burada mahsur kalmrgtrr. Donatamn
gartererden olan tazminat tarebi, Evia
davasrnda ortaya atrlan qartererin ikincil yiiktimliiltigunti
ihlal etmig olmasr gerekgesiyle mahkeme tarafindan kabul edilmigtir. Buna giire
garterer biilgenin giivenli!.ini kaybetti!'i an, veni talimat vermedi!'inden yuktimltilti!'unti
ihlal etmiq olarak kabul edilmigtir.
Bunu takip eden dava ise the Concordiatrljord
davasrdrr.(t19g4l.l Ll,R.shf.3gb) (Aynca limamn giivenliiini sonradan kaybetmesi halinde gartererin
eski talimatrnda rsrar etmesi
ile ilg"ili olarak bkz. the Kanchenjunga (19g9)..
LLR.shf.Bb4). Burada gemi 19Zg yrhnda
Beyrut limamnda roket saldrnsrna u!'ramrg ve
.nemli iilgiide hasara uframrgtrr. Hakem
burada the Lucille davasrndaolduiu gibiBeyr't
Limam gemi buraya uragmadan ewer
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ortasonradan (tirne!'in safra ya da yiik ile yaprlan yolculuk srrasrnda)
dan kalkmrgsa, 5rukanda da belirtildigi gibi, bu hentiz bir borca aylunhk
yiiolarak kabul edilmemekte, ancak bu anda gartererin ikincil hak ve
qarterer
kiimliiltiEii ("secon-d.aryobli.gation") do[maktadrr. Buna g6re
bdyle bir durumda ilk segimini iptal etmeli ve geminin ulagmasr gerekti[i
anda gtivenli olacak yeni bir liman tayin etmelidir. ("renomination")73.
Belirtilen karardan ewelki uygulama ise safha gdzetmeden gtivenli liman ve yer segme ytikiimltittigiinti bir btititr olarak de!'erlendirmekti.
Kanaatimize g6re the Evia davasrnda verilmig olan karar garterer lefiinortadan
dedir. Qiinkti eski uygulamada segilen limanrn glivenliginii
kalkmasr halinde garterer mukaveleye aykrn hareket etmig olarak kabul
edilmekte ve bunun yerine yeni bir liman tayin etmesi sebebiyle meyda-

kaybetti!.inden garterer yeni bir liman tayin etrneyerek ikinci yiikiimltiltiE{inii ihlal etttifii gerekqesiyle donatanrn davasrnr kabul etmigtir. Ancak mahkene karannda garterparti kaydrnrn tefsirinin baghca rolU oynadr{rm ve kaydrn yorumundan ikincil
bir yUktiunltiltik anlagrlamryorsa, bunu kendililinden ("imPlizd" olarak) ortaya ko5rmamn

giivenlilini

miimktin olnadrgru ifade etmigtir. Kanaatimize gtire mahkemenin ikincil yiikiimltluEUn
varhlrm ilgili klozun tefsirine ba{h tutmasr isabetli bir gdriig deiildir. Bizce bu yukumliiluk genel bir hukuk prensibi olarak deferlendirilneli ve klozdan aksinin aCrkbir gekilde
anlagrlmadrlr hallerde tiiLrn zaman qarteri mukaveleleri igin gegcrli olarak deferlendirilmetdir. yukarda sayrlan bu iiq davada vanhnrg olan sonuglar sonradan the Dimitris davasrnda hakem $niine gelmigtir. fire Lucille davasr ile aym paralelde olan ve NY?E formunun kullanrldrEr bu mukavelede, qarterer ikincil

ytikiimliilultinii

ihlal etrnemig

olduklannr ileri sii,rmtigse de, bu iddia reddedilmigtir. I(arann temyizinde mahkemenin
ne gibi bir yol izleyecefi heniiz kesin defildir, burada mahkeme the concordia Fjord davasrnda oldufu gibi konuyu satlece garterparti kay<trnrn yorunlanrnasrna balh tutabileyOcegi gibi tamflann qarterpartiye yaDsrmrgolan iradelerini bir tarafa brrakarak ikincil
kiimliiltif0

genel bir hukuk prensibi haline de getirebilir'

7 3 . Proiissmann-Rabo $.560; Cooke, Kimball,
Wilford, Coghlin, Kinbdl,

Martowski, Taylor, Lambert' shf'78;

l4?; Baker, G.C.H.-David P"shf'U5'
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na gelen zararlanm donatan gartererden talep edebilme imkamna sahip
olmaktaydr. Buna kargrhk belirtilen karann getirdiii yeni diizende garterer ilk segtiii limamn gtivenli!'ini kaybetmesi ile mukaveleye aykrn davranmrg olarak kabul edilmemekte ve bundan dolayr donatan kendisinden
bu sebepleher hangi bir talepte buiunamamaktadrr.
Ancak mahkemenin verdiii karar srrasrnda gartererin ikincil yrikUmlUliigtiniirr zaman garterinde sdz konusu olduiunu, konunun sefer
garterpartileri igin ise incelenmemig bulundulunutelirtmesi

bu ana ka-

dar konu baktmrndan garter mukavelelerinin tiirleri arasrnda bulunan
egitlili bozmugtur. lkincil fikrimhiliigtintin

sefer garteri hakkrnda da bu-

lunup bulunmadrflrmn belirlenmesi ise ister istemez mahkemenin Oniine
bu konuda bir dava gelmesine kadar ertelenniiqtir.
Doktrinde ise sefer garterine ikincil bir hak ve ytikiimliiliiiAn

ta-

nnmaslnln bir takrm hukuki sorunlann do!'masrna yol agaca!'r belirtilmekte ve dolayrsryla sonradan bagka bir linian segimine iligkin gartererin ikincil hak ve yflktimltilti!.iinii

sadece zarnan garterinin bir tizelli$i

olarak deferlendirmenin kagrmlmaz oldu!'u kabul edilmektedirza. Bu 96riigiin gerekgelerini aqa$daki gibi srralamamrz miimktturdiir.
*
Oncelikle belirtilmesi

gereken husus garter ttirleri

arasrndaki te-

mel farklardrr. Buna gdre zaman garterinde gartererin geminin ticari fo*siyonlan

tizerinde kontrolti bulunmaktadrr. Bu bakrmdan

zaman gartererinin geminin istihdamrna iligkin srirekli bir talimat
verme hakkr ve bazr durumlarda yUkiimltilUiti

vardrr.

74. Cooke,Kimball, Young, Martowski, Taylor, Lambert, rhf.z8-'zg.
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Aynca zamarr garterinde garterer baqkr bir limam segmesebebiyle
meydana gelen gecikme srrasrnda da navluna iglemektedir, di!'er
bir ifadeyle gecikme zaman garterinde doirudan do!'ruya gartererin aleyhine olan bir durumdur. Buna kargrhk sefer garterinde
navlun mukavele srrasrnda harcanan zaman tizerinden hesaplanmadr$ndan dolayr, gecikmelere dogxudan doiruya katlanacak olan
gahrs garterer de$il, donatandrr.
*
Aym qekilde zaman garterinde, donatan igin, garterpartide imkan
verilen srnrrlar iginde kalmasr qartryla, gartererin hangi liman igin
talimat vereceiinin her hangi bir tinemi bulunmamaktadrr. Sefer
garterinde ise navlun yaprlacak olan yolculu!'a g6re hesaplandr$rndan, buna dahil olan limamn deliqtirilmesi donatamn navlun hesaplannda ilnemli deliqikliklere sebepolacaktrr.
Sefer garterinde segilmiq olan liman veya yerin sonradan giivenlifini kaybetmesi halinde mukavelenin akrbeti ne olacaktrr? Bdyle bir halde
grivenligini kaybeden liman deiil yer, diier bir ifadeyle nhtrm ise, buradan onemli bir hukuki sorum doSrnamaktadrr. Buna gdre tayin edilen
nhtrm giivenli de$ilse, kaptan gemiyi mutad olan nhtrrna giitttrecektir.
(TK. md. lO2O/2)Buna kargrhk sonradan grivenligi ortadan kalkan liman
ise gdziim guvenli[in ne sebeple kaybedildi!'idir. Eier segilen limana
ulaqma politik sebeplerden dolayr mtimkiin olamryorsa, diper bir ifadeyle
gerek gemi bakrmrndan, gerek yiik bakmrndan bir kamu tasarnrfu7S se-

Tb. Gemiye ambargo koo-a"r, varma yeri memleketi ile ticaretin yasaklanmasr, limanrn ablukaya ahnmasr, yiikiin ihrag veya ithalinin yasaklanmasr...Qa[a,Il,shf.267-269.
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bebiyle imkansrz hale gelmiqse ya da savag grktrflrndan dolayrz6gemi ya
da yuk serbest sa5nlmryor ve bu sebeple zabt ve mtisadere tehlikesi sriz
konusu oluyarsa hem donatamn hem de garterer'in mukaveleden ca5rma
haklan (kanunen TK.md. 1088/1,md. 1088/1)doEurmaktadrr.Buna karqr_
hk liman sonradan ortaya grkan fiziksel sebeplerden dolayr grivenligini
kaybediyorsa, gartererin borca aynh$ bulunmadrfrndan dolayr donatamn mukaveleyi feshederek, bu suretle meyd.ana gelen zararlanm talep
etme hakkr soz konusu olmayacalrndan dorayr, y"grrr" yol ashnda donatan igin bir dzgrirhik olarak kabul edilen garterpartik edeki ,,near" klozunu bir yukrimhiluk geklinde deierlendirerek donatam en yakrn mrimktin
limana gitmesi hususunda yriktimhi saymaktrrz7.

76' Bu konuda 6ncelikle dikkate ahnmasr gereken garterpartideki savaq
klozu hukiimleridir.
77. "So near theretoas she may safelyget,' klozu, ya da ltsaca ,,near"
klozu (,,...Thesaid uessel
shall proceed to the loa.ding port or prace stated,in bor r0 or near thereto
as she may safery
get an'd lie always afloat...and being so lnaded the uesselshall proceed,
to the discharging
port or place stated in box 71 as ordcred,on signing Bilrs
ofLad,ing or so near thereto as
she may safely get and lie always afloat...") donatana verilen bir
dzgrirluktiir. Ancak bu
salhada klozun iki ayn kullamm alanr oldu!.u unutulmamaldrr.
Buna gore,,near,'klozu
aynr zamanda bekleme stirelerinin hesabr bal<rmrndanihbann verilebilmesi
igin geminin
Iimana flagmrq olmasr gartr arandr{rndan dorayr,(arrived. ship)
bagartrn dofmakta or_
dufu sahayr geniqletmektedir. Bu agrdanincelendifi takdirde
klozun beraberinde getirdigi dzgiirliigun dofirudan do[ruya ve sadece donatana mr
ait oldulu, yoksa kendisinin
bunu garterer ile mi paylagtrlr konusunda kesin bir hiikiim yok
iken, mahkemerer ilk gci_
zi.imii kabul etmekte ve bunun sonucu olarak donatamn s6z konusu
gart uyarlnca ozgiirlugu tek baqrna kullandrlrndan dolayr segtili limanrn gtivensiz
olmasrndan.sebebiyle artrk qartereri sorumru tutmamaktadrrlar. cooke, Kimball, young,
Martowski, Taylor,
Lambert, shf.89. Buna kargrhk kloz incelenen tiirden halerde donatamn
bahrmrndan bir
atzgiirluEtidelil, aksine bir yiikti,mlulu!.0 s6z konusu etmektedir.
Aksi takdirde, segilen
limamn sonradan giivensiz hale gelmesine ba$h olarak sefer gartererinin
ikincil ytikiimliiltidu bulunmadr!.rndan dolayr, garter mukavelesinin ifa edilmesi
imkansrz hale
gelmektedir. Ancak burada klozun yine bir dzgiirliigu t€msil
etti$.i ve buna giire donatamn
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Ayrrca, 1zellikledonatanrnnavlunu tahsil etmedifii hallerde, bo-

bulundumukaveleye devam edip etmeme alternatifleri arasrnda bir segim yapma hakkmm
donatantn, garterpartide ismen tayin edilmiq Iifunu ileri stirmek de miimkiindiir. Ayrrca
giivenli
manlarrn, akdin kuruluq srrasrnda kendisinin bildi[i veya bilmesi gerektili sebeplerle
tartrgmaopiaktan grkmasr halinde, kendisinin "neor" klozunu kullanabilip kullanamayaca$
cegiire
bu
tartrgmarun
bize
Lambert,shf.89;
|dg. cooke, Kimball, Young, Martowski, Taylor,
vabr yukanda belirtilen g6riiglerden hangiainin kabul edildiline paralel olarak defigmektegiivenli oLmadrfr her
dir. Buna gdre eEer "neor" klozunrtn kullamlmasr objektif olarak limamn
geklinde
kabul edilirse, bu
yiiktimluluk
halde mukavelenin devamrnr sa[Iamak agrsrndan bir
takdirde klozun kullanrlabilecefinden bahsetmek miimkiindiir. Buna karyrhk klozun donatan
gtivenlibak,mrndan bir yukiimliiliik olmadrir kabul edilirse, bu durumda limanrn sonradan
klozu
kullanramamasl
gereken donatamn s<izkonusu
flni kaybedeceSini bilen veya bilmesi
gerekti{i kanaatindeyiz . "near" klozunun verdili tizgtirltigtin kullanrlmasr haliyle srmrsrz delimamn giivenlili olmasa da veya bagka bir
iildir, buna giire her ne kadar gartererin segtili
ya
sebepten dolayr buraya girigin miimkiin bulunnasa da, donatan derhal en yalm g6venli
da girilebilir limana do!"ru hareket etme ozgUrlUg'tinti kullanamamakta, aksine kendisi ilk limanrn gergekten giivenli olup olmadrfrm ya da buraya girigin miimkiin olup olmadrlrnr belirleyebilmek igin normal bir siire beklemek zorundadrr. Normal s0re kavramrmn belirlenmesi
igin ise her olayrn somut gartlan ve dzellikle yaprlan yolcululun qartlannrn gdz iiniirrde tutulmasr gerekmektedir. Ancak gegici engeller, dmeiin gel-git harketleri veya hrsa stireli buzlanmalrar 6zgiirliifiiLn kullamlmasmr engellemektedirler. Donatamn bagka bir limana gitme kara' almasr halinde, yeni segilen liman ya da yerin mutlaka co!'rafi olarak girilemeyen liman
veya yere en yalun liman ya da yer olmasr gerekmemektedir. Burada dnernli olan hem donatanrn, hem de gartererin menfaatlerine hizmet edebilecek en yalun gfivenii limanr segmektir.
$melin bir olayda gemi Saigon Metnam) ve Pnom,Penh (Kambosya) limanlarrna gimento taqrmak igin tahsis edilmig, gemi ilk limanda bogultma faaliyetini tamamladrktan sonra,
Mekong nehrinin iizerinde 250 millik bir mesafedeolan ikinci limana yaprlacak olan yolculuk
gemideki bazr teknik problemlerden dolayr (nehirde seyir igin asgari hrzrn yiiksek bulunmasr)
r6mork6r bulunamamasrndan dolayr gergeklegtirilememigtir. Bu ise sdz konusu limana ulaqrmrn beg ay gecikmesi riskini do!'urmuqtur. Donatan bu kadar siire beklemek yerine ikinci li(the Athamas
manrn yiikiinti de Saigon da bogaltmrgtrr' Mahkeme donatanr hakh bulmugtur'
ile tayin eilil119691.1LLR.shf.28?) Buna karqrhk orijinal yolculufa yaprlacak bir oranlama
geminin
mig olan her iki liman arasmdaki mesafenin qok uzun olmamasr, difer bir ifadeyle
gattrr.
KIoz
dahibulunmasr
ilgisinin
yolculukla
bir
burada katedecefi mesafenin hedeflenen
linde agrk liq gekilde gart edilmemekle birlikte, donatamn inceleme koirusu iizgiiLrltiffiinti kulgereknektelanmadan.ewel gartereri veya konigmento hamilini durumdan haberdar etmesi
dir. Cooke, Kirnball; Young, Martowski, Taylor, Lambert, shf'90'
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qaltma limanr igin mukaveleden caJrna hiikrimlerinin uygulanmasr pratikte olumsuz sonuglann dofimasrna sebep olmaktadrr. Ancak burada kabul edilen fikre gOre,"near" klozunun mukavelenin htikrimden dtiqmesini
engellemesi igin dzgrirltiitin kullamlmasryla yeni gidilecek olan mesafenin yolculuiun ticari gayesini aSmamasrgerekmekteirTS.
e. Yiikiimltiltiftin

yerine getirilmesi

Uygulamadabazr qarterpartilerde taraflar liman ve yerin kim tarafrndan, nasrl velveya ne zaman segileceiine iligkin sarih kayrtlar koyarlar. Ornefin, aqa!,rdagiirrilecefinin aksine garterpartide gartererin segil hak ve ytikiimltihiflinu

devir yetkisi srnrrlandrrrlmrg hatta tamamen

kaldrrrlmrg olabilir. Bunun gibi taraflar garterpartiye gartarerin ne kadar bir stire iginde segimini yapacaErnailiqkin bir stire srmrlamasr getirmeleri ya da bunun en geq amnr belirlemeleri mtimkiindrir. (Ornegin bogaltma

limanr

tayinin

konigmentolarrn

dtizenlenmesine

kadar

gergekleqtirilmesine iligkin garterparti gartr)
Buna karglhk, e!'er garterparti liman ve rrhtrmrn kim tarafrndan
ne zaman ve nasrl segileceii hhkkrnda bir hukmti igermemekteyse uygulanacak olan kurallar aqagrdaki grbidirler:7g
e.1. Yiiktimltiltidti

yerine

getire)cek olarr sr-rlrrs

Kural olarak gerek y'ikleme gerek bostrltnrr irnr,ur vc

ak.i

78. the Anna ch.[1987].LLR.shf.266; cooke, Kimball, young, rrlartovuski,Taylor, Lambert,
shf.90
'79.
Cooke,Kimball, Young, Martowski, Taylor, Lambert, shf.Z0-ZB
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yiinde bir kayrt olmadr[r takdirdes0, tayin etme hak ve ytiktimliiliigti garterere aittir. Ancak bu hak ve ytikiimliiltik gartererin gahsrna srkr surette baflr de!,ildir, di!'er bir ifadeyle kendisi sdz konusu hak ve ytikletene,
bir liman makamrna devredebilir8l.
g6nderilene veya yetkili
Kanaatimize giire bunun gerekgesi doErudan dog'ruya alt taqrma mukaveleleridir. Buna gtire garterer goSu zaman bir alt tagrma mukavelesi
yapmakta ve bu suretle kendine tahsis edilen yiik taqrma kapasitesini
baqkasrna ait yiikleri taqrmak igin kullanmaktadrr. Biiyle bir durumda
ise hala qartererin liman ve yeri tayin edecefinden bahsetmek deniz ticareti uygulamasrmn gereklerine ayliirn dtigmekten baqka bir anlamda olmayacaktrr.
Doial olarak alt tagrma mukavelesi }irsmi garter ya da lqrkambar
qeklinde yaprlabileceiinden

dolayr, garterpartide garterere birden fazla

limam segmehakkr verilmiq olabilirs2. Bu ttir hallerde garterer bu hakkrm kullanmrgsa, bu garterparti altrnda dtzenlenen ve sadecebir limam ii-

80. Qarterparti de "the uesselto.load.at a safe plarc reachable on arriual which shall be designated,and procured by the Chorteref' kaydr vardrr. Qarterer gemi limana vardrl, nda kaptandan kendine ihbarda bulunmasrm ve gerekli talimatr almadan nhtrma yana5mamaslnr talep etmigtir. Ancak kaptan limana ulagtrErnda garterer yerine, yiikletene'ihbarda
bulunmug ve bu gahsrn tayin ettili nhtrma yanagmrqhr. Bu sebepl,eagrlan davada mahkeme, ygkletenin gartererin adrna hareket etmiq oldu$u iddiasrnr reddederek,'donatanrn
mukaveleye aykrn hareket etmig oldui'unua karar vermigtir. Dolayrsryla, garterpartide
dava konusu olan olaydaki garterparti kaydr ttirii,nden agrk bir kapt ohnadt$ takdirde,
donatanrn y1kleten, gdnderilen veya liman makamrrun segimine uymasr mukaveleye aykrnhk tegkil etrnemektedir. Ttre Ulyanwsk [1990].1 LLR.shf.425 (aynr ydnde the
Mediolanum l19S4l.1 LLR'shf'136)
81. the Erechtion llg}7l.zl,I,R, shf.180
82. Ancak garterpartide garterere verilmig olan bird6n fazla liman segirn hakkrnrn, aksine
gart olmadrfr sUrece, uy$ln co{rafi bir rota tizerinde bulunmalan gerekrnektedir. (the
LLR, ehf.356)
Hadjitsakos 119?51.1
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eren konigmento, gartererin segilmiq oldug'u diper limanlan hiikiimden
dtiqrirmemektedir.
Ancak burada tizerinden durulmasr gereken bir nokta bulunmaktadrr. Yukanda agrklanan devrin konusu doirudan doiruya fiili segim
hakkrdr,

di!'er bir ifadeyle gartererin devrettili

hak ve ytikiimltiltik

sa-

dece liman ve yerin- segilmesidir. Buna kargrhk liman ve yerin giivenli
olarak segilmesine iliqkin (kusurdart bafrmsrz) garanti sorumlulu['u hala
kendi iizerine bulunmaktadrr.

Dolayrsryla dewedilen gah,rs, iirne!'in alt

tagrtan; segim hakkrm giivenli olmayan bir limandan yana kullanmrgsa,
garterer donatamn tazminat talebine kargrhk, kendisinin segim hak ve
yiiktimltiliilUnii

dewettilini,

bu sebeple borca ayrrth!,rmn stiz konusu

olamayaca!.rm dermeyan edemeyecekve buna baflr olarak sorumluluktan kurtulamayacaktrr. Ancak do!'al olarak, bu suretle tazminat tideyen
gartererin alt tagrtana riicu haklu da sakh olacaktrr.
Bu bakrmdan nhtrmrn tayin edilmesi konusundaki iizelliklere de
dikkat edilmesi gerekmektedir. Buna gdre garterer ya da onun hak ve ytiktimltiltiflU dewettiii gahrs limam segerken,bir gok halde, bu liman iginde geminin yanagaca[r nhtrmrn tayini liman yetkileri tarafindan yerine
getirilmektedir.

Biiyle bir durumda segim hak ve yikiimltilUiii

garterer

adrna gergeklegtirilmekte oldufundan dolayr, gartererin garanti sorumluluiu her hangr bir deliqiklife
e.2. Ytikiinltilti!,tin

uflramaksrzrn devam etmektedir8s.
yerine getirilme

z am anr
I

Qartererin ya da gartererin s6z konusu hakkr devir ettili gahsrn li-

83. Bir davada mahkeme nhtrmrn liman baglrqn!$ tarafrndan tayin edilmesini, bu hakkr
sanki garterer bizzat kullanmrq gibi deferlendirmigtir.

Buna kargrhk liman makamlan-

nrn verdi$i gemiye nhhm bulunana kadar beklemesi talimatrnrn garterer adrna verilmemiq olduiu kabul edilmektedir. the Isabelle [1982].2LLR, shf.81, If9841.1LLR, sM.366
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man ve yeri ne zamala segmeleri gerekmektedir? Bu konuda bir krsrm
garterpartiler 5nikleme limanr bakrmrndan her hangi bir segim am belirlemezken, boqaltma liman ve nhtrmrmn koniqmentonun imzalanmar
amnda tayin edilmesi gartrm ortaya koymaktadrrlar84.
Buna kargrhk segimin ne zaman yaprlmasr gerekti!.i hususunda
gdrterparti sessiz kalmaktaysa ya da belirli bir srire srnrn getirilmemiqse, garterer liman ve rrhtrmr Ttirk-Alman Hukukunda (dzellikle rrhtrmrn,
diger bir ifadele ytikleme ve boqaltma yerini) zamamnda (TK.md.1020/
2; md.LO55/2), Ingiliz-Amerikan

Hukukunda ise normal bir siire
("reasonable tirne") iginde tayin etmelidir. Normal stire ile kastedilen,
gartererin gemi tarafinda her hangi bir gecikmeye sebep olmamasrd,rr8S.
Bu bakrmdan yukanda belirtilen hukuk sistemlerindekj "zannantnde."ve
"normal bir silrede" kavramlanmn aJmranlama geldigi fikrindeyiz. Orne!'in gartererin bu hakkrm kullanmasr ile geminin bekleme stiresinin sayrmr bakrmrndan "arriued ship" haline gelmesini geciktirmemesi gerekmektedirs6. Ancak geminin ulaqmrq bir gemi olarak kabur edilmesi,
limamn tayin edilmesine baSh de$lse, tayinin starya stiresinin somrna
kadar yaprlmasr mrimktindtirST.
Qarterer gerekli olan zamanda tayin hakrm gegerli bir gekilde kullanmazsa, donatan gecikmeden kaynaklanan zararlanm talep edebilir;
ancak donatan, gartererin bu haklnm kullanmasr mukaveleyi temelden
etkileyecek bir qeklide olmadrfr stirece, liman ve nhtrmr bizzattayin edemez.

84. Orne$n sefer garterpartilerinde GenconZG
85. The Rio Sun t19851.1
LLR,shf.350
86. The Atlantic Sunbeam,[19731.1
LLR, shf.482
87. bkz. the Ulyanovsk
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e.3. Yrikiimltiltiitin

yerine getirilme

gekli

Qarterer veya bunun hakkl devrettifi gahsrn liman ve yeri nasrl tayin edeceli konusunda her hangi bir gekil gartr bulunmamaktadrr.
Dolayrsryla bu konuda da genel olarak garterparti igin gegerli olan kural
iqlemektedir; buna gtire garterpartinin kendisi gibi, adr gegenhak da, kurucu bir fonksiyona sahip deiildir, yazrh bir qekilde yerine getirilmiq segim dolrudan doiruya ve sadeceispat fonksiyonunu yerine getirmektedir.
Genel olarak kabul edildi[i izere, tayinin fiilen donatan veya acentesine ulagmasr gerekmektedir. Dolayrsryla, yukarda belirtilen husus paralelinde, bunun yazrh bir qekilde yaprlmasr (fax veya telex mesajr dahil)
ileride grkacak uyugmazhklarda ispat bak'mrndan tinemli bir role sanip
olacaktrr.
Ozellikle koniqmentonun dewedildili hallerde Onemli olan bir husus da, diizenlenmig olan koniqmentoda boqaltma liman ve nhtrmrnrn yazrh olmarrr. Bu hakkrn kullamlmrg oldulu sonucunu doiurmaktadrr. Bu
bakrmdan bazr garterpartiledeki bogaltma limanrmn en geg konigmentolarrn dtizenlenmesi anrnda tayin edilmesi gerektiiine iligkin "on signing
b / l" garh, garterparti altrnda dtizenlenen konigmentonun devredilmesi
halide, bogaltma liman ve yerinin koniqmento ile belirlenebilmesini sa!lamak amaclna hizmet etmektedir.
e.4. Ytikiimltiltiitin

yerine getirilmesinin

sonuglan

ifa
Qarterrerin liman ve yeri grivenli olarak, segme yiikiimltiliilrinti
etmesinin sonuglannr iki baghk oltanda dzet olarak incelemek faydah
olacaktrr.
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Gegerli bir gekilde gergeklegtirilen

segirnin sonuglan:

Qarterpartide aksinb bir kayrt olmadrlr siirece, gegerli olarak yaprlmrg bir segimden geri drinrilemez. Qtinkti liman ve rrhtrm tayin edildikten sonra, sdz konusu mukavele taraflar sanki tizerinde liman ve nhtrmr kendigilinden yazrh olan bir mukavele tizerinde anlagmrglar gibi
deperlendirilirs8.
*
Gegeisiz bir segimin sonuglan:
Qartererin hakkrm gegersiz bir gekilde kullanmasr mukaveleye aykrnhk tegkil eder. Ilerideki geqitli btiltimlerde aynntrlan ile incelenecefinden dolayr hsaca belirtilecek olursa, bu durumu bilmesine ra!'men do,
natan bu segime uyarsa, bu liman ya da nhtrmr sonradan reddetmek
haklanr kaybetse de, bu sebeple ulirayaca!.r zararlardan dolayr tazminat
talep etme hakkl etkilenmez89; ryrt gekilde donatan gegersiz olarak segiIen bir liman veya nhtrma gitmeyi reddedip, gartlara uygun olan diperleri tizerinde rsrar edebilir9o.
2. Giivenilir

liman ve yer kavramr

a. Genel olarak giivenli liman
Giivenli liman kavramrmn a5rnntrlanna girmeden ewel, bununla
ne ifade edilmek istendif'ini ]osaca ortaya koymak gerekmektedir:gl

88. the Jasmine B 1[9921.1LLR.shf.39
89. the Batis [1990].1LLR.345
90. The Kanchenjunga (1990.)l LLR.391 HL91.
91. Genel olarak liman kawamrnrn sabit srnrrlar dahilinde bir tanrmlamasr bulunmamakta'
drr. Ancak Ingiliz mahkemeleri bu konuda uzun yrllardu ticari dnlamr kriter olarak giiz
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a.l. Giivenli liman tammr
Relatif bir kawam olmakla birrikte, genel olarak liman kavramrmn indeleme konusu yriktimltiliik bakrmrndan genig bir gekilde
anlagrlmasr gerekir. Buna grire teknik anlamda geligmig tilkererde aranan
arag
ve gereglerin olmamasr liman kavramrnr ortadan kaldrrmaz. Aym qekilde
limanda yrikleme ve boqartma igin arag ve gereg eksiklili olsa
da, burasa
liman olmakta devam eder. ornefin supalan teslimde bu
durum scizkonusu olmaktadr. Dolaytsryla gartererin ticari talim.atlnn, gergeuesind,e
gerninin yiiklerne ue bogaltma faaliyetlerini yiiriitebitd,i{i ueyakfi
alabitdifii
her yer limandtr92. Ancak burada tinemri olan somut olaydaki
gemidir.
Bu balumdan liman kavramr muilaka vLcc'
,cc gibi bir tanker veya
LASH tipi teknelerde farkhhklar giitereceli giiphesizdir.
Giivenli liman kavramr konusunda doktrin aga!,rdaki tarifi yap_
maktadrr:93

.ndne almaktadrrlar. Aynr kriterle birden fazla ytkleme
veya bogaltma yerinin aym li_
man dahilinde mi oldulu, yoksa bunlann farkh liman sahalannda
mr yer aldrkla.nr beIirlemek mtimkiin olmaktadrr. Ambarlar ve di!.er depolama
yerleri haricinde limana ge_
lainin !u14ds yiikleme ve bogaltma yapabilece!.i ttim yerler
dahildir. Bu bakrmdan
supalan ytikleme veya bogaltma, taraflann tayin ettikleri
limamn teamiiliinde yer almryorsa, gartererin agrkta mavnalar kullanmak suretiyle
ytikleme/bogaltma yaprlmasrm isteme hakkr bulunmamaktadrr' Aynr gekilde taraflar garterpartide
ijzel olarak bir nhtrm
tayin etmiglerse, bu nhtrmda mavnalara yiiLklemey'bogaltma
teamolden olmadrll takdirde
'gartererin bunu talep
et.esi miimkiin de!.ildir. Cookg Kimball, young,
Martowski,
Taylor, Lanbert, shf.Z4
92. Schwanpe, shf.31
93' the Eastern city (119581.2,
LLR. shf. r27: "A port wilr notbe safeunhss, in the rereuant
pe_
rind of time, the particular ship can reach it, useit and
retum frorn it without, in the absenceofsomeabnonnar @cunence,being erposed ndangerwhich
cannot beavoidedbt,
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uygun bir seyir ue
"Anorn'tal bir olay gergeklepmedifiitakdirde'
geminin
iyi bir d'enizcilik bitgisi ile mukauele konusu
'ulagmasrntn,kullanrnastnlnueterkehnesininrniimkilnolmads'Et
liman giiuenli de$ildir'"e4
Bizd,ebutanrmrnincelemekonusunuaydrnlatmasrbakrmrndanyeterliolduiukanaatindeyiz.Busebeplegrivenlilimankawamrnrnagrk.
temel ahnacaktrr'
lanrnasrnda yukandaki tarmrn unsurlarr
b. Giivenli

liman ve yer kavramrmn

ttirleri

b.1. Fiziksel giivenlik
Limanrngiivenli$kavramrndatjncelikleburanrnfizikselgiivenliyukanda yaprlan tammda da 6n planda olan
iiyer almaktadrrgs. Zaten

gemi Fas ile Japonya aragrnda
good'nauigation and seatnanship,,(1il 56z konusu davada
taqrmayapmakigingartereretahsisedilmigtir.Qarterpartide,,oneortwosafeportsin
Marocco,,kaydrbulunmaktadlr.Gemi26.t2tarihindeMogadorLimanrnagelmigveburabdlgedefirtrna grkmrqve demir taramasrnda demirlenmiqtir. Bundan iki giin sonra aym
dangekinenkaptangemiyikaradanagmayagalrqmrqtrr.Busrradagoneydengelenani
istinaf mahkemesi krg mevsiminde anibir dalga gemiyi kayalara siiriiklemigtir. ingiltere
denpatlayangiineydalgalannrnbubdlgedesrklrklagdriildogiivegemiyedemiryerig6ssebepleriyle limanr gtivenli bulmamrgterilirken bu riskin giiz dniinde tutulmamrg olduiu
tu.
g4.Aynry6ndeLayDefS0tanrmr:,,'..aportwhich,d.uringthereleuantpeiodoftime,theship'
canreach,enter,remainatand.deportfrotn,without,intheabsenceofsomeabronmaloccurTence,beignexposedtod'anger,whichcannotbeauoidedbygoodnavigationandsea.
manshiP.."
Lambert' shf"80
95. Cooke,Kimball, Young, Martowski, Taylor'

HUKUK ARA$TIRMAI.ARI

501

hususlar limamn denizcilikle ilgili y6nleridire6. DiEer bir ifadeyle gtivenli
liman kawamr <incelikle gartererin segtili limamn derinliii, iginde manev'a yapabileceii sahasr, gel-gt haraketlerinin buradaki etkisi, fenerler ve diEer seyrii-sefer yardrmcrlan, lalavuz ve rOmorkdrlerin limanda
gerektigi anda bulunmasr gibi hususlan igerirg7.
A"gagldaa5rnntrlan ile ortaya konulacalr rizere bir limamn grivenli
olup olmamasr relatif bir kavramdrr. Bu balcmdan olayrn somut garflan
(yani geminin kendisi, tagrdr{.r ya da tagryaca!,r ytik,
iginde bulunulan
mevsim,.'.) gtiz cinlinde tutulmadan bir limanrn grivenli olduiunu ya
da
gtivenli olmadr$rm ileri srirmek miimktin defildir.
b.2. Politik

giivenlik

Her ne kadar limamm gtvenlili

konusund.a buramn fiziksel dzellikleri 0n planda yer almaktaysa da, politik olarak giivenlik de
inceleme
konusu bakrmrndan iinemli bir role sahiptirg8.
Politik olarak grivenlik kawamrna ne gibi hususla'n girdi{ini
belirtmek her zaman kolay ormamaktadrr, ancak en azrndan riman
bOrgesinde bir savag halinin s6z konusu ormasr, ya da burada bir isyan ya
da

96' Bunun gibi garterpartideki limanrn denizcilikle ilgili yiinleri
ile iliqkili olan,,alwaysaccesible" veya "ahaaysauailable" ya da "reachableon atiual"
tiiriinden sarih ifadelerle garterer geminin liman ve belirtilmigse'htrma ulagrken her
hangi bir gecikme ya da riziko
ile kargrlamayacallm taahhud eder, bu bir balama garterer
adrna objektif bir sorumluluktur, gemi her ne sebepleolursa olsun buraya gelirken
bir riziko ile kargrlaqrr veya bir
gecikme meydana gelirse, garterer belirtilen suretlerle
meydana gelen zarardan sorumlu
olur. The Delian Spirit tlgT,ll, eB.10A Cooke, Kimball, young,
Martowski, Taylor,
Lambert. shf.76
97. Todd 7.05
98' Deniz sigortalan bakrmrndan Ingiliz duzeni ile Alman
ADS duzeni arasrnaki farklar igin
bkz., Schwampe,shf.Bb
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yehak hareketinin bulunmastgg, buramn gtivenli olmamasr bakrmrndan
terli sayrlmutr1s6r100.Segilen limanda salgrn bir hatahlrn hiikiim siiriivor olmasr da bu bahrmdan yeterli sayrlacak bir sebeptirrol'

99.

1g61 tarihli Ogden-Graham davasrnda garterer $ile htiktimetinin isyan sebebiyle kapatmrq oldufu Carrisal Bargo Limamnr segmiqtir. Her ne kadar burasr denizcilik bakrmrndan giivenli olsa da, gemi bu limana girdili takdirde zabt edilme tehlikesi ile kargr karqrya kalabilecelinden, kaptamn segime upna5n reddetmesi nrahkeme tarafrndan hakh
bulunmug ve limamn politik bakrmdan giivenli olmadrlrna karar verilmiqtir.

1.00.Wilford, Coghlin, Kimball, shf.l44; Baker, G.C.H.-David,P', shf'112-113
101. $att iil-Arap b6lgesindegemilerin mahsur kalmalanna iligkin davalar tazmini talep edebilecek zararrn kapsamrnda gemiye gelen zararlar gibi ola!'an taleplerin yamnda olafan
olmaan bazr kalemlerin de yer almasrna yol agmrglardrr. (A) Zamen garteri navlunu:
zaman garteri navlunu mahsur kalan gemi ziya'a u$ramadrlrndan dolayr devam edecek
miilir? Yoksa geminin iadesi mi siiz konusu olacak ve bu bakrmdan bir taraf kendinin
meydan verdifi bir sebepten dolayr mukavelsnin gsag ermig oldufunu iddia edebilecek
midir? Yoksa, bu savunma reddedildili takdirde, gemi ticari bakrmdan kaybedilmig saytIana kadar navlun tahakkuk edecek midir? (B) Kar kayrplan: Bu gibi hallerde zaman
garteri mukavelesinin sona erdi!'i varsayrlrrsa, donatan nc kadarhk bir ek.siire igin mukavele devam etseydi kazanae,aStkan kaybedilmig olarak giistererek bunun tazminini
talep edebilecekti? Aynr gekilde geminin mahsur kaldrlr stire giiz iintine ahnacak olursa,
hangi andaki sermaye deferi esas olarak ahnacaktr? Bu konuda getirilen gdztime gdre
zararrn gergek 6lgiisii geminin aykrnhk sebebiyle mukavelenin sona ermesi gerektifi yer
(garterer ikincil yiikumliilii!'iinti yerine getirmig olsaydr, muhtemelen segecekleri yeni liman) ve zamandaki (dolayrsrylageminin sonradan tayin edilen limana muhtemel vanq
am) deferi ile aykrnhk sebebiyle donatanrn yapmak zorunda oldu!'u nasraflardrr. (C)
igin ga$ererin yeniden
eartererin gemryr iade edecefi teorik tarih: Geminin deleri
tayin edebileceli limandaki ve bu andaki defieri giiz tiirtine ahnea da' bu anrn mukavelenin sona erme anrna egit olmasr gerekmemektedir. Bdyle bir durumda, yani geminin teorik olarak iade edilebilecegi tarih ile akdin htiktimden diigmesi tarihi arastnda (frustation) fark varsa, kriter iade amdrr. (D) Kayrtsrz masraflan Bu tiir magraflar (tirneiin
kumanya, su) ancak teorik iade tarihinden sonra iseler, talep edilebilirler' Qtiurkti bu tarihten ewel donatan sadece navluna hak kazanmirktadrr ve sdz konusu nasraflar gart
terparti uJalnca donatan aittirler. Ancak, gartererin mukaveleye aylonh{rndan kaynaklanan, ola!.antistii masraflann tiimii, ne zamad yaprldrklanna bakrlmnLnrzrn
gartererden talep edilebilirler' Baker., C.H. -David, P. shf.124-125'
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c. Segilen liman ve yerin giivenli olmalarr gerektigi an
Qarterparti uyarrnca gartererin giivenli bir liman (veya yer) tayin
etmesi gerekiyorsa, kendisinin rizerine dtigen yukiimltiltik geminin muhtemel olarak grivenli bir gekilde ulagabilece!.i, kullanabilecegi bir liman
ve yeri segmektirl02-l03. (prospectively

safe poruplace)

DiEer bir ifa-

deyle gartererir y,ikU*lUhidt

segimi yaptr{r andaki grivenlige de{il, ge_
minin limanr kullanacafr andaki (diEer bir ifadeyle geminin limam kulla_
nacafrnrn tahmin edildili andaki- bu bakrmdan geminin limana
ulagmada bir gecikmesi olup, bu ytizden liman grivenhk unsurunu kaybetmigse, kanaatimize g6re gartererin segti[i yer hakkrndaki garanti sorumlulu!'u ortadan kalkmakta, bunun yerine kusur sorumlulu$u geqmektedir-) giivenliie iligkindir, yani mukaveleden kaynaklanan bu
yrikrimluluk gemi limanl ne zaman kullanacaksa, o zamana ytineliktir104-105.Bu konuda zao'an.garteri ile sefer garterinin arasrnda her hangi bir farkrn olmadr{r kabul edilmektedirlo6.
Dolayrsryla segilen riman ve yerin giivenli olmalan gerektiii am
aqa&daki gibi ortaya ko5rmamrzmrimktindtir:
(Onced,en gdri),lmesi mtimktin

olmayan haller

istisna olmak tizere)
segim hakktntn kullarutd$r, and,a limarun (ya d,ayerin):

102. Cooke,Kimball, Young, Martowski, taylor, Lambert, shf.?7
103. Tamm ve buna bafh olarak kavram the Evia davasrndaortaya
konulmugtur.
104, Baker, c.C.H., shf. 4b-46
105. Dolayrsryla tayin amnda giriginde bir gemibatmrg oldu!.undan
dolayr ulagrlamayan bir
liman safe port yiikiimluriiEune aykr'hfr ifade etmektedir. Baker,
G.c.H., shf. 45-46
106. Wilford, Coghlin, Kimball, shf.146

HUKUK.LRAFTIRMALARI

504

tahmin ed,ildiftistrad,a,
1. Geminin buraya ulagacafir,nr,n
tahmin edildi$i stada,
2. Geminin burayl kullanaca$r,nr,n,
g. Geminin buradan ayrr,lacafir.nr.n
tahmin.edildiEi strada gtiuenli
olm sr,gerekmektedir I 07
Bir tehlikenin iinceden giiriilebilip gdriilemeyecegi hususundaki
kriter gartererin normal gartlar altmda edinme imkam bulacafr bilgilerdir. Buna gdre tehlike tedbirli bir gartererin bilmesi gereken ya da basit
bir aragtrrma ile iiirenebilecefi bir halde ise, bdyle birlimamn segimi yiiktimlUltiiUn ihlali anlamrna gelmektedir. ileride teorik olarak aynntilarr
ile incelenecek olduiundan, bu biiltimde tehlikenin sayrlan vasrflal haiz
olmamasr (di['er bir ifadeyle tedbirli bir gartererin bu tehlikeyi bilmesi ya
da Oirenebilmesinin mtimkiin bulunmamasr-miicbir sebep)halinde biiyle
bir liman segiminin gegerli oldu[unu ifade etmekle yetiniyoruz. Orneiin
limana girig kanahmn derinlegtirilmesi sebebiyle bir anda ortaya grkan
bir kaya veya kOtti hava qartlan sebebiyle aniden bir fenerin sdnmesi,
gartererin segiminin gegerlili!'ini etkilemez1""109.Ancak limamn giriginin derinleqtirilmesi faaliyetinin kendisi burayr seyre uygun olmaktan gr-

L07. (bk. the Evia) Bu davada garterer geminiq limanda bulundugu srrada buranrn giivenli
olmaktan

grkmasr sebebiyle meydana gelen uzun gecikme zararrndan, segimi yaptrfr sr-

rada geminin burada bulanacair
gesiyle sorumlu
Buradaki

kararm

agrk de{ildir.
cak doktrinde
kullandrfi

tutulmamrytr.

anda limanrn muhtemel

Evia davasmda sdz konusu olan politik

denizle bailantrh

olan tehlikeler

Evie kararr, ahnan mahkemelerinin
karar

olarak gtivenli olduiu

olumlu bulunmakta,

igin de kullanrhp

gerek-

tehlikelerdir.

kullanrlamayacaft

tiniine bu sorun daha gelmemiq,

dolayrsryla gartererin

"ttsadece segim hakkrnr

srrada liman igin sdz konusu olan gtivensizlik halini biliyorsa ya da biknesi

gerekiyorsa sorumlu olmasr gerektifii kabul edilmektedir.

Schwampe, shf.39

109. Cooke, Kimball, Young, Martowski, Taylor, Lambert, shf.79

,..;],
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karmaktaysa, gartererin bu durumu cincedenhaber almasr miimktin oldu!'undan, faaliyet bu haliyle limam grivenli olmaktan grkarmaktadrr.
(Btiyle bir durumda, 5rukanda da krsaca belirtildigi tizere kaptamn bu lim€ur.agitmeyi reddetme hakkr bulunmaktadrr. Buna karqrhk scizkonusu
hak kullanrlmadr[r takdirde, sonradan artrk limamn reddi mtimkrin delildir, donatamn sadecegartererden bu suretle uiramrg oldu[u zararlan
talep hakkr bulunmaktadrr).
Mukaveleden kaynaklanan ytiktimltilti{un

gemi limanr ne zaman

kullanacaksa, o zamana ydnelik olugu sebebiyle segilen liman hakkrn
kullamldrlr an itibanyla gtivensiz ise, ancak limam grivensiz krlan unsur
geminin buraya ulagacaSrana kadar bertaraf edilebilecek bir tehlike ise,
bu segilmig olan limanrn grivenliiini etkilememektedirllo. Buna karqrhk,
'(ileride
a5rnntrlarr ile agrklanacak oldu!'undan, bu biihimde krsaca deiinilmesi gerekirse) segilmeg olan limamn gemi buraya ulagmadan rince
grivenliiini kaybetmesi halinde, garterer gemiyi korumak igin elinden gelen her ttirhi tedbiri almakla yr.ikiimhidtir. Hatta bilindifi gibi boyle bir
durumda zamalagarterinde gartererin yeni bir grivenli liman segmesikonusunda ikincil bir ytiktimluliigu meydana glmektedir. Ancak limanr tayinden sonra grivensiz hale getiren olayrn umulmayan ve a)mr zamanda
anormal bir olay olmasr sebebiyle gartererin bilgisi drgrnda iselll, doial
olarak tedbir alma ytiktimltihiitinden bahsetme imkam ortadan kalkar,
buna ba!'h olarak da gartererin segimi gegerliligini korurlL2. Bu sebeple

110. Wilford, Coghlin, Kimball, shf.14b
111. Anormal olay kavramr igin bkz.shf. 512.
112. wilford, coghlin, Kimball, shf.l4b; Baker, G.c.H., shf.46; Baltime garterpartisi iizerinden garterere tahsis.edilmig olan Evia adh gemi 1980 yrhmn Mart ayrnda Kiiba'dan ynk
almrg ve bogaltma limam olan Basra'ya dofru seferine baqlamrgtrr.Gemi
$attiil-Arap
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belirtilen ttirdeki hallerde donatamn baghca ispat etmek durumunda olgOrmesi gerekti!'idir.

bir gartererin bu tehlikeyi

duiu husus tedbirli

bcilgesine 1 Temmuz'da ulaqmrq, 20 Af'ustos'da nhtrma yanaqmrq ve iran ile Irak arasrnda savaqrn baqladr!'r gtin olan 22 Eylnl'de boqaltma faaliyetlerini

Gemi

tamamlamrqtrr.

burada gok uzun bir stire mahsur kalmrqtrr. Lordlar Kamarasrna kadar intikal

eden bu

davada savaqrn grkmasrnrn anormal bir olay olduiu, qartererin bunu limanr seqmesi hagiivenli olduiuna

linde tahmin edemeyecegi ifade edilmiq ve Basra Limanlnln
rilmigtir.

Lordlar Kamarasrnrn

geminin liman ve yeri kullanmasr

izere, genel olarak gartererin ytikiimltiliifiintin
since devam eden bir ytikumhiliik
denizcilikle
Nitekim

ilgili tehlikelerle

ve garanti olduiu

politik

karar ve-

anormal olaylar istisna olmak

bu karara.kadar,

verdifi

tehlikelerin

arasrnda bir fark bulunmamaktadrr.)

Evia davasrnda hakem heyetinin ve istinaf mahkemesinin

gririiq de

uyguladr[r

bu olmuqtur. Ozellikle istinaf mahkemesinde gartererin buradan kaynaklanacak
luluktan

sadece tehlikenin

kurtulabilmesinin

mesine bagh olduiu

ifade edilmiqtir.

stire-

(Bu baktmdan

kabul edilmekteydi.

sorum-

anormal bir olay olarak de!'erlendirilebil-

Aynca gartererin

incelenen yiiktimltiltii0ntin

de-

oldufu, (aynr ytinde the Hermine, the Khian Sea) bu sebeple

vam eden bir ytiktimltiltik

Basra limanrnrn tayin edildi{'i anda ve hatta geminin buraa vardtfr anda gtivenli olmasrnrn gartereri sonradan ortadan kalkan gtivenlik sebebiyle sorumluluktan
cair istinaf mahkemesi

tarafindan

belirtilmiqtir.

Ancak istinaf

kurtarm aya-

mahkemesi, hakem ka-

rarlnr, geminin limana varmasrndan sonra savaq grkmasrnr anormal bir olay qeklinde
goiunluk

de{erlendirerek
Kamarasrnln

kararr

ile

bozmuqtur.

Bunun

iizerine

dosya

Lordlar

cintine gelmiqtir. Kamera ise burada ilk defa olarak segim anrnda limanrn

muhtemel gtivenli{'i kavramrnr ortaya atmrq (prospectiue safety) ve dolayrsryla stiz konudevam eden bir yuktimltiltik

su ytikiimltiltiftin

olmadrirnr

ortaya koymuqtur.

manda bu makam limanrn yine ilk olarak sonradan anormal ve umulmayan
ten

ottirti

olduiundan

gtivenlifini

yeni bir muhtemel
yuktimhiliiiilnti

kaybetmesi

bahsetmiqtir.

halinde

gartererin

ikincil

grivenli liman segmelidir. Dolayrsryla gartererin

Lordlar

bir

Buna grire garterer bu durumda ilk talimatrnr

Kamarasr

Aym zabir sebep-

ytiktimliiliigti
iptal etmeli ve

sciz konusu slnrrsrz

bir anda srnrrlamrq ve qartererin

sadece segimini

yaptrl$ anda gtivenli olmadrir gcirtilebilir olan bir limanr segmesi halinde sorumlu oldufunu ortaya koymuqtur.

(''.It is clearly at that poi,nt of time when that order is giuen that

that contractual promise to the charterer regarding the safety of that intended p,ort or place must bu fulfilled") Baker, G.C.H., -David, P., shf. 113-118
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Kanaatimize gOreburada kriter yukadaki bahsedilen normal bir gartererin gdrrigt olmahdrrll3. Briyle bir durumda umulmayan hal kavramr (zzdevreye girmektedir. umulmayan hal dosal olarak srmrsrz de{ildir, burada bu kavram ile kastedilen tedbirli bir gartererin

foreseeability)

segimi yaptr$r anda tahmin edem6yece!.i,gciremeyecefihallerdir.
sonradan meydana gelmig olan tehlikenin normal bir garterer tarafindan gcirtilmesi gerektiii hususu kendisine ba!'h olarak hem
zaman
gartererinin ikincil yiiktimliiluEtinri, yani sonradan yeniden grivenli
bir
liman segmesini grindeme getirmekte, hem de kaptanrn rimana girmeyi
red kara'nn hakh olup olmadr$ konusunda bir kriter teqkil
etmekte_
dir114. Gemi veya ytikiin tehlike ile karqrlagaca{r konusunda kaptan
grivenilebilir nitelikte bilgiler edindili anda, kendisinin bu limana (veya
belirli bir bcilgeye) gitmesi redetme konusunda hak ve ytikumhiliiiiintin
oldulu unutulmamahdrrLls.
d. Gtivenli liman ve yer kavramrmn

gartlan

d.l. Mukavele konusu gemi kavraml
Limanrn grivenlifi mukavere konusu gemi igina ft.
eta,ticurar

113. The Lucille [1984].1LLR.ehf.244 CA; rhe Concordia
f,;;d

tfg8al.f LLR.shf.B85
114. Ornelin bilinmeyen kUgiik bir lilnqnra tayin edilmesi
halinde donatan buranrn gtivenli
olrnadr$na iligkin bazr bilgiler almrg ve bunlara dayanarak
buraya gitmeyi reddetmiqse,
red karannrn verildiii an itibanyla kendisinin elinde bulunan
bilgiler incelenmelidir.
Efer bunlar verilen karann hakrr grkanyorsa, donatan
mukaveleye aykrn hareket etmig
olarak deferlendirilmeyecektir. Baker, G.C.H., shf.46
115. Scrutton, shf.26?
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. Qtinkii garterer navlun mukavelesinin kurulugu aqamasrnda
aessel)LL7
kendisine hangr tizelliklerde bir geminin tahsis edildifini

iiirenmiq ve

bunu kabul etmiqtir. Kendisi bundan dolayr limanlan segerken daima bu
hususu griz iiniinde bulundurmahdrrllS. Bu bakrmdan geminin uzunlu!u, geniqlifi, yuklu vgya safrah olmasr giiz oniine ahnacak olan unsurlardrr. Limamn diper gemiler igin giivenli olmasrnrn mukavele konusu gemi
igin bir bailayrcrhlr bulunmamaktadu'l le.

11?. Wilford, Coghlin, Kimball, shf.139; Baker, G'C.H., shf'48; Priissmann-Rabe $.560 C3;
Cooke, Kimball, Youag, Mortowski, Taylor, Lambert, shf'79,
118. Priissmann-Rabe S.560 Cgc, garterpartide ismen tayin edilmig bir liman listesi oldufu
takdirde, difer bir ifadeyle mukavelenin kurulugu anrnda limanlar belirlenmigse, garterr bunlarrn guvenlilini

aragtrrmak zorunda defildir, Qunku bu durumda da, bilindiii

gibi, donatan bu limanlan kabul etmig durumdadrr, biiylece donatan garterere tahsis etmig oldulu geminin giivenli olarak bu limanlara girebilnesini, burada kalabilmesini ve
buradan aynlabilmesini garanti eder durumdadrr.
1Ig. Brostrom-Dreyfuss (1932 LLR.136) davasrndagarterer Londonderry Limanrnr segmigtir.
Gemi boyu ve hacmi itibanyla bu limana girecek olan en biiytik teknedir. Gemi liman girigine yaklagtrfrnda, buraya yalnrz bagrna giremeyeceS anlaqrlmrg, bu sebeple kaptan
riimorkiir talep etmigtir. Ancak bunlann lirnanda bulunmamasrndan dolayr bir miktar
siire kaybr olmuqtur. Donatamn bu sebeple uEradrEl zarardan dolayr agtrlr davada mahkeme giivenli liman segmek yukiimlulugtint

ihlal ettifini

ifade ederek gartereri zarar-

dan dolayr sorumlu tutmugtur. Bu karann gerekgesindebelirtilen hususlardan birisi de
mukavele konusu haricindeki tiim gemilerin Londonderry Limanrna rahatga girip qka.

bilmelerinin, bu limanr mukavele konusu gemi iqin giivenli lulmadrirdr.

Ancak dofal

olarak bir liman srrf rdmorkdr yardrmr gerektiiinden dolayr gtivensiz olarak de$erlendirilemez. Belirtiien davada limam gtivensiz kalan zaten giriqinde riimorkdr yardrmr gerektirmesi delil, gerekti{i anda limanda rdmorkiirlerin bulunm'amasrdr. Buna kargrhk
geminin buraya girebilmesi iqin 6rne!'in direklerinin siiktilmegi gerekiyorsa, bu liman
ggvenli de$ldir. E[er bu limanda riimorkdr temin edilmesi miimkiin ise, ileride incelenecek olan iyi denizcilik kawamrna bunlardan yardrm istemek de dahildir.
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d.2. Geminin segilen yere giivenli olarak ulagabilmesi gartr
Qarterer tarafrndan segilmig olan limana gemi giivenli bir qekilde
ulagamryorsa, burasa grivenli de[i1di1120.Gemi su kesimi sebebiyle limana giremiyor ve bu sebepleytikrinti bogaltamryorsa, agrkta yaprlan hafrfleme igleminden qarterer, grivenli bir liman segmeyriktimltilti!-tine aykrm hareket etmiq olduiundan dolayr sorumludur (hem yaprlmrq olan
masraflar, hem de bu srrada gerek ytike, gerek gemiye gelecek zrya veya
hasar igin)r2r-r22.Ancak limana giriq gegici bir sebepten titrirri mrimkrin
olamryorsa, bu limamn grivenlifini etkilemez. Genel olarak ifade edilmesi gerekirse, segilen limana geminin mutlaka gok kolay ya da masrafsrz
bir gekilde ulaqmasr gibi bir gart aranmapaftfads.l24.

120. wilford, coghlin, Kimball, sf.140; cooke, Kimball, young, Martowski, Taylor, Lambert,
shf.83; Prtissmann-Rabe9.560C3
12t. Omegin the Peerles, 1914, davasrnda (garterpartide aqalrdaki
.kayrt yer almaktadrr:
"...todischarge at a safeport in the tlnited Kingdorn...or so near thereunto she can safely
'get 'always afloat-,
and deliver the cargo in accord,ancewith the custom of the port
for
stamers...")gemi garterer tarafindan segilmiqolan limana ancak ytikiiniin bir krsmr limbo edilerek girebilmiqtir. Mahkeme limanrn gtivenli olarak deferlendirilemeyecefine karar vermiq ve hafrfletme masraflanndan dolayr gartereri sorumlu tutmuqtur.
122. Omefin the Vanduera, 1899, davasrnda rirahkeme geminin liman giriqindeki k6priiniin
altrndan gegebilmesiigin direklerinin kesilmesi gerekti!,inden, limanr giivensiz olarak
kabul etmigtir.
124. Zaman garteri ile garterere tahsis edilmig olan SussexOak adh gemi brilgedetespit
edilmig olan en so!'uk 1947 yrhnrn Ocak ayrnda Hamburg limanrna gitmek iizere gartererden talimat almrqtrr. Elbe tzerinde gemi seyir halinde iken buzlarla karqrlaqrlmrg,ancak lulavuz bunun seyir iqin bir engel olugturmadrlrm diigiinmiiqtiir. Gemi Hamburg
Liman'na yaklagtrlrnda buyiik bir buz kitlesi ile kargrlagmrgtrr. Krlavuzun geminin
buzu zorlayabileceiine iligkin tavsiye {izerine yoladevamedilmig,ancakbordabunun
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Limam gtivenli olarak segme ytiktimltiltilune

bu limana ulagmak

amacryla katedilecek yol ve kanallar ile iginden gegilecek bdlgeler de da6i16it'125.Bu srrada bir gecikme meydana geldili takdirde, liman
olarak kabul edilmez ve bunun sonucunda garterer donatamn gecikme
sebebiyle uiradrlr

zararlardan sorumlu olur126. Bu balumdan, drne$in

bir liman nehir iizerinde ise, denizden uzakhlr ne olursa olsun, nehrin
deniz ve liman arasmdaki biiltimiintin tamamrmn geminin buraya ulaqabilnesi bakrp6flx1

giivenli olmasr gerekmektelirT2T. Ancak her ttirlti

gecikme ulaqrlmasr gereken limam govensiz hale getirmemektedir.
Burada giiz dntine ahnmasr gereken kriter yolculuk igin sarfedilen siiie
ile kaybedilen siire arasrndaki orandr. Bunun dnemli bir miktara ulag-

sonucunda hasar gtirmtigtti'r. Aynr tiirde bir zarar doni$te de meydana gelmigtir.
Mahkeme kaptanrn zarann meydana gelmesinde bir kusur ya da ihmalinin olmadrlrm
belirterek, zarardan gartereri sorumlu tutmugtur. Qartererin Hamburg'tan uzak bir mesafede karqrlagrlan bir tehlikenin segtikleri limanr giivensiz.krlmamasr gerektiline iligkin savunmasr, biiyle bir durunda uzakhlrn bir roliinun bulun:nadrlr, limana gidigin alternatifrnin ise olmadrS gerekgesiyle reddedilmig Ve gartererin segeceii limamn tedbirli
bir kaptanrn giivenle varmasrnrn mtimktin oldulu bir liman olmagr gerektifi ifade edilmigtir. (the Mary Lou, the Hermine)
125. Wilford Coghlin, Kimball, shf.138-140; Cooke, Kimball, Young, Martowski, Taylor,
Lambert, sf.79
126. Bkz.Brostorm-Dreyfuss davasr.
P7. Ornelin the Mary Lou 119811.2LI'R, shf.272(aynr yiinde the Hermine, 1979.1 LLR.
shf.212) davasrnda gemi Missisippi Nehri iizerindeki bir limana giderken, nehrin sulan
qekibnig ve gemi buraya gecikneyle varabibnigtir. Qartererin davada liman ile sulanh
gekildigi yer arasrnda 100 millik bir mesafenin bulundufuna iligkin savunmasr, mahkeme tarafindan mesafe kavrammrn bu konuda bir iinemi olmad{t gerekgesiyle reddedilmigtir. Mahkemeye giire, limana ulagmak igin katedilecek su yolu dofrudan do$ruya li
manrn giivenliSi ile ilgilidir.
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mamasrhalindelimanrn grivenlikvasfi etkilenmemektedirlzS
d.3. Geninin

segilen yeri gtivenH olarak kullanabilmesi

gartr

Qarterer tarafrndan segilmig olan liman bulunduiu yer, btiyriklii[d
ve konumu itibanyla mukavele konusu gemi igin (hem fiziksel bakrmdan, hem de politik bakrmdan) giivenli olmahdrrl2g. Sadece limana giriqin giivenli olmsr, buranrn aramlan rizelliklerdeki grivenlili haiz olduiu
anlamrna gelmemektedir. Bu sebeple gemi liman dahiline girdikten sonra da, burada gegireceii stirenin tamamrnda giivenli olarak kalabilmelidir130.

128. Ornelin Knutsford-TilLnans, 1908 davasmda, gemi Middlesborough - Vladivostok seferi
srrasrnda buzlanma sebebiyle bogaltma limanrna girememig v€ tig gtrx sonra kaptan
gitmigtir. Buna ilirykin olarak agrlan davada mahkeme Middlesborough Vladivostok yolculu!'u igin harcanan zamana oranla tig gtinliik bir zaman kayNagazaki lilanntns

brrun dnemli olmadrlrnr belirtmig ve limanr gtivenli olarak deferlendirmigtir. Bu davann sonucunda donatan gartererin bu suretle ulradrlr zar4rlan tidemekle yukiimlu tutulmugtur.
129. Wilford, Coghlin, Kimball, shf.140; Cooke, Kimball, Young Martowski, Taylor, Lambert,
shf.83
130. The Houston City (1956.1 LLR.shf.l) davasrnda garterpartide (sefer) gemiye Batr
Avusturya'daki bir ya da iki gtivenli limana gitmesi ve orada giivenli bir nhtrmda yiik
almasr kaydr yer almaktadrr. Qarterer gemrye Geraldton Limanrna gitmesi talimatrm
vermiqtir. Bu liman her ne kadar kuzeyden gelen riizgarlara agrk olsa da, Houston City
boy ve hacmindeki gemiler igin o giine kadar her'hangi bir problem grkarmamrgtrr.
Liman dahilindeki gemileri bu riizgardan korumak amacrfa yerlegtiriLnig elan yiizermendireklerden (buoy) bir krsmr geminin Geraldton Limanrna girdi!'i srrada balium
amactyla sdkiilnruqlerdir. Her ne kadar kaptana bunlann gecikmedenyerlerine konacaI bildirilmigse de, bundan ewel kuwetli bir dalga geminin iinemli surette hasarlanmasrna sebep olmugtur. Agrlmrg olan davada mahkeme giivenli liman kapsamrna geminin
bura5nkullanmasr salhasrntn dahil oldufunu ifade etmig ve bu balumdan qartererin seg'mig oldulu limanrn gfvenli olmadr$na
karar vermigtir.
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Ancak segilen limamn devamh olarak gtivenlifi haiz olmasr gerekmemektedir; bu bakrmdan her hangr bir tehlike amnda bunun kaptana
gecikmeden bildirilmesi ve geminin burayr grivenli bir gekilde terkedebilmesi yeterli ve gerekli sayrlmaktadrrlsl.
Aym qekilde anormal ve dnceden tahmin eCilmei mrimkiin olmayan bir takrm tehlikeler ile konuyla bailantrsr bulunmayan haller limam
grivensiz hale getirmemektedir. Bunlann yamnda her ne kadar gtivenlik
genellikle do$rudan dolruya geminin daima liman dahilinde yiizer halde

131. Wilford, Coghlin, Kimball, shf.140; The Dagmar (1968.2 LLR'shf.563) davasrnda gerni
Baltimore formu ile Kanada'dan italya'ya yuk tagrmak amacryla tahsis edilmigtir. Saint
Lawrence Nehri iizerinde kiigtik bir liman olan Cape Chat'da geminin ba{landrlr rrhtm
kritii hava qartlannda dalgalan agrk oldufundan, geminin burayr derhal terketmsi gereken bir yerdir. Ancak garterir bu konuda kaptana ne bilgi vermig ne de kdtii hava
gartlan baqladrEmdaonu durumdan haberdar etmigtir. Bu sebeple gemi zarara uira. mrgtrr. Mahkeme limamn gtivenli olmadr[.rna karar vererek, gartereri meydana gelmiq
olan zarardan dolayr sorunlu tutmugtur. The Khian sea (1979.1.LLR. shf.545) davasrnda ise gemi NYPE formu iizerinden tahsis edilmiqtir. Gemi Valparaiso Limanrndayken
frrtrna baglamrg ve geminin karaya striiklenmemesi igin derhal limam terketmesi zorunluluiu dofimugtur. Bu sebeplekaptanrn talep etti!'i krlavuz ve rdmorkdr gecikmeden
geminin yanrna gelmiqlerse de, gemi yanrnda d€mirli bulunan difer gemilerden dolayr
gerekli manevra sahasrm bulamamrq ve bu suretle bir kag saat kaybedilmigtir. Bu srrada gemi nhtrma defalarca ga{pmrqve hasara u$ramrgtrr. Mahkeme limam govbnli bulmamrq ve geminin nhtrmr terkedebilmesi ve dolayrsryla liman ve.rrhtrmrn gUvenli olarak

deferlendirilebilmesi

iqin aga$daki qartlann

ttimtiniin

bir

araya gelmesi

gerektiiini ifade etmiqtir: (1) Limanda yeterli bir meteoroloji sistemi bulunmahdu (2)
Limanda. istendi[i an hazrr olan krlavuz ve riimorkiirler bulunmahdrr (3) Geminin bulunduiu yerde, buradan gecikme olmadan ayrrlabilmek igin yeterli bir manevra sahasr
olmahdrr (4) Limanda yeterli bir manevra sahasmr devamh olarak hazrr tutacak bir sistem bulunmalrrr.
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kalmasrna baflansa da (always
gemileri gel-git hareketlerine

afl,oat), bazt limanlarda

baih

ktigtik tonajh

olaak bazt zamanlarda diple temas

etmelei olagandrr. Boyle bir durum ola$an olduiu

srirece limanrn gtiven-

ligini etkilememektedir 134

A5rnca, segilen limamn (veya nhtrmrn) grivenli olmasr, liman igindeki her noktamn bu vasfa sahip olmasmr anlamrna gelmemektedir.
Burada dnemli olan husus'mukavele konuu geminin kullanacalr yol, bdlge ve se;rro-seferyardr*".1"tt4t1135.
d.4. Geminin segilen yerden giivenli olarak aynlabilmesi

gatr .

Son olarak gemi iginde bulundu!'u qartlara uygun olarak grivenli
bir gekilde limandan aynlabilmelidirls6-137. Bu konuda genel olarak gegerli olan kurallar yukarda a5rnntrh bir qekilde inceldrnmigolan geminin
limana ulaqmasr konusunda ifade edilen kurallardrr. Dolayrsryla burada
da Onemli olan husus limandan ayrrlma ile ne kadarhk bir mesafenin ya
da sahamn kastedildigidir.

Bu da bilindifi

gibi her olayrn somut

gartlanna gtire farkhhk gcistermeteolan bir husustur. E!'er nehir tizerindei veya bir kanal dahilindeki bir liman sdz konusu ise bu nehir ya da

134. Cooke,Kimball, Young, Martowski, Taylor, Lambert, shf.83
135. Cooke,Kimball, Young, Martowski, Taylor, Lambert, shf.79
136. Cooke,KimbaII, Young, Martowski, Taylor, Lambert, shf.83
137. The Innisbo{fin (1920) davasrndagemi yoknnii boqalttrktan sonra Iiman grkrgrndakikdproniin altrndan direklerini kesmeden gegememiqve garterer sdz konusu yiiktml0liiliinii ihlal etmiq sayrlarak donatanrn ulradrlr zararlarr tazmin etmek durumunda brkarrlmr$trr.
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kanahn agrk denize olan mesafesi gdz ciniine ahnmadan, ttimti limandan
ayrrlma yolu olarak de[erlendiri1"."L61138.
d.5. Anormal olayifanrn iinceden gdriilemeyecek

engeller sebebiyle

irnkansrz hale gelmesi
'

Limanan grivenli olarak segilmesi konusunda garanti sorumluluiu

s6z konusu oldufundan dolayr, iinceden giiriilmesi miimktin olmayan engellerin

("d.urch unuorhersehbare (Jmstaende enstandene erhebliche

Leistungshind.ernisse") etkisini aynntrlan ile incelemek gerekmektedir.
Ancak bu safhada dnemle belirtilmesi gerelennokta ."ii-

am ile segim-

den sonraki gemini segilen limana ulagana kadar gegeceksiirede ortaya
grkacak olan (<incedengdnilmesi miimkrin olmayan) engellerin gartererin
sorumlulu!,u bakrmrdan her hangi bir fark yaratmamalandrr. Buna gore
amag, tayin edilecdk limamn geminin burayr kullanacafr an bakrmrndan
grivenli olmasrdrr. Di!'er bir ifadeyle garteerlimam tain ederken geminin
buraya ulaqaca$r an igin limamn grivenli olduiunu garanti etmektedir,
dolayrsryla belirtilen nitelikleri haiz engelin bu anda ya da daha sonra
ortaya grkmasr arasrnda hukuki sonuglan itiban ile bir fark bulunmamaktadrr. Ancak segim hakkrmn kullamltnasrndan sonra meydana gelen
bir engelin limamn grivenli$ini etkilemesi halinde, bu durum engel doiduktan sonra belirgin hale gelirse, gartererin ikincil ytiktimluliigtintin
varh$r unutulmamahdrr. Bilindili gibi garterer biiyle bir durumda gecik-

138. Bu konuda bkz. the Hermine ve the Mary Lou davalan
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edn difer bir gtivenli limam tayin etmekle yiikiimliid1i1139.
Incelemeye bir ayrnmla baqlamakta fayda vardrr:

Ifamn gerefli gibi yerine ,"ririj"-"*esinin
sebebi limamn karakteristik iizelliklerinin
drgrndaki rincedengiiriilmesi mrimktin olmayan
engeller ise, bu durumda garterer meydana gelen zararlardan dolayr sorumlu o1-2s140. Diier bir ifadeyle belirtilen kapsamda meydana gelmiq
olan tehlikenin kayna$ iinceden gdrrilmesi mrimktin olmayan, anormal
bir olay oldulu takdirde, garterer grivenli liman segmesine iliqkin yriktimlriliiitinti

ihlal etmig sayrlmazr4L. Orne!'in gemi liman dahilide hata-

lr bir gekilde sevkedilmekte olan diier bir gemiden dolayr zararauirarsa,
gartererin meydana gelmig olan zarardan dolayr sorumluluiu

bulun-

139. Anormal olay limanrn karakteristik dzellikleri hakkrnda meydana gelmiq ve segimden
sonra ancak geminin segilenyere varmasrndan 6nce ortaya qrkmrgsa,(iirnelin bir gemi
nin liman girigini engelleyecekqekilde batmasr) zaman garterinde siiz konusu olan ikincil ytikrimltiltik sebebiyleqartererin yeni bir liman tayin etmesi gibi, gemi bu nitelikteki
limana girmigse, kendisinin tehlikeyi bertaraf edebilmek amacryla miimktin olan her
tedbiri almasr gerekmektedir. (tirnefin yiikleme limamnda ytiklemeden vazgege-

tiirlt

rek geminin babk gemiye garpmamasrm saflamasr veya gemi liman drgrnda ise bu lir4an yerine bagka bir muhtemelen giivenli bir limanr segmesiBaker, G.C.H., 49; sefer
garterpartilerinde ise ikincil yi.ikUmliilti6"iin bulunmadrg iddia edildilinden tehlikenin
anormal olup olmadrlrna kriter olugtuiacak an gartererin talimatr verdiii andrr. Cooke,
Kimball, Young, Maitowski, Taylor, Lambert, shf.85)
140. Priissmann-Rabe $.560 D3d; Palandt g.279 Anm.8, Tekinay, Akman, Burcuo!.lu, Altop
s. 910
141. Cooke,Kimball, Young Marbowski,Taylor, Lambert, shf.85, bkz. the Evia
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gemiye bomba yermazt4z..Aynr qekilde bir qahsrn Istanbul Limamnda
genel olarak
Ieqtirmesi bu limamn giivenli['ini etkilemezl4a-raa' Qtnkii
bu tiir engeller limamn kendi ozellikleri ile ilgili deiildirler, bu sebeple
gartererin limamn iizellikleri drgrndaki sebeplerden dolayr gemiye gelen
bir
zararlan tazminetme .hali grivenli liman segme yiikiimtiiluEuniirr ne
pargasr, ne de bir d.evamrniteliginde olmaktadrr. B6yle bir durumda, donatan gartererin bu olayrn doiumunda kusurlu olduiunu ispat edebildifi
takdirde gartererin tazminat Odemesisdz konusu olabilecektir' Ancak bu
safhada gartererin sorumluluiunun de[iqtigi ve bunun artrk kusur so- ,
rumluluguna dtiniiqttiiii giizlenmektedir. Biiylece ifa imkansrzhgrm do['uran olay, gartererin kusurundan ileri geldi[i oranda BK.md. 96 htikmtine
devreye girmekte, sorumluluk hali adr gegen madde gere$nce gdzrime
kavuqturulmaktadrrl4S'

142 hgiliz Hukukunda kont bakrmrndan bu "abnormal occttrences"olarak tarif edilmekte
ve yukalda belirtilmiq oldulu gibi bdyle bir halin garterer hakkrndaki mutlak sorumlulrr{a ,'absolute warranty" son verece!'i kabul olunmaktadu. Cooke, Kirnball' Young,
Martowski, TaYlor, Lambert, shf.85
148. Buna kargrhk the Concordiatrljord davasrndageminin Beyrut Limamnda roket saldrrrsrna, uiramasr, bu tiir olaylarrn limanda srk gtiriiliir olmasrndan, difer bir ifadeyle limamn bir 6zelliii haline gelmiq bulundufiundan dolayr, limanrn giivensiz olmasr qeklinde
de{erlendirilmigtir. Baker, G.C.H.' shf'49
144. Ornefin the Evia davasrnda geminin Basra Limanrnda boqaltma faaliyetlerine devam
'
edilirken savaqrngtkrnasrlimamri kendi iginden ve tizelliklerinden kaynaklanan bir durum mu oldu!"u, yoksa bunun anormal bir olay mr oldufu tartrgrlmrg ve bunun sonucunda liman ile hig bir alakasrnr olmadr!'r bu sebeple gartererin ytikii'mltiltEiine aykrn davranmaslnln siiz konugu olmayacafua karar verilmigtir. Bunun ana sebebinin ise
gartererin segim hakkrm kullandrfr srrada Basra Limammn muhtemel sdz konusu olan
politik tehlikelerdir. Buradaki karann denizle ba!'lantrh olan tehlikeler igin de kullanrhp kullanrlamayacag agrk defildir. Baker, GCH-David, P'shf'118
145. Tekinay, Akman, Burcuoflu, Altoh, shf'910
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Ifamn gere$i gibi yerine getirilmemesinin sebebi limanrn karakteritik

tizelliklerine

iligkin

dnceden grirtilmesi mrimktin olmayan en-

geller ise, gartererin bu suretle meydana gelen zararlar igin sorumru olup
olmayaca['r konusunda incelemenin daha derinli!'ine yaprlmasr gerekmektedir.
Bir tehlikenin rinceden gdrtilebilip grirtilemeyeceii hususundaki
kriter gartererin normal qartlar altrnda edinme imkam bulaca[r bilgilerdir. Buna grire tehlike tedbirli bir gartererin bilmesi gereken ya da basit
bir aragtrrma ile d{renebilece{i bir halde ise, bciylebir limamn yegimi yrikiimhiliiitin

ihlali anlamrna gelmektedir. Orne!.in limanrn giriginin derinlegtirilmesi faaliyeti burayr seJrre uygun olmaktan grkarmaktaysa,
gartererin bu durumu rincedenhaber alrnasr mrimkiin olduiundan, faaliyet bu haliyle limam grivenli olmaktan grkarmaktadrrl46.
Aksi takdirde, gartererin normal qartlar altrnda cincedeng6rmesinin mrimktin olmadrlr engeller konusunda garanti sorumluluiu- mdcbir
sebep kryaslamasrmn yaprlmasr, gciztimebu paralelde ulaqrlmasr gerekmektedir. Qrinkti gerek harici bir olay olmasr sebebiyle, gerek rinceden
tahmin edilememesi ve cintine gegilemeyecekolmasrndan iitrini limanr

146. Ancak bu noktada limamn karakteristik iizellikleri kapsamrnda dnceden giir{ilmesi
miimkiin olan tehlike ile mtimktin olmayan tehlikenin arasrndaki farlu belirtmek gerekmektedir. Buna g6re tehlikenin aqikar olmasr halinde tedbirli bir kaptanrn tehlike gegene kadar beklemesi gerekecektir. Bdyle bir halde meydana gelen gecikmedendolayr gartererin sorumlul{'u ise burada kaybedilen siirenin uzunluluna g6re belirlenecektir.
Buna kargrhk tehlike gizli, yani iinceden gdriilemeyecekise, bunun ne kadar siirdii{.iiniin 6nemi kalmamaktadir, giinkii en tedbirli bir kaptanrn bile bu durumda limana girece{i griphesizdir.The Mary Lou [1981].2 LLR.shf.272
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giivenli olmaktan grkaran husus bize gtire miicbir bir sebeptir. Burada
tartrgrlmasr gereken konu aqagrdaki gibidir: Mticbir sebebin varhf'r garanti sorumluluiunun

ijniine gegecek midir? Yoksa, olayda mticbir sebe-

bin bulunmasrna raimen, garanti sorumluliu bu husustan etkilenmeden
uygulanmaya devam edecek midir? Bu konuda karqrhkh olarak iki giirtiqti ortaya koymak gerekmektedir:

Birinci alternatifde garanti sorumluluiu tin planda yer almakta ve
bundan dolayr, tehlike sayrlan vasrflarr haiz olmasa da, di$er bir ifadeyle
tedbirli bir gartererin bu tehlikeyi bilmesi ya da 0irenebilmesi mtmktin
bulunmasa da, briyle bir limamn segimi gegerlili$ni kaybetmekte ve qarterer bu suretle meydana gelen zararlardan sorumlu olmaktadrr.
Borglar hukukunun genel hriktimleri agrsrndan bu durum incelendi!'i takdirde karqrmrza gu sonug grkmaktadrr: Qartererin garanti sorumluluiu, di!'er bir ifadeyle kusursuz sorumlulupa tabi olan"limant giiuenli
olarak segtneyiikilmli.ihifiti" niin ifasr mticbir sebep tarafindan imkansrz
hale gelse de, miicbir sebep bir kusursuz imkansrzhk hali olarak deperlendirildipinden ve ilgili konudaki sorumluluk sisteminde de kusur unsuru

goz

ardr

edilmekte

oldu!'undan

("schuldunabhnengige

Garantiehaftung"), bu husus gartereri sorumluluktan kurtaramamaktadrr. Dolayrsryla mticbir sebep kusursuz sorumluluk halinde her hangi bir
etkiye sahip olmamaktadrr. (Orne!'in limana girig kanahmn derinlegtirilmesi sebebiyle bir anda ortaa grkan bir kaya veya kiitii hava gartlan sebebiyle aniden bir fenerin s0nmesi)147.

L47. Cooke,Kimball, Young, Martowski, Taylor, Lambert, shf.79
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Ikinci alternatif ise miicbir sebep halinin garanti sorumlulufunun
r iintine gegmesidir. Buna gdre gartererin segim hakkrm
kullandrfn anda
tahmin etmesinin mrimktin olmadrlr mticbir bir sebep limam grivenli olmaktan grkarmaktaysa, bciyle bir durumda garterer{n sorumlulu!.undan
bahsetmek mtimktin olamayacaktrr.
Ingiliz Hukukunda kabul edilen griniq kanaatimize gdre bu y6ndedir. Qunkti ilgili tarifte "in the abs;enceof some abnormal a.ccurences,,
"anormal olaylarun bulunm,arnast,harind,e" denmek suretiyle tercih her
h*s bir tereddtite yer brrakmayacak gekilde ortaya konulmaktadrr.
Turk Hukuk doktrininde yapmrg oldu!.umuz incelemerer sonucunda, miicbir sebep halinin garanti sorumlulusunun O:ntinegegti[ini kabul
eden yazarlarrn

bulundu!'unu

Akman, Burcuoilu,

Altop

belirlenmektedir.

ornelin

Tekinay,

adrt yazarrar tarafindan

kaleme ahnan
"Tekinay Borglar Hukuku', adh eserde (shf.S39) di!.er bir kusursuz
so_
mmluluk hali olan 2918 sayrh Karayollan Trafik Kanunu gere!.ince
igle_
tenin sorumlulu!'u bahsinde "...aracln igletitmesi ile zarar arastnd.aki
illi_
yet ba{tnt kesen miicbir sebep hail.eri oldukga ender...,'
burunmakla
beraber, teorik olarak konu miimktin giirtilmektedir. Ancak bu ifade
de!'erlendirilirken, adr gegen kanunun ilgili g6. maddersindemiicbir sebep
halinin bir kurtulug imkam olaraak agrk bir qekilde ortaya konduiu
unutulmamahdrr.
Benzer bir dtizenleme BK.md.bb htikmiinde br:rlunmaktadrr. Buna
grire istisdam edenin sorumluluf'unu drizenleyen bu htikiimde
de kusursuz sorumluluk prensibi benimsenirken, hemen ardrndan kurtulug
beylnnesi de getirilmekteir.
rncelerierr kusursuz sorumluluk hali bir kanun hukmtinden degil,
sadece bir mukavele qartrndan doidufundan dorayr, dolrudan do[-ruya
bir kurtulug beyyinesinin bulundulunu ifade etmemi:zmiimkiin defildir.
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Kaldr ki, ilgili kloz rhetninde de bu paralelde her hangr bir kayrt bulunmamaktadrr. Bu nedenle kloz sebebiyle ortaya grkan garanti sorumlulugunun miicbir sebep tarafrndan bertaraf edildilini ileri stirebilmek igin,
bu konuda hukuki bir temelin bulunmasr gerekmektedir. Yukandaki btiifasr cins
iizere, gartererin ilgili ytiktimliilti[liniin
Itimlerde belirtildili
borcu paralelinde deperlendirilmekte ve Alman Hukukunda (ve bizce
Tork Hukukunda da) bu trir borglann ifasr bakrmrndan borglu BGB
$.279 uyannca kusurdan

baftmsvbir

garanti sorumluiu

nabhaengige Einstand'spflicht) a\inagirmektedir'

(schuldu-

Ancak aym paragrafla

cins borglanmn ifasrnda objektif imkansrzh$n ortaya grkabileceii belirtilmektedir. Bu gibi hallerde ise borglunun sorumluluEunun kusur sorumluluiuna dtintiqtriitil4s, dig'er bir ifadeyle miicbir sebep halinde borglunun sorumluluiunun

ortadan kalktrfl kabul edilmektedir ki, bizce de

bu sonug,ilk alternatif de incelenen sonuca kryasen isabetlidir'
d.6. Ola!'an bir seyir ve denizcilik

bilgisi kavramr

Olaian bir seyir ve denizcilik bilgisi ile engellenebilecek tehlikeler,
limamn giivenliiini

etkilemezlerl4g-l50. Buna kargrhk geminin kargrlaq-

148. Tekinay, Akman, Burcuo['lu, Altop, shf.909-910
149. Wilford, Coghlin, Kimball, shf.L44
150. Bu konuda dnemli bir a[rrhS olan the Eastern City (t19581.2LLR.127) davasrnda kaptan k6tii hava qartlan sonucunda geminin demirinin taramasr sebebiyle agr{a grkmak
istemig, ancak bu srrada kayalara dolru stiriiklenmigtir.

Mahkeme kaptanrn iyi bir de-

nizcilik 6rne$ sergilemesine ra!'men tehlikeyi bertaraf edemedig'rni belirlemig ve limanrn giivenli olmadr!,rna karar vermigtir. Burada ayrrca her tiirlti limanrn, liman giriglerinin ve kanallann denizcilikle ilgili bir takrm tehlikeleri banndrrdrlr, ancak genelliklg
bunlaln seyir yardrmcrlan (fenerler, uyanlar,...) kullanmak suretiyle azalhldrlT ve bu
sebeplerle ola!'an bir seyir ve iyi bir denizcilik bilgisi ile bu tehlikelerin savugturulabilmesinin mtmktn olduu, aksi takdirde lirnam giivensiz olarak deferlendirmenin gerektili ifade edilmigtir.
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mry oldugu tehlikenin bertaraf edilmesi igin olaf.aniistri bir seyir
ve gok
yiiksek bir denizcilik bilgisi gerekmekteyse, bu limanrn grivenli
oldugun_
dan bahsetmek mtimkrin olmazlsl. Bunun doirudan dolruya bir
sonucu
olarak, z,ararrn gergek sebebi (hatta etkin sebebi)ls2 seyir hatasr
velveya
bilgisizlik ise, diier bir ifadeyle zarara geminin yanhq sevk ve
idare edilmesi sebep olmuqsa, limanrn gtivenli olup olmadr[r sorunu geri pranda
kalu153.
olaian bir seyir ve denizcilik bilgisi kavramr ile doirudan dogruya
donatan (ozelikle geminin elveriqlilisinin saslanmasirve gemi
adamlarrmn segimi bahrmlanndan), kaptan ve gemi adamlanmn gerekli
Ozeni

151' Polyglory adh tanker garterer tarafindan segilmigolan
Port La Nouvelle Limamnda safra alrrken kaptan ve teknede bulrrnan mecburi lalavuz
artan rtizgar sebebiyle rrhtrmr
terk etmeye karar vermiqrerdir. Ancak bu srrada geminin
demiri zemini taramrg ve burada bulunan boru hattrm hasarlamrgtrr. Tazminat cideyen
don.atanlimamn grivenli olmadrfrnr ileri stirerek garterere rticu etmiqtir. Donatan lehin,e
karar veren hakem L
Limanrn giivenli olmadrSrna,2. Boru hattrmn krlavuz hatasrndan
dolayr hasarlandr!.rna
ve 3' Ancak bu hatamn limamn segimi ile meydana gelen
hasar arasrndaki illiyet ba{-rnr
kesmedifine karar vermiqtir. Bu karan onaylayan mahkemeye gtire
bir limamn giivenli
olup olmadrsrm tayin eden hususlardan biri de gerekti!.i gibi
donatrlmrg olan bir geminin olafantistti bir 6zen ve bilgi gerektirmeden tayin edilmig
olan limanrn tehlikelerini
bertaraf edebilmesidir. Bityle bir halde limamn govenli
almadr{,rndan bahsedebilmek
miimkiin de!'ildir. Bu gerekgelerlemahkeme r. somut olayda
krhrikenin savugturulma_
srmn olafaniistti bir denizlicife bafh oldufu ve 2. Krlavuzun
ku.surunun kronolbjik olarak son sebepolsada, zarann gxkin gslslinin stiz konusu limam:r
tayin edilmesi olduAunu ifade etmig ve donatanrn talep ve iddiasrm yerinde bulmugtur.
152' Etkin Sebepkavramr haklanda aynnhh bilgi igin bkz.
Deniz Sigrxtalannda Etkin Sebeo
. Causa Proxima Kurah, Ulgener
153. Cooke,Kimball, Young, Martowski, Taylor, Lambert,
shf.b2
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gcistermeleri kastedilmektedir. qunkti her iki kavram birlikte incelendi!'i
olduiu sotakclirde ifade edilmek istenen hususlann birbirlerine paralel
olursa
nucuna ulaqrlmaktadrr. Alman Hukuku agrsrndan incelenecek
BGB $,27611hrikmrinde, aksi kararlagtrrrlmamrg oldupu taMirde, borgluihmal
nun kusur ve ihmalinden sorumlu otduiu ortaya konulmakta ve
ile gerekli ozenin (erford.erliche sorgfalt) gdsterilmemesinin kasteditdili
ifade edilmektedirl5a. Tiirk Hukukunda da 6zen kavramr BGB'nin belirtilen hrikmtine atrfta bulunularak tarif edilmekt"6it155. Dolayrsryla donatanrn u$radr$t zarardan.dolayr limamn gtvenli olmadrfrm ileri siirerek tazminat talep edebilmesi igin, flncelikle kendisi ve fiillerinden
sorurnlu oldufu qahrslann gerekli 6zeni gtistermig olmalan gerekmektedir.
Hem Ingiliz Hukukunda, hem de Tiirk-Alman Hukukunda kabul
edildiEi izere "ola$an bir seyir ue denizcilik bilgisi" ve "gerekli 6zen" kavramlarr baqh baqrna bir anlam taqrmamakta, bunlann varhklan, iginde
bulunulan somut olayrn qartlan gdz dniine bulundurularak deperlendirilmelidir156. Qunku donatan, kaptan ve gemi adamlanmn kusur ya da ihmalleri, difer bir ifadeyle gerekli 6zeni giistermemeleri somut olayrn
qartlairna doflrudan dofruya ba!'lantrh olup ve genel bir relativite'yi igermektedirler
Ancak yukaldaki

agrklamalar

konunun

tamamryla

subjektif

te-

nicht ein an'
1.54.BGB $.276Haftuns fiir eigenes Vershulden: "Der Schuldner hat, sdern
handelt,
Fahrlacssilkeit
uertreten.
deres bestimmt ist, Vorsatz und Fahrlaessi.ghcit zu
wer d,ieim Verkehr erfoldcrlinheSoryfalt ausseracht laesst"'"
155. Tekinay, Akman, Burcuo!'lu, Altop, shf'876

\
Kimball,
Cooke,
shf'876;
Altop,
Bwcuoflu,
Akman,
Tekinay,
16;
Anm.15,
156 Palandt $.276
Young, Martowski, Taylor, Lambert, shf'81-82
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mellere oturmug olduiu anlamrna da gelmemekte, ikinci safhad.adeierlendirmeye objektif krstaslar da dahil olmaktadrr. Iluna gOre olayrn somut gartlarr rqrErndagerekli iizenin gOqterilmiq olup olmadrlrnr belirlenirken, ayrrca iq hayatrnda hakim olan objektif genel anlayrg ve
prensiplerin de goz rinrine ahnmasr ihtiyacr do{.lrukthdr. (objektiuer
Sorgfaltsmasstab) Buradaki baqhca objektif prensiplerden biri grivenin
korunmasr prensibidirlsT. Buna grire her gahrs huk'ki bakrmdan kargrsrndaki qahsrn edimlerini yerine getirebilmesi konusunda yeterli bir bilgi
ve yetenefi haiz olduiuna grivenmek ve buna gdre hirreket etmek hak}:rna sahiptirl58.
Yukarrda yaprlan krsa agrklamadan da gdrtiletrileceii tizere, gartererin belirtilen tiirdeki hallerde iki qekilde savunmaryapma imkam bulunmaktadrr.
Buna gtire kendisi;

ya geminin limanda kargrlagmrg bulundu!'u tehlikenin ola!.an
bir
seyir ve ryr bir denizcilik bilgisi ile bertaraf edebilecek bir nitelikte
olduiunu, diier bir ifadeyle zarara limandaki tehlikenin crefil, yanhq sevk ve
idarenin sebepolduf'unu ileri srirecek.159-to0

157. Palandt 9.276Anm.lb
158. Palandt g.276Anm.1b,16, 1Z
159' Biiyle bir durumda iki ihtimal vardrr: *ya yanhg sevk ve idare
halinde aslnda liman gnvenlidir' *ya da liman giivenli olmasa bile sevk've idare, liman
segimi ile zararrn arasrndakir nedensellik balrnr keser. cooke, Kimbalr, young, Martowski,
Tayror, Larnbert,
shf.52
160. olaganbirseyirvedenizcilik bilgisi iseolaydan olayadegiqiklik g6stermekleberaher,
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ya da geminin limanda karqrlaqmrq olduiu tehlikenin mticbir bir
sebep (anormal bir olay) olduEunu ve dolayrsryla kendisinin bu tehlikeyi
dncedengOrmesini mtimktin olmadrlrm iddia edecektir'
3. Qartererin

ortadan kaldrran haller

borca aykrrrhsrm

a. ifamn iinceden gtirtilemeyecek engeller
sebebiy'e imkansrz hale gelmesi
Daha dnce de ifade edilmiq olduiu tizere, ifamn imkansrz hale
gelmsinin sebebi (mticbir sebep gergevesidahilinde sokulabildili takdirde) iinceden giirtilmesi miimktin olmayan engeller ise, bu durumda gartererin garanti sorumluluiu bertaraf olmakta, difer bir ifadeyle bu sebeple
gemrye gelen zarardan dolayr gartererin

sorumlulu!'u

bulunmamakta.

drr.

meydana gelmiq olan bir zarard.an dolayr limanr gtivenli olarak segemeyen gartererin mi
sorumlu olacair, yoksa srradan kabiliyeti
naca6 doirudan

doiruya

manln gtivenliii

kavramrna

diger bilgi kaynaklarr
uygulamak
raporlanm

sarfedemeyen donatanrn mr bu zarara katla-

bir nedensellik sorunu olarak ortaya grkar. Bu balrmdan
hava durumu raporlan

da dahil olduiundan,

da iyi bir denizcilik

ile limanrn gartlannr

bunlarrn igeriklerine

olarak deferlendirilmektedir.

ortaya koyan

gdre bir davranrq tatzt

Qartererin

vermemeleri ve liman ile ilgili bilgileri aktarmamalarr

li-

kaptana hava

limam giivenli olmak-

tan grkarrrken, bunun tersi hallerde nedensellik meydana gelen zarar ile iyi bir denizcinin alaca{r tedbirlerin
LLR. shf. 563

ahnmamrg olmasr arasrna kurulacaktrr.

the Dagmar

[1968].2
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gegici engeller sebebiyle

imkansrz hale gelmesi
Aym gekilde gartererin borca aykrnhfrm bertaraf eden hususlardan biri diieri de limamn karakteristik tizelliklerinin dahilinde bulunsa
dahi, gegici engellerdirl62-163.Her ne kadar liman (ve yrikleme/boqaltma
yerinin), ulagrlma, kullanrlma ve a5n'rlmabalamdan grivenli olmasr gerekse de, gegici engel ve tehlikeler limamn grivenliEini kaybetmesine sebep olmazlarl6a. qunkri gemi nasrl yolculuk safhasr srrasrnda kritti hava

162. wilford, coghlin, Kimball, shf.t36-t37; cooke, Kimball, young, Martowski, Taylor,
Lambert, shf. 85;.Baker G.C.H., shf.47
163. ornelin limandaki seyir giivenliiini sa{layan bir sistemin gahgmamasr,doirudan
dogruya limana ve buramn karakteristik dzelliklerine iliqkin bir tehlikedir ve bunun
krsa
bir siire devam etmesi gartererin sorumlulu{'unu ortadan kaltrrmaya yetmez.
orne!.in
the f,lastern City davasrndakrsa ancak gok giddetli stiren firtrna Mogador limanrmn giivensiz olmasrna sebep olmugtdr. Burada mahkeme bir firtrnaya kargr gemilerin
tedbir
almasrna yetecek kadar bir stire ewelden tehlikenin anlagriabilmesi halinin
sonucu de$igtirecefi ve limamn giivenlifinin bu durumdan etkilenmeyecegini belirtmiqtir. The
Khian Sea (t19791.1LLR.shf.545 CA) davasrnda istinaf mahkemesi ktitti hava qartlal
sebebiyle bir geminin liman dahilinde bulundu$u yerden aynlmak zorunda
kalmasrnrn
burayr giivensiz krlmayacagrnrbelirtmigtir. The Mary Lou ([1981].2LLR.shf.2Z2)
Bu da_

,

vada mahkeme tehlikenin iincedengdrtilebilmesi halinde, bunun limam
mutlaka giivensiz lulmayacafrm belirtmiq ve tedbirli bir kaptan briyle bir duri-rmdatehlike geqene
kadar bekleyebilece!"iniifade etmiqtir. Buna kargrhk tehlike gizli ise haliyle
bunun ne
kadar siirdtiiiniin iinemi kalmamaktadrr, gtinkii en tedbirli bir kaptanrn
bile bu durumda limana girece!'i giiphesizdir.

164' Qarterpartide liman geminin her tiirlti halde buraya ulagabileceii,
kullanabilece!-i ve
aynlabileceii bir liman qeklinde tarif edilmemig oldulu takdirde, !'at an! time
of tid,e,,_,
bu konuya 6rnek olarak gel-git hareketlerinin g6sterilmesi.miimkiindur. Bu
halde geminin gerekli gartlar olugana kadar beklemesi gerekmektedir. cooke,
Kimbalr, young,
Martowski, Taylor, Lambert, shf.gs; biiyle bir halde bir limam srrf gel-git
hareketleri
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gelebili
Sartlan ile kargrlaglyor ve bunun sonucunda gecikme meydana
yorsa, aym qartlann liman giriginde de meydani gelmesi ve bunun sonucunda bir miktar gecikmenin ortaya grkmasr da mtimkunflii1l65-166.
c. Gerni tarafrndaki

kusur ya da ihmalin

gartererin

segimi ile

meydana gelen z^rar arasrndaki illiyet ba{nm kesmesi
t'nouus ae tus int era ie ni srl
segilmig olan limanda htiktim stiren tehlikelere rafmen gartererin
borca aykrnhk etmemig olarak de!'erlendirildi{i hallerden biri de gemi
tarafrndaki kusur ya da ihmalin gartererin segimi ile meydana gelen zarar araslndaki illiyet bafrm kesmesidir. Ancak nedensellik konusunda
inceleme yapmadan ewel gemi tarafindaki

kusur ve ihmal kavramr ile

ne iade edildifinin belirlenmesi gerekmektedir.
c..1. Gemi tarafrndaki

kusur ya da ihmal kavramr

Inceleme konumuza iliqkin olarak agrlan davalarda gartererin ileri

sebebiyle krsa bir siice limana giriqi engelliyor diye gtivensiz olarak niteleildinnek rniirm'
kun deEildir. Baker, G.C.H., ehf.47 Ancak geminin beklemeeinio mukavelenin ticari gai.
yesini ortadan kalduacak kadar uzuq olnamasr gerekncLtedil,

Orne$in Klutsford-

Tillmans, 1908 davasrnda, gemi Middlesborough-Vladivostok seferi nransda buzlanma
sebebiyle bogaltma limaruna girememig ve tig giin sonra kaptan Nagazaki Limanue gitmigtir. Burada mahkeme Middlesborough-Vladivostok yolculufu igin harcanen zamana
oranla iiq gunluk bir zaman kaybrmn dnemli olmadrlrnr helirtmig ve limaor gilvenli o[arak deferlendirmigtir.
165. \ryilfo;il, Coghlin, Kimball, shf. 136-13?;Baker, G.C.H', sM.47
166. The Stork, (1950.2 LLR. shf. 397
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stirebildceii savunmalardan biri, seqmiq bulundulu liman gtivenli olmasa dahi, zararr gergek ya da etkin sebebinin limamn gtivensizlifl degil,
donatan ve fiillerinden sorumlu olduiu gahrslann kusur veya ihmalleri
olduiudur167. Gemiye gelmig bulunan zarann gergek sebebi donatan ve
fiilerinden sorumlu oldu{u galuslarrn kusur ve ihmalleri ise, gartererin
segti!'i liman giivensiz grksa da, kendisinin bu sureile borca aykrnhla ortadan kalkmakta ve donatan kendisinden zararrna iliqkin olarak tazminat talep edememektedir. Bunun igin donatana ve fiillerinden sorumlu
oldulu qahrslara ait kusur ve ihmalin168, grivenli olmayan liman segimi
ile meydana gelmig olan hasar arasrndaki nedenselik bafrnr kesmesi gerekmektedirlcg. Dolalasryla zararrn olafan bir seyir ve denizcilik bilgisi
ile bert4raf, ed.ilmesimtimk{in olan tehlikelerden ka5maklanmasr halinde,
buna katlanacak olan gahrs donatan olmakta, buna kargrhk zarara meydan veren sebebin bu suretle dniine gegilebilmesi igin ola!.aniistri bir seyrr ve denizlicik bilgisine gerek duyulmaktaysa, bundan garterer boruna
aylurr davramg olarak kabul edilmekte ve sorumluia katlanmak durumunda Lr1-uL1u4y170.
Bu konuda aranan kusur ve ihmal standartrna gelince, gerek doktrininin, gerek mahkemelerin kusur ya da ihmalin hafif derecedeolmasrnr

167. Wilford, Coghlin, Kimball, shf. 148-149
168. Her ne kadar, zorunlu olsun veya olmasrn, krlavu zla.rgeminin seyri ile ilgili konularda
donatarun yardrmcr qahsr olarak kabul edilmekteyseler

de, tayin edilen limandaki

vuzlann yetersiz olduiu gok 4prk bir qekilde bilinmekteyse,
lann

gartererin

bu

limanr

tayin

Dolayrsryla bir limanrn ktlavuzlan

etmesinden

kaynaklandr{r

kabul

shf.g6

lalazarar-

edilmektedir.

sebebiyle gtivenlig"ini kaybetmesi mi.imktindtir.

169. cooke, Kimball, Young, Martowski, Taylor, Lamfert,
170. Bkz. the Ragmar

bunlarrn sebep olduiu
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bagrn kesilmesi bakrmrndan yeterli giirmedikleri, nedenselliiin kesilmesi
igin kusur ya da ihmalin alrr derecede olmasrm aradrklanm tespit etmekteYizlzt.
'

c..2. Nedensellik ba$mn

kesilnesi

(noaus actus interaienis)
Donatan ve fiillerinden sorumlu olduEu qahrslann her ttirlti kusur
ve ihmalleri gartererin segim hakkrm kullanmasr ile meydana gelen zarar arasrndaki nedensellik baftm kesmez. Ancak zarann tek sebebinin
gartererin tayin ettigi liman olduiu hallerin drgrnda, kaptamn mtigterek
kusurlu oldu{u hallerde de bahsi gegenba!'kesilmektedir. Dopal olarak
burada iinemli olan olayrn somut qatlandrr. Buna gOre limanrn gtivenli
olmadr$ agrkga belli ise, kaptamn ne qekilde hareket etmesi gerektiii,
di!'er bir ifadeyle bu duruma ra{men limana girmesi mi gerektifi, yoksa
gatererin talimatrm red mi etmesinin lazrm geldi!'i konusunda gartererin
bagvurdugu yol gergek sebebin kendi borca aykrnhgr olmadrfrnr ileri stirmektir. Buna gdre gartererin "kaptaru,n tehlikeyi gdrmesi gerekirdi" veya
"giiuenli[in kaybolrnast.agr.koldufiundan dolayt, kaptantn limana girmemesi gerekirdi" geklindeki savunmalan agrkga g0vensiz olan bir limana
glriSin kusurlu bir hareket olacalr ve bunun qartererin limam segmesiile
meydana gelen zarar arasrndaki nedensellik balrm kesti[i ve dolayrsryla
zarar a donatamn katlanmasr gerekti$ini vurgulama amacrna yiineliktir.
Ancak doktrinde kabul edilen gdrtige gdre kaptam tercih yapma dummuna iten gartererin limam segme hak ve ytikumltiliiitidiir,

bundan dolayr

l7i. Bkz. The Arta (119851.1LLR.shf.534), Cooke, Kimball, Young, Martowski, Taylor,
Lambert, shf. 86-88, G.C.H. shf.52
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derhal bir yargrda bulunmadan sorunun gtiziimti kaptamn somut olayda
normal olarak (reasonable) davramp davranmadrfrmn belirlenmesine
baflr olmahdtrT2-L73.
Dolayrsryla kaptanrn normal olarak hareket etti!'i her dgrumda,
gartererin borca aykrnhfrndan bahsetmek mtimktindtir, meler ki, kendisi tereddtitstiz olarak limanrn gtivenli olmadr!,rnr bile bile buraya gir.in174.
c.3. Mtiterafik

kusur halinde zarann b6ltinmesi

Qarterer hakkrnda garanti sorumluluiunun bulunmasr miiterafik
kusur uyannca zarann bdlUnmesini ve gartererin tazminat boreunun
kargr kusur oramnda indirilmesini engeller mi? Difer bir ifadeyle iirneSin gartererin gtivenli olmayan bir liman ya da yer segmesihalinde kaptan son derece aqrk olan bu gtivensizli!'e ra[men bu liman veya yere girmigse bu suretle artan zararlarrn tamamrndan garterer mi sorumlu olur?
Yoksa mtiterafik kusur kurah uyarrnca kusuru oramnda zatata donatan
mr katlamr?

172. Wilford, Coghlin, Kimball, shf.150; Cooke,Kimball, Young, Martowski, Taylor, Larrbert
shf.86
L73. bkz the Polyglory davasr, (1g77) 2. LLR.shf.35d. Burada liman, olayrn somut gartlarr altrnda normalden yiiksek bir dlgtide denizcilik gerektirdi["inden dolayr giivensiz olarak
delerlendirilmig ve krlavuzun kusurunun liman segini ile zarar arasmdaki nedensellik
bafrnr kesmediSinekarar vermigtir.
174. Bkz. The Stork (1955).2LLR.shf.55 (QB) davasrndakabul edilen ve halen uygulanan gdrUSegdre kaptanrn gdvenlife iligkin tereddritii olup, buna ralrnen limana girdiii hallerde, kendisi normal olarak hereket etmig sayrlmaktadu. Wilford, Coghlin, Kimball,
shf.150; dolayrsryla kaptanrn davramgrnrn normal olmamasr igin kendisinin giivenliiin
olmadr$ndan emin olmhsrnarafmen lirnana girmesi gerekmektedir.
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c.3.1. fiirk-Alman

Hukukunda

Ttirk-Alman Hukukunda mukaveleden kaynaklanan borglann ifasr
konusunda miiterafik kusurun uygulanabilmesi igin gerekli kanuni dayanaklar mevcuttur. Ayrrca adr gegenhukuk sistemlerinde zarann b6hinebilir olmasr doirudan doiruya bir ihtiyaq halindedir. Qtinku TlirkAlman Ozel Hukuklarrnda kabul gdren uygun nedensellik teorisi oldufundan ve bu teorinin uygulanmasr sonucunda birden fazla uygun sebep
ortaya grkabileceginden, ister istemez zararln biiltinmesi ihtiyacr do[, l

t

maktadrr.
Alman

Hukukunda

BGB $.254 uyarrnca zarann

biiliinmesi,

(Aufteilung d.er Folgen der Gefahr) diEer bir ifadeyje gartererin tidemek
durumunda kalacalr tazminattan kargr kusur oramnda indirim yaprlmasr mrimktin bulunmaktadrrlT5. Tiirk Hukukunda da varrlan sonug bundan farkh de!'ildir. Buna gOreher ne kadar miiterafik kusuru dtizenleyen
BK.md.44/7 htikmii haksrz fiiller bahsinde yer almaktasya da, BK.md.98/
2 hrikmri bu bahiste yer alan maddelerin kryasen akde aykrrrhk hallerinde de uygulanacafrm ortaya koymaktadrrlT6.
Ancak buradaki hukuki sorun BK.md.44/L hiikmrintin akdi iliqkilerde de uygulanabilece$ini belirlemekle son bulmamaktadrr. Ikinci sorun garanti sorumluluSunun sOzkonusu oldu[u hallerde miiterafik kusurun kabul edilip edilemeyeceflidir. Bu konuda kabul edilen.gdrtiqe grire
zarar gdrenin kusurunurr, zarar veren garanti sorumluluiuna tabi olsa

175. Priissmann-Rabe$.560D3c; Scwampe,shf.49
176. Yargrtay bu paralelde gegitli iqtihatlar grkarmrgtrr. Orne$n (15.HD.) 6.3.89 tarihli
8.2524,K.1114,31.5.1988tarihli E.3516K2130, Karahasan,cd.III.shf.729-731

l
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bile, bir indirim sebebi olugturacagrdrrlT?.Yargrtay da aynr gtirtigti kabul
etmekte ve bu durumu qu qekilde ifade etmektedir:
"..zararr,n meydana gelmesine hakstz eylemi ipleyenin kusuru ya da
kusursuz sorumluluk hallerind,e sorumlu@u gerektiren olay yanrnd,a,
ktsrnen zdra,ra u$rayaru,nhendi kusuru da amil olmup ise,tazminattan
bir oranda indirirn yapr.lrnastgerekir... Genellikle birtikte kusur olarak
nitelenen bu kusur, ahh bagmda (rnahul) bir kimsenin kend.igrhart igin
sahmaca$t ue saktnmast gerekli olan diigilncesiz bir hareket olarah
tantmlanmaktadr.

zara,ra u$ramamak igin gerekti 6zeni g\sterrneyen

ueyazdrarln meydana gelmesini isteyen kirnse, bu harehet tarztntn
sonuglartna katlanmah, ue bu dquranlglnr,n zararrn meydana gelmesind,e
oynadr'fitrole, etkisine ue derecesineg6re zararu ktsmen ueya tarnamen
i.izerineulmahdn. Qiinkii kendi kusuruyla sebeQiyet
uerdi{i yA ao
artmastna neden oldu$u ze.rarrn \dettirilmesini isternek MK.'ru,n
2. rnaddesinde siizii edilen dilrtistliik kuralma ayktrt, olacaktlr..."178.
b. Ingiliz-Amerikan

Hukukunda

ingiliz Hukukunda gtivenll liman segmeytikiimlurtiiii

qarterparti-

de sarih bir gekilde yer almaktaysa, (6rnepin NypE, Baltime, Gencon)
mtiterafik kusur halinde, zatart taraflann arasrnda bunlarrn kusur oranlarrna gOre bcilmek yerine, bu hukuklarda nedenseilik konusunda uygulanmakta olan causa Proxima teorisinin etkisinde zatarrn etkin sebebi
belirlenmek suretiyle sorumlu olan gahrs bire indirmek yolu tercih edil-

I77. Tekinay, Akman, Burcuoilu, Altop, shf.bg6
L78. Y.4.HD 26.2.1979t ve 8.L978/5666,K.tg1'9/25L6
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sorumulu olduklan
mektedirlTg-l80. DolaJnsryla donatan ve fiillerinden
qahrslarrnkusurveyaihrnalleriyasegilenlimanilezatatarasrndakinedensellikbalrnrkesecekvebusayedegartererinborcaaylrrnlrlrortadan
ve qarterer borca aykrn
kalkacak, ya da sdz konusu baf kesilmeyecek
davranmrqolarakdefierlendirilerekdonatanrnuiramrqolduiuzatarL
qiinkii safe Port klozunun sarih
tazmin etmek durumunda kalacaktrr.
olarakyeraldr[rgarterpartilerdebirkusursuzsorumlulukhalisiizkonusuolduiugerekgesiyle,,ContributoryNegligence'\ct7945,,egoremiitera(express) bir kayda ayfrk kusur taraflard.an birinin mukaveledeki sarih
igermekteyse, zararrn bdliimesi miimktin de!'ildir, dolayrsryla
ve filligartererin garterpartideki sarih bir qarta aykrnhpr ile donatamn
qeklinde ortaya grkrendin sorumlu olduiu gahrslann kusur ve ihmalleri
etmek gerekmektetrlr her halde zarann mutlaka etkin sebebini tesbit

krnhfln

dir.
Bu sebeplerle gemi tarafrndaki kusur veya ihmalin zarann oluguolmamunda krsmi olduiu, buna karqrlrk gartererin bu limanr segememiq
'

tiimtinde nesr halinde meydana gelmesi mtimktin olmayan zararlann
densellik bafr kesilmemektedir'
ya da
Buna karqrhk etkinlik bakrmrndan gemi tarafrndaki kusur
konusu baf
ihmalin limamn gtivensizlifinin dntine gegmesi halinde s6z
kesilmekte ve gartererin borca aykrnh[r bertaraf edilmig olmaktadrr.
Bununla birlikte meydana gelmiq olan zarar fiziksel olarak biiltine-

t79. wilford, coghlin, Kimball, shf.L49;Baker, G.C.H.,shf'55
gcirtilmektedir, Benedict on Admirality,
180. Amerikan Hukukunda ise tersi ytinde bir efilim
7. baskr,vol 2b,l-49, naklen Baker, G'C"H',shf'55
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biliyorsa, tirneiin meydana gelen zaann bir lcrsmr tekne hasarr, diger bir
hrsmr da gecikme ise, bu takdirde gemi tarafrndaki kusur veya ihmal ait
oldu!'u krsmrn limamn grivensizliii ile olan nedensellik bafrm kesebilmektedirl8l. Bu da kanaatimizce yukarda konulan Ingiliz Hukukundaki
bu cizellifln bir istisnasrm tegkil etmektedir. Ancak bunun doktrinde teorik bir sonug olmaktan 6teye gegemedili kabul edilmektedirls2.
Buna karqrhk giivenli liman segimine iligkin sarih bir kaydrn garterpartide bulunmadrfr hallerde ve "d,t"tediligence" -kusur sorumluluiunun sOzkonusu edildigi shelltime 3-183
ve shellvoy 2 ttirtinden garterpartilerde garanti sorumluluiu

yerine kusur sorumluluiu

boylece gartererin zrmni ytiktimltiltigiinti

gegtiiinden ve

yerine getirmesi bakmrndan

normal bir dzenin (rea.sonablecare) yeterli bulunduiundan,

mtiterafik

kusurun sdz konusu olabilmekte ve buna baih olarak meydana gelmig
olantzar arnt tarafl ann arasrnda paylagtrrrlabilmektedirrS4.
4. Ytiktimltilti{tin

yerine getirilmesinin

sonuglan

a. Giivenli olmayan bir liman ve yerin segilmesinin
donatan bakrmrndan sonuglan
Donatan ve kaptan, garterilr segim hakkrnr hukuka uygun bir

181. Wilford, Coghlin, Kimball, shf.149;Baker, G.C.H.. shf.b5
182. Baker, G.C.H.,shf.56
183. shelltime 3 cl.3:"...charterersshall not be deemedto wanant the safety of any port..nnd,
shall be under no liabilitiy in respectthereofexreptfor lossand damage caused,by their
failure to erercisedue diligence..."
184. Wilford, Coghlin, Kimball, shf. 1b1; Baker, G.C.H.. shf.56
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qekilde kullanmrq olsa dahi, bu segime hemen uymak zorunda defildirler. Buna gdre segim hakkrmn hukuka uygunluf'u hakkrnda qtiphesiz stiz
konusu oldu{u durumlarda, kaptan ve donatan bu normal bir stire dahilinde kontrol etme hakkrna sahiptirlerlss. Ancak bu adr gegen gahrslann
mutlaka segilmig olan limamn giivenli olup olmadr[rm aragtrrmalan gerektiii anlamrna gelmemektedirlS6. Di!'er bir ifadeyle donatan ve kaptan
bakrmrndan gartererin segmig olduiu limamn gtivenli olarak kabul edilmesine iliqkin bir karinenin var oldu!'unu ifade etmemiz miimkiindtir.
yerine
Qiinkti mukavelenin diier tarafimn tizerine diigen ytiktimltiltiiti
getirmesini beklemek asrldrr. A5rnca,yukanda da belirtilmiq olduiu gibi,
agrr olmadr$ srirece gemi tarafindakilerin kusur veya ihmalleri gartererin borca aykrrrhfrm ortadan kaldrrmamaktadrrlar. Dolayrsryla gartere1rn"dnnatan ue kaptaru.n seEnigold.u$u limanm giiuenli$ini ara.gtrmalarL gerekird.i" qeklindeki

bir

savunmasl, bdyle bir

araqtrrmamn

yaprlmasrna gerek olmadrgndan ya da gerek olsa bile bunun afrr bir kusur veya ihmal tegkil etmemesinden dolayr, etkili olamayacaktrr.
Kaptamn garterer tarafindan segilmig olan bir limana $rmeyi reddetmesi burasrnrn gtivenli olmadr$ ve dolayrsryla mukaveleye ve buradaki tahsisi srmrlanna aykrn olduiu gerekgeleriyle miimkiin olurl87. Bu
durum bir bakrma zamarr garterpartisinde bulunan emplo5rmentklozununun yaprsr ile bailantrhdrr. Qtinkti bilindigi gibi bu klozda kaptamn ticari konularda gartererin talimat yetkisi dahilinde oldufu ortaya konul-

185. Cooke,Kimball, Young, Martowski, taylor, Lambert, shf.87
186. Wilford, Coghlin, Kimball, shf.147; Cooke,Kimball, Young, Martowski, taylor, Lambert,
shf.87
187. Wilford, Coghlin, Kimball, shf.148
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maktadrr. Bdyle bir halde ise garterer adr gegen kloz gereiince yine garterpartinin diger klozlan ile gizilen ticari yetkilerinin drgrnda bir talimat
vermiq olmak durumunda kalmaktadrr ki, bu durumda kaptamn bu talimata u5rmamahakliir ve yetkisi doEmaktadrrl8S.
Donatan ve kaptan gartererin segti{i limarn grivenli olmadrfrnr biliyorlarsa, buna u5rmamahali bir hak ve yetki oldu$'u kadar ayrrca bir de
ytikiimluhik geklinde ortaya grkmaktadrr. Ozellikle kaptan ',nasrl olsa bu
Iimaru. garterer segti, meydana geleceh zararlaru d,a kend,i katlanstn',
geklindeki bir diiqtince ile sdz konusu yetki ve yrikrjmhihigu kullanmaktan imtina edemez. Efer limamn grivensizliii gemi limana girmeden
6ncekaptan tarafindan bilinrnekteyse, kendisinin bu limana girmeyi reddetmesi ve gartererden yeni ve giivenli bir riman tayin etmesini istemesi
gerekmektedir. (ikincil yiikiimhilu{'U ifaya davet)18eBuna karqrhk
limanm gtivenli olmadr[r, gemi ancak buramn srmrlarrna dahil olduktan sonra anlaqrlabilmiqse, bu durumda kaptanrn her hangi bir gecikme olmadan, limam terketmesi gerekmektedir. Bu bir ba}ama kaptamn meydana
gelebilecek zararlan en aza indirmek bakrmrndan bir yetki ve yr.ikumhiliigtiniin oldulu anlamrna gelmektedirrg0.
Segilen limanrn guvenli olmadr[rnr bile bile kaptan gartererin tali-

188. bkz. The SussexOak, b0.88 LLR.shf.BO7
189. Buna kargrhk garterer tarafindan hukuka uygun olarak tayin edilen liman
sonradan gtivenli!'ini kaybederse, garterer mukaveleye aylun dawanmamrg olmakla birlikte, gemi
de buraya girmek zorunda degildir. (the EvaggelosTh 119711.2LLR.shf.2o0) B6yle bir
durumda sefer garterinde gartererin tekrar liman tayini hakkr bulunmadr{rndan dolayr,
rlonatan muhtemelen "so near" klozunu uygulamakla yukumlit kalacaktrr.
lro. Wil&rd, Coghlin, Kimball, shf.148
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kullanmatrna uyarsa, bu gartererin segim hakkrm gegersiz bir gekilde
mrg olduiu defini kullanma hakkrndan feragat olarak deierlendirilmekgdre, bu ieragat
tedir191. Ancak burada kabul edilmekte olan gdztime
gelen zararlaajmr zamanda limamn grivensiz olmasr sebebiyle meydana
nn192 gartererden talep edilemeyecefi anlamrna gelmemektedirlgS.

normal bir garte191. wilford, coghlin, Kimball, shf.148; giinkti qartererin verdili talimatrn
iddiasrnrn, qarterererin tayin etmemesi gereken bir liman oldu[una iligkin tlonatanrn
agrk olarak
rin. kendisinden qok daha fazla gemiyle iletigim imkam bulunan donatanrn
ile daisavunmasr
giivenli olmayan bir limana girmeyi reddetmesi gerekirdi geklinde bir
ma giiriilebilecefi kabul olunmaktarr, Baker, G'C'H'-David, P'shf'119
talep edebileceli
192. Donatanrn gtivenli olmayan bir limamn seqilmesindendolayrtazminini
6zelzararlar sadece ufl'ramrq olduiu fiziki zrya ve hasar ile srnrrh de!'ildir' Bu kapsama
limana
likle gecikme zatarlan da dahildir. Ayrrca tazmini istenebilecek olan kapsama
(6rne!'in riimorkdr
girilmesini sallamak igin yaprlan ilave masrallar da girmektedir.
kullamlmast) Bu tiir masraflardan kimin sorumlu olacafl sorusunun cevabr dofirudan
Kimball,
dofruya bunlarrn olafan olup olmadrklannrn belirlenmesine basladrr. cooke,
Young, Martowski, Taylor, Lambert, shf'87-88
ytikleme limanlan Harg,
193. The Kanchenjunga 119901.1LLR.shf.39l davasrnda gemi
garterere tahsis
Lavan ve Srrn adalan arasrndan birisinin segilmesi gartrna ba!'h olarak
ilgilileedilmigtir. Gemi verilen talimat iizerine llarg adasrnagelmig ve hazrrhk ihbannr
tan-.
yanagtrnlmayan
re gdndermigir. Arclan bir hafta gegmesine raimen hala nhtrma
ve giiker, Irak tarafrnca bu adanrn bombalanmayabaqlamasrtizerine buradan aynlmrg
yine
geminin
venli bir yerde talimat beklemeye baqlamrqtrr. Bunun iizerine garterer
m gprekHarg adasrnagitmesini talep etmigsede, kaptan segilenyerin giivenli olmadrfT
ge gdstererek bu limana gitmeyi reddetmigtir. Buna karqrhk garterer de bagka bir lima'
Bunun
m segmeyikabul etmemigtir. Bu sebepletlegarter mukavelesi ifa edilememigtir.
sonucunda her ikiJarafda, kargt tarafin mukaveleye aylcrr davrandrfirm ileri stirerek,
tazminini istemiqtir. Mahkeme, gartererin segimine uyularak limana girilredmesi ve orada hazrrhk mektubunun verilmesinin, donatan igin sonradan bu segimi
zararlalnrn

detmek hakkrm

kaybetmek anlamrna geldi$ne,

ancak kendisinin burada limanrn

giivenli olmamasrndan kaynaklanan zararlannrn tazminini talep edebilecef-ine karar
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Dolayrsryla gartererin, limanrn grivenli olmadrgr hususunda bir tereddrittin bulunmadrEr haller istisna olmak izere, segimini kabul etmek ve
buna uymakla donatanrn segim-zarar arasr nedensellik ba5nr kestigini
ileri stirmesi mtimktin degildi1194.
b. Gtivenli olmayan bir liman ve yerin segilmesinin konipmento
hamilleri bakrmrndan sonuglan
Qarterparti altrnda konigmento drizenlenip, bunlann devredildili
hallerde, tayin edilmig olan limamn sonradan grivenli[ini kaybetmesi sebebiyle gartererin yeni bir liman tayin etmesinin, koniqmento hamilleri
bakrmrndan sapma olarak ileri stirtilmesi miimktlrdiirlg5-196.
eartererin
kaptana imzalatmrg oldugu konigmento yeterli derecede bir sapma serbestisini (Iiberty of deuiation) haiz olmadrfr takdirde, donatarn konigmento hamili tarafindan haksrz sapma gerekgesiyletazminat talebiyle kargrlagma riski bulun*"L1"6t1197.

vermig, fakat bunun olayda kullanrlan Asbatankvoy garterpartisinin savag klozunda
donatana verilen haklardan feragat anlamrna gelmedigini, bu sebeple Harg adasrna geri
dtinmeme karanna kaptan tarafrndan stiz konusu kloz uyannca verilebilece!-ini
belirterek, taraflann kargdrkh olarak birbirlerinden isteyebilecekleri bir tazminatrn
olmadrfrm
ifade etmigtir. Bu karar agrk olarak gartererin segimineagrk bir qekilde uyulmasr
halinde,
sonradan bu segimi reddetme hakkrmn miimktn olmadr!:m, ancak donatan,n gtivensiz
liman segiminden dolayr meydana gelen zararlanm gartererden talep edebilecefir-rigostermektedir.
194. Cooke,Kimball, Young, Martowski, Taylor, Lembert, shf. g7€g.
195. Baker, G.C.H.-David, P., shf.120;Scrutton, shf.127
196. Nitekim Evia karannda Lordlar Kamarasr bu hususu gdzdenkagrrmrg
oldu!.u iddia edile_
rek elegtirilmektedir. Baker, G.C.H.-David, p.,shf.121
L97. Ancak bu sebepledonatan bir tazminat ddemek durumunda kalmrgsa, bunun
igin garterere
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5. Qarterpartide bulunan difer klozlann

*."-::::T].::#JJ:1;::;""'"'"
grktrs takdirde,
Qarterpartinin taraflarr arasrnda bir uyugmazhk
buraa yer alan klozlann bir brittin halinde gdz tintine ahnmasr gerekmektedir. Aksi takdirde, her uyuqmazhk sadecekendi konusunu ortaya koymakta olan kloz gergevesindebir goziime ulagtrnlmaya gahgrlrrsa,.buradan yanfuq ve taraflar arasrnda bulunan dengeyi bozan bazr sonuglaln
qrkmasr mrimkiindtir. Buna kargrhk bu gekilde verilmiq olan kararlann
bazr mahzurlanhaizolmasr da miimktindtir. Bu sebeplerle belirtilen tiirden haller de, karar vermek durumunda olan hakim ya da hakemin garterparti dahilindeki bailanhh klozlan incelerken, mutlaka mukavelenin
ruhunu da dikkate almasr gerekmektedir.
a."War rishs" klozu
Bu konuya verilebilecek belki en agrk rjrnek Baltime garterpartisindeki "safle port" klozuile aym garterpartideki "t{r@r"klozu arasrndaki iliqkindir.

Baltime savag klozunda aqalrdaki hiikiim

rticii etmesi miimktindiir.

o*,aya konmakta-

(burada donatanln iki ayn temel ile rticu imkanr bulunmakta-

drr. Bunlardan ilki, hemen her zaman garterpartisinde

gerek sarih olarak, gerekse ken-

diliginden bulunan "employment ernd indemnity" klozudur. Di!'eri ise gartererin diizenlemiq olduiu

koniqmentolar

gere$ince ortay grkan sorumluluiun,

daha geni$ ohnasrdrr.) Ancak bu imkanlara
hem zama1, qarterpartileri
kapsaml

altrnda kullanrlmak

garterpartidekinden

raBmen yaprlacak en isabetli dtizenleme
tizere hazrrlanan koniqmentolara

uygun

bir sapma kloz koymak ve saprna gerektifri zaman bunu donatanm P and I si-

gortacrsrna ihbar etmektir. Baker, G.C.H.-David, P., shf. tr21, dn.21.
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drr.lgg

198. Baltime C1.21 Mar risks clause): A- The uesselunless
the consentof the owners be ftrst
obtained not to be ord.erednor continue to any prace or ony
uoyagenor be usedon any ser' uice which will bring her within a zone which is
d,angerousas the resurt of any actuar or
threaterrcd a'ct of war, war hostilities, warrike operatians,
actsof piraqr or of hostlity or.
malicious damage against this or any other uesseror its cargo
fut any person, bod,yor sta_
te whatsoeue), reudutian, civil war, commotion or the
.
operation of internationar raw, or
be exposedin ny waTtto any risks or penalties whatsoeuer
consequentupon thz imposition
of sanctions, nor carry andy goodsthat may in any wajr
exposeher to any risks of seizure,
capture, penalties or any interference of any kind whatsoeuer
by the belligerent or fighting
pouers or parties by any gouernnent or ruler.
B- Should. th.e uesselapproorh or be brought or ordered within such zone, or be exposedin
any way said risks (I) the outnes to be
entitled from time to time to insure their interests in
the
and or hirg qgainst any of
_uesser
the risks likely to be inuolvedthcreby on such terms
as thry shall think fi,t, the charterers
to make a refund to thz owners of the premium on
d,emand; and (2) notwithstanding the
terms of clause I r hire to bepaid
for au time rnstirrcrudittg any rostowing to rossof or inwury to the master, officers or crew or to the action
oi the crew in refusing to proceed,such
zone or to be erpased to such risks. c-In the euent
of the wages of the master, o/ficers
and' I or crew or the costof the prcuisio,s and,I or
storesfor deck and / or insurance prerniums being increased by reason of or d,uring the existence
of any of the rnatters mentioned
in sectian (A) thc amaunt of any increase.to be
ad.d.edto the wire and, paid, by the charterers on production of the owners' account
therefore, such account being rend,ered
monthly. D' The uesserto haueriberty to compry
with any ord.ersor d.irectionsas to d,epar_
ture, arriual, rcutes, ports of call, stoppeges,d,estination,
d,eliuery or in any other wise
whatsoeuergiuen by the gouernmentofthe nation
undcr u'hoseflag the u""sersoils o, ony
governnwnt or an! person (or body) acting purportitg
or
to act with the authority of such
gouernfnent or by any committee of percon
hduing undcr the terms of the war risks insu_
rance on the uesselthe ri'ght to giue any suth
ordcrs or directinns. E-In the euentsof the
nation under whose lto6 the uessersails becoming
invorued in war, hostilities, war rike
operation's, reuolution or civil commatinn, both the
owners and the charterers may cancer
the charter and, unlessotherwise agreed, the uessel
to be redeliuered, to the owners at the
port of dcstirntion or, if preuented,through the prouisians
of section (A) from reaching or
entering it' then at a near open an'd.safe port at the
owners' optinn, after discharge of any
corgo on board' F If in compliance with the prouisions
of this clause is d.oneor Ls not
done, such not to be deemeda d,eaiation.
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c1.21"...8- Gemi yukanda belirtilen tiirden bir b\Igeye yahlagr.r, ueya
bityle bir btilgeyegitmesi hususunda talimat uerilir ya da bu tilrden
tehlikelerle herhangi bir pekilde kargt'kargrya kalt'rsa (D donatan gemisi
ue eld.eed.ece$inavlun ile itsiti menfaatlerini bu strada kendi uygun
g,recefii gekitd.etehlikelere kargr.sigorta himayesi altt'na aldtabilir.
Talep halind.e ilgili primler garterer taraft'ndan \denir"""
Daha dnceki brilumlerde de yeri geldikge agrkladrlrmv the Euia da'
vasrnda Lordlar Kamarasr "safeport" klozununun m{istakil olarak uygulanmasr halinde olayda garterer tarafrndan seqilmiq olan limamn gtivenli
olmadrlr, bu bakrmdan gartererin bir borca aykrnhk halinin sdz konusu
bulunduiu, ancak olayrn yukanda ilgili bdltimti yazrh olan savaq klozu
ile birlikte de!'erlendirilmesi halinde, gartererin sorumluluktan kurtulOncelikle kamaramn dayandr[r husus c1.21
duiu sonucuna varmr$111199.
A bendinde yazrh olan savaq rizikolanndan dolayr meydana gelen zararlara donatamn katlanmasr qartrdrr. Nitekim bu husus a5rmklozun B bendinde bir sigorta mukavelesi yapmak suretiyle sigortacrya dewedilmektedir. Ancak burada kamaranrn belirtilen ilging sonuca varmasrmn asrl
gerekgesi donatamn savaq rizikolarrna karqr yaptrracafl sigorta mukavelesi geresnce tahakuk edecek sigorta primlerinin borqlusunun (talep
edildipi takdirde) donatan deiil, garterer olduiudur. Qtinkri gartererin
primlerini karqrlamak suretiyle himaye altrna ahnmrq olan savaq rizikolan meydana gelmig ve donatarun uflradrlr zarar buradan kaynaklanmrgsa, sigorta tazminatrnr donatana rideyen sigortacr, am zamanda donahalef olacak ve bu halefiyet iliqkisine dayanarak "sale
aykrn davranmrq olan garterere nicu edecektir'
porl" yiikiimltiliiiiine
tamn haklalna

199. bkz. The Evia; wilford, coghlin, Kimball, shf.146;Baker, G.c'H.-David,P.shf. 1'19-121;
Baker, G.C.H.,shf. 56-57
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Kamaraya gOre gartererin primlerini Odedili bir rizikonun meydana gelmesinden dolayr ayrrca tazminat ridemesihakkaniyete aykrrr bir haldir.
The Euia karan yeni bir karar olduiundan dolayr, bu konuda karar vermeye yetkili organlann dntine bu ttirden henriz baqka bir uyugmazhk gelmemiqtir. Bu durumda Bartime garterp-artisinin kullanrldrgr
hallerde, yukanda krsaca agrklanmrg olan kararrn gegerlili$ni korudufu
her trirhi tartrgmadan uzaktrr.
Ancak aJmr zamanda karar doktrinde eleqtirilmektedir. oncelikle
tdylece ek sigorta primlerinin mukaverenin hangi tarafrna ait olaca[rnr
ortaya koyan bir kloz sayesinde, gartererin, sonucunda her hangi bir
sorumlulufa katlanmadan, g'rivenli olmayan bir limanr segme imkanrnrn
dogduiu ifade edilmekte ve bu nokta hakkaniyete aykr' bulunmaktadrr200.Bu bizce d.e,the Euia kararrmn za5nf bulunmasrm hakh grkaran
bir yrindtir. Qrinkri donatanrn gemisini ekstra savag primi verilmesi gereken bir limana gdndermeyi kabul etmesi nasrl sigorta himayesinin
savag
rizikosunu da iqine almasr sebebiyle donatanrn artrk geminin griveniiiini
driqtinmeyi brrakmasr anlamrna gelmemekteyse, savas krozunun
varrr[r
da gartereri segtifi limanrn gnvenli$ini dtigtinmesini engellememelidir.
Kaldr ki savaq rizikosu sebebiyle srirprim verilmesi gereken biilgelerin
varhfr, bunlarrn iginde yer alan limanla'n trimiimin politik
bakrmdan
gtivenli olmadrklarr anlamrna gelmemektedir 20r. Di!.er
bir ifadeyle genellikle ek prim brilgelerinde tehlikeli olanlann yanrnda, bir gok
liman
da grivenliklerini korur durumd.a kalmaktadrrlar.
Qarterpartide sarih
olarak gemiyr grivenli limanlar arasrnda gahqtrracagrm (',only
between

200. Baker, G.C.H.-David, p. shf.119
201. Baker, G.C.H.- David, p, shf.12l
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good and safe ports") taahhut etmesine rafmen, gartererin siirprim bdlgesinde her iki ilzellikteki limanlann

arasrndan giivenli olmayamru seg-

mesi ve bu sebeple meydana gelen zararlardan sorumlu tutulmamasrm
anlamak miimktin defildir.
Karan sigorta hukukunun genel prensiplerini gdz dntinde tutmak
suretiyle de elegtirmek mtimk{indtir.

Itgili garterparti klozu incelendi['i

takdirde, itk bendde yazrh olan rizikolardan dolayr meydana gelen zararlara katlanacak olan qahsrn garterer deiil, donatan oldu!'u her hangi bir
tereddtite yer brrakmayacak gekilde belirlenebilmektedir.

Ikinci fikrada

ise donatamn bu rizikolan diledili gekilde sigorta himayesi altrna alabilece$ ortaya konmakta ve bu sebeple tahakkuk edecek olan primlerin
gartererden talep edilecefli ifade edilmektedir. Bu durum sigorta hukukunun genel prensipleri gergevesindeincelendi!'i takdirde buradaki sigorta
iliqkisi ile gartererin yalandan uzaktan alakasr olmadrlr ortaya gkmak$6yle ki, bilindjgi tizere , zarar sigortalanmn bagta gelen
gartlanndan biri sigortahmn bir menfaati olmasrdrr. Difer bir ifadeyle

tadrr.

sigorta konusuna bir zarar geldiEi takdirde, menfaati zedelenmeyen bir
qahsrn sigortah ohnasr mflmkrin degildir. Bu agrdan incelbndifi takdirde
ise olayda sigortalanabilir menfaate sahip olan gahsrn garterer de['il, doQiinkii bahsi gegen garterparti klozunda
donatan sigorta mukavelesi yapacak durumda olan gahrs olarak gdsteril-

natan olduf'u belirlenmektedir.

mektedir. Aksi takdirde aym klozun A bendi uyarrn€a meydana gelecek
olan zararl ara bizzat donatan katlanacak, dolayrsryla kendi menfaatleri
bu durumdan etkileneceklerdir. Difer bir dnemli nokta da belirtilen iligki de garterer bakrmrndan bir sorumluluk sigortasrnrn siiz konusu olmayrgrdrr. Buna gdre yukanda belirtilen gartlar dahilinde yaprlan sigorta
dolrudan dolruya donatamn sigortalanabilir
bunun asla gartercin
miimkiin delildir.

menfaati hakkrnda olup;

bir sorumluluk sigortasr olarak deperlendirilmesi

Kanaatimize gdre Lordlar l(amarasrnrn "bir rizikonun

himaye alttna altnmastnr sa$lamak amacryln prinr. ddeyen gahstnayru' ri'
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zikonun meydana gelmesi ile dofian zararlarr. tazmin etrnek durumund,a
br,raktlamayaca$tna" iliqkin giirtigii tamamen yanhg bir temele oturbulmuqtur. Yukandaki agrklamalardan da anlaqrldr[r iizere, ilgili klozun getirdili

dtizeni bilinen sigorta hukuku prensipleri ile tefsir etmek mtim-

krin deEildir. Qtinkti sigorta primlerini ridemek durumunda brrakrlan
sigorta ettirenin hig bir gekilde bu suretle himaye altrna ahnmakta olan
rizikolann gergekleqmemesindendolayr bir menfaati bulunmamaktadrr.
Dolayrsryla buradaki dolrudan dolruya mukavelenin taraflanmn iradelerine ba!'h olarak doimaktadrr, bir bakrma gartererin s6z konusu primleri ristlenmesi gemiyi bir savag bdlgesine grindermesinin bir kargrhsrm
tegkil etmektedir. Buna gOre bizce savag primini garterere ytiklemenin
gemiyi savag biilgesine grindermesi sebebiyle gartereden ek navlun istemekten her hangi bir farkr bulunmamaktadrr. Bu sebeple klozda bir sigorta ettiren-sigortah ya da sigorta ettiren-lehdar iligkisi aramak yanhgtrr, burada sadece mukavelenin gartlanmn bu yiinde olugmasr soz
konusudur.
Ayrrca sOzkonusu karar igin ileri stinilen elegtirilerden bir di!.eri
d.e,meydana geleceii anlagrlan savaEve bununla bafflantrh bir rizikodan
kurtulmaya gahgrrken geminin bir zarara uiramasr ya da bu amagla bir
masraf yaprlmasr halinde, bu zarar ya da masrafin etkin sebebinin sava$
rizikolan deiil, denizle ba!'lantrh rizikolar olacag, di!.er bir ifadeyle savag sigortacrsr deiil, tekne sigortacrsrmn tazminatr ddemek durumunda
kalacafr, ancak bu sahun halefryet hakkrm belirtilen sebeplerle kullanabilmesinin mtimkiin olmayaca!'rdt2o2. Ancak biz bu elegtiriyi hakh giirmemekteyiz. Qiinkri bunu elegtiren yazarlar dncelikle Lardlar Kamarasr
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gibi kloz dahilinde bir sigorta iliqkisi aramak hatasrna dtiqmemektedirIer. Aynca burada bir sigorta iliqkisinin varhfr bir an igin kabul edilecek
olsa bile, gartererin primlerini cidemek suretiyle sigorta himayesi altrna
a[nmasrm safladr$ rizikolann savag rizikolandrr, oysa drnek olarak
verdikleri olayda zararlr_etkin sebebinin denizle baflantrh rizikolardrr,
hu sebeple btiyle bir halde sigortacrnln halefiye'" hakkrmn kullamlamaz
hale gelmesi mrimkrin deiildir; difer bir ifadeyle bu ijrnekte Lordlar
Kamarasrmn hakkaniyete aykrrr olarak nitelendirmekte olduiu sonug
meydana gelmemektedir'
uygulamada gartererin buradaki sorumluluiundan hakkaniyete
aykrn olmayan bir qekilde kurtulabilmesi igin aqa[rdaki tiirden'bir klozun garterpartilere konmasr tavsiye edilmektedir20S.
'nGemi....sl,uay sigorta'cLsttarafindan
siirprim sahasl olarak nitelendirilen bir bdlgede
saua1rizikolart

sebebiylezarara, ueya bir gecikmeye ufirar

ya d.a mahsur kalrsa, Qarterer bu bdtged'ebulunan
Iter hangi bir limanln gtiuenli{ini garanti etmip sayir,lmaz
ue d,onatanr,n bu suretle u{ramly bulundu{u zararlarl tazmin
borcu altlna girmezzo4 .
Buna karqrhk kanaatimize gore bdyle bir klozda donatan tarafrna

203. Baker, G.C.H.,shf'57
204. "In the euentof the ship sustaining d.amageor being d,elayed,btu,ked.or entropped'as a
result of war risks in any area d.esisnatedan "a.dditionalpremiurn" area by I'ondnn war
risks und.erwriters, Charterers shall not be deemed ta haue warranted, the safety of any
port in such area and shatl be und.er rn liability to indcmnifu Owners in respect of such
d.amage."
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da, segilen limana iliqkin grivenliiin tatmin edici olmamasr halinde, segimi veto etme hakkrmn verilmesi gerekmektedir20S.
b. ttEmployrnent and Ind,emnitytt klozu
Qartererin segtiii limanrn giivenli olmamasrndan dolayr bir zararrn meydana gelmesi halinde donatamn tek bagvuracafr yol "safe port"
klozu uyannca tazminat talep etmek de!'ildir. Kendisi bir alternatif yol
olarak garterpartidekr "employment and indernnity" klozundan da yararlanabilme imkamna sahiptir. Buna grire geminin grivenli olmayan bir limana gitmesi hususunda talimat verilmesi gartererin yetkisi drgrna grkanlsa da, yine donatartrn zarara u['ramasrna yol agabilecek bir takrm
rizikolar bu klozun kapsamr drgrnda kalmaktarr. Bu ise donatamn korunmasr bakrmrndan garterpartideki genel bir kloz gergevesindetalepte bulunabilme ihtiyacrm doiurmakta4t"206. Buna gdre danatan uiradr{r za-

205. aym gdrtiqte Baker, G.C.H., shf.58
206. The Erechtion davasrnda (t19871.2 LLR.shf.l80)

gemi talimata

uygun olarak

Nijerya'daki Bonny nehrinde seyrederkenharitada tespit edilmemig bir cisme garparak
hasarlanmrqtrr. Qarterpartide ne sarih ne de zrmni safe port ytikUmliiltlt
bulunmamakta ayrrca sarih bir ridrcu(indemniey)klozu de yer almamaktadrr. Hakemler zrmnen
bu klozun garterparti kapsamrnda bulundu!'una karar vermiqler ve gartereri sorumlu
tutmuqlardrr. Qarterer mahkemede ilk olarak olayrn meydana geldiSi yerin kendilerince
segilmedilini, buramn liman makamr tarafrndan tayin edilen bir bekleme bdlgesi olduiunu ileri strmiigtiir. Mahkeme (burada iigiincti bir gahsrnvarhlrndan behsedilemeyece!'i, liman makamrmn zorunlu olarak mukavelenin taraflanndan birinin temsilcisi olarak defierlendirilmesi gerektili) bu bakrmdan siiz konusu makamrn talimatlarrnr
verirken donatamn adrna deiil, garterer adrna hareket ettiii, bu bakrmdan bu yiindeki
kararlann gartererin bizzat ya da acentesi kanahhyla segim hakkrm kullanmasrndan
bir farkr bulunmadr[r gerekgeleriyle,gartererin bu savunmasrm kabul etmemiqtir. Qarterer ikinci olarak hafrfletme yapmak amacryla bekleme yerine gitme talimatrrun geminin
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rann gartererin grivenli olarak liman segimi yiiktimltiltiftine

aykrn ola-

rak verdigi talimatr yerine getirmesinden kaynaklandr[rm geldifini ileri
stirecek ve rticu kahptan dahilinde zaranntn kargrlanmasrm talep edecektir207. Qarterpartide bu ytinde sarih bir kloz olmasa da, mankemeler
"ernployment and indemnity" qartrmn bir zaman garteri mukaveleginde
kendiliiinden bulundu$'unu kabul etmektedirle-208.
Guntimuze kadar belirtilen alternatif yol ikinci planda kalmakta,
6n planda ise garterpartinin hangi somut gartrna aykrn hareket edilmiqse, bu husus 6n planda yer almaktaydr. Diger bir ifadeyle nicu talebinin
gegerlili!'i, doirudan doiruya rin plandaki "safeport" klozu gere!'ince yaprlan talebin gegerlilifine baph tutulmakta ve dolayrsryla donatamn tazminat talebini "safe port" klozuna dayandrrmasr gerekti!'i ileri stirtilmek-

ticari fonksiyonu

ile de$il, teknik-seyir

fonksiyonu

ile iliqkisi

arasrndaki hak ve yetki da$rhmr uyannca liman makamlnrn
si olduiunu

ve bu sebeplerle zarara donatanrn katlanmasr

Mahkeme ise geminin buraya gcinderilmesindeki

ve bunun ticari cizellikte olduiunu

olarak gemide lulavuzun

bulunmaslnrn

nedensellik

balrnr kesti{'ini

vermiq olduiu
ileri siirmtigttir.

taraflarrn

burada donatanrn temsilcigerektiEini

amacm ytikiin

na glkarrlmasr olduiunu

arasrndaki

bulunduiunu,

ileri stirmtiqttir.

bir kesmrnrn gemi drqr-

belirtmiqtir.

talimatla

Qarterer

Mahkeme

lulavuzun

bcilgesi dahilinde geminin nereye demirlemesi gerektigine iliqkin karannrn

bekleme

teknik-seyir

vasfi olduiunu

kabul etmiq ve bu karar dofal olarak donatan adrna verildiginden,

rerin sorumlu

olmadr{rna

karar vermiqtir.

rucu klozuna dayanmasr halinde olumlu

Uygulamada

son

meydana gelen hasar

garte-

donatanrn bciyle bir durumda

sonug alabilecegi iddia edilmektedir.

Baker,

G.C.H., shf.58.

207. Yukarrdaki

paragraft,a incelenen savaq klozu sebebiyle ortaya glkan aleyhine durumu

donatanrn riicu klozunu kullanmasr
Ioyment and indemnity"

klozunun

ile bertaraf edebilecegi, giinkti ilgili klozun, "trnp-

tintine gegmesinin mtimktin

mektdir. Baker, G.C.H.-David, P., shf..125

208. Baker,.G.C.H.-David, P., shf. L25; Baker, G.C.H., shf.58

olamayacagt kabul edil-
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teydi. Haliyle bu gtirtiq paralelinde "safeport" klozu yolu gegerli olmadrfr
takdirde, alternatif yolu kullanmak da mtimkiin olmamaktaydr. Ornegin
garterpartideki "safe port" klozu srmrh ise, difer bir ifadeyle kusur sorumluluiunu

iingdrmekteyse, gartererin kusursuzlu!.unu

ispat etmesi

halinde, donatan zararakatlanmak durumunda kalmakta ve bu duruma
paralel olarak rticu klozu da kullamlamaz hale gelmekteydi. Ancak gtinrimtizde "employment and, indernnity" lclozttrtun bagh baqrna bir talebin
gerekgesini tegkil edebilecefine iligkin grinig grin gegtikge alrrhgrnr artrrmaktadrr. Ancak haliyle bu gtiriig de srmrsrz de!'ildir, diger bir ifadeyle
donatan her ufradrfr zararrrr gartererin talimatrna uJrmasr sonucund.a
meydana geldi{ini ileri stirerek tazminat talep edebilmek hakkrna sahip
delildir.
Dolayrsryla, inceleme konumuz aqrsrndan donatanrn talebini rticu
klozuna dayandrrmasr igin aqalrdaki gartlarrn gergekleqmesigerekmektedir:
l. Qarterpartide
a. Qartererin giivenli liman segmeyukumlulufu sarih olarak srnrrh bir gekilde dtizenlenmiqse, diger bir ifadeyle yiikiimhiliik hakkrnda garanti sorumlululu deiil, kusur sorumlulu!.u esasrgetirilmigse veya
b. Qarterpartide "safeporf" ytikiimltiliigii hig yer almadrlrndan dolayr mahkeme yine kusur sorumluluf'unun gegerli olduiu srmrh bir zrmni yiiktimlUltiltin

oldu[u-na karar vermigse, ve

2. zarann etkin sebebi gartererin vermiq oldulu tarimatr kaptanrn
yerine getirmesi ise, yani talimatla meyd.anagelmig olan zarar arasrnda
nedensellik balr varhgm korumaya devam etmekteyse2og

209. Ornelin bir davada (the Athanasia Comninos) bu baf arnbarda kibrit yakan bir gemi
adamr tarafindan kesilmigtir.
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dayanmasr halinde reddedilecek olan
imkamna sahip oltazminat talebini riicu klozu yoluyla talep edebilme
belirtilen kapsamda
maktadrr. Bu bakrmd an"safe port" klozunun aksine,
ispatlanmasryaprlacak bir nicu talebinin kabuhi mukaveleye aykrnh$rn
donatan

,,safe port" yiikumlulultine

na bagh defildir.
kusur
Buna karqrhk gartererin zarann ya kapta4 ya da donatamn
veyaihmaliilemeydanagelenbirsebeptenkaynaklandr$rnryadasebebi
sarfetmemene olursa olsun, zararlrr donatamn gerekli dikkat ve iizeni
kurtulmaktadrr'
sinden ileri geldigini ispatlamasr halinde sorumluluktan
c."and'lie alwoYs afloat'' klozu
Buyadadifergekliile''safelyliealwaysaf|'oat,'klozusadeceve
ite ilgilidir210.
doirudan dogluya liman ve yerin denizcilik tjzellikleri
anlagrlBtiylece geminin teknesinin gtivenli olarak diple temas edileceii
drfranda,kaptanrnbulimanrreddetmesiimkandahilinegi'rmektedir.
gemilerin bekletildikAncak bazr limanlarda btiyiik olmayan tonajh bazr
bunun
leri sahada gel-grt olayrna paralel olarak diple temas etmelerinin,
etkilemedili
teknelere bir zatar vermemesi qartryla, limamn giivenlipini
kabul edilmektedir.

C.
qARTERERiN MUI(A\IELEDEXI COCnari
SINIRLARA IJYMA YUTUNNT,tT,tiGU
1. Cofrafi

slnlr karraml

Sefer garteri mukavelelerinde

gartererin

gemiyi hangi limanlar

shf'90; Wilford' Coghlin' Kimball'
210. Cooke,Kimball, Young, Martowski, Taylor, Lambert'
shf.154
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arasrnda kullanabilecegi akdin kuruluqu srrasrnda belirlenmektedir.
Diier bir ifadeyle sriz konusu garter trirti geminin bu mukavelenin ifa
edilmesi srrasrnda hangi coprafi srmrlar dahilinde seferler yapacalrm
kendiliginden ortaya ko5rmaktadrr. Buna karqrhk bir zaman garteri mukavelesinde gemi garterere belirli bir yolculuk veya yolculuklar igin tahsis edilmemekte, aksine belirli bir srire zarfinda gartererin kontroltine
sunulmakta ve buna ba!'h olarak ticari fonksiyonlarr dof'rudan doiruya
zaman gartererinin yetki sahasrna dahil olmaktadrr. Bu safhada geminin
hangi limanlara sefer yapacafr, bunun igin hangi denizlerde kullamlaca!r belirli delildir. Ancak bu durum hig bir donatamn iqine gelmeyecek
olan bir haldir. Qrinku dnemli bir sermaye baglanmrg bulundugu gemisinin ttim ticari kontrohinti garterere teslim etmek, gartererin gemiyi seyre
elverigli brittin denizlerde kullanmak yetkisi vermek anlamrna geldiginden dolayr, bu devir donatamn menfaatlerine aykrn bir gok sonucu do*urabilecektir. Bu sebeplerle ttim zam€rn garterpartilerinde gartererin bu
yetkisi srmrlanmakta ve geminin mukavelenin ifasr srrasrnda hangi b6lgelere gidemeyece!'i, di!'er bir ifadeyle hangr liman ve denizlere gartererin geminin gitmesi hususunda talimat veremeyeceii ticari-co[rafi srmrlar konulmakt adllr. ("trad,ing limits" )
2. Ticari-cogfafi

srnrlartn

garterpartiye

konma $ekli
Qartererin talimat yetkisinin coirafi srmrlarr agadrfrdaki qekilde
tesbit edilrnektedir:

Uygulamada bir gok garterpartide gartererin yetkisinin bulunmadrlr liman ve btilgeler agrk bir gekilde yazrlmaktadrr. Bunlardan bir krsmr srmrlann gizimini doirudan doiruya taraflann iradelerine brrakmaktadrrlar. Ornelin Baltime garterpartisinin geminin istihdamrnr orraya
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koyat 2 numarah klozu da geminin birinci sayfa 17. kutuda taraflarca
yazrh olan coirafi srnrrlar dahilinde kullamlabileceiini ifade etmektedir211. NYPE 61 ve 93 garterpartileri de aym paralelde yer almaktadrrlarzlz.

Buna karqrhk IVYPE 46 ve a5rmparalelde yer alan difer bazr garterpartilerde ise matbu olarak gartererin talimat verebilece$i bolgeler
agrk bir gekilde yazrlmaktadrrlar2ls. Ancak bu tiir garterpartilerde do$al
olarak taraflarrn matbu olan bu liman ve bdlgelerden bazrlanm talimat
yetkisinin haricine grkarmalan mtimktindtir
*
Bazr garterpartilerde ise taraflara ait iradelere yer verilmekle birlikte, bunun yamnda a)rnca bir sigorta poligelerinde uygulanan sorumluluk sahasr srmrlamalarrna da atrf yaprlmaktadrr. OrneSin konteyner ta-

of lawful
2lL. Baltime cl.2 "Tro.d,e:ThL uesselto be employed in lawful trqd,esfor the carrioge
af'
lie
always
can
sfely
merchand,iseonly betweengood and safe portsor plnces where she
loat within the lirnits stated in bot.77"'"
trades betweZLz. NypE gJ cI.S "Trad,ing Limits: The uesselshall be employed in such lawful
the charterersshall direct'
en safe portsand.safe placeswithin.....,,.excluding,.,as
port andlor ports in
2L3. IWPE 46 "...to be employed,...insuch lawful tradns, betweensafe
andlor
British North Arnerica, andlor United Statesof America, anillor West Ind'ies,
and I or
central America, and.I or caribbean sea, and' I or GuIf of Mexico, and.l or Mexico,
andl9t
South America...and,lor Europe, and,lar Africa, andlor Asia, andlor Australia,
St.Iawrance
Tasmania, and,lor New zealand,, but edu'd'ing Magd'alena Riuer, Riuer
ports, when out of sed'
betweenOctober3 lst and.May 15th, Hudson Bay and all unsafe
Black Seaand,th.e &a|tic,........cs the chdrterersor their agentsdirect..."
son,White Seo.,
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gunacrhE'rigin dtizenlenmig olan Boxtime garterpartisinde
ilgili kls22ra
taraflarrn dolduraca[r kutunun yamnda IwL
(Institutewa*anty
Lirnints) klozunun gegerli olaca[rm ortaya koymaktadrr.
Bununla beraber burada belirtilmesi gerekir ki, garterpartide garterere, tekne sigortacrsrmn talep edeceii ek primreri
karqrlamasr
gartryla, coirafi srmrlar haricindeki liman ya da bdlgeler
talimat venne
yetkisi srkhkla verilmektedir.
Ancak bu yetki, gartererin gtivenli liman segme yrikrimltirtilunu
bertaraf etmemektedir2 15.
2. Qartererin
.

cofrafi

srmr drgrnda kalan talirnaflan

Qarterer kaptandan mukavere gere!'i colrafi srmrlar drqrnda kalan
bir liman ya da btilgeye gitme talimata verirse, bu kendisinin
mukaveleye aykr' hareket etmig oldufu anlamrna gerir. Bu
sebeple kaptan bu

gekilde verilen bir talimata uymak zorunda degildir.
Aynr gekilde gartererin sunmuq oldu!'u yiikleme ya da bogaltma limam s6z
konusu srmrlar
. drgrnda olan bir konigmentoyu kaptanrn imzalama ytikumhiliiiu de bulunmamaktadrrz16.
Buna karqrhk bu yiinde.bir talimata uyuldulu takdirde,
bu sonra-

274. Bortime cl.3: "Tluding Limits: The uesselsho.il be
employed in lawful trad,es within
Institute Warranty Limits (wL) and within the trad,ing limits
as indicated in box 22 for
the carriage oflawful goods between safe ports or plocep
where she can safery rie arways
aflwt....."
215. Wilfod, Coghlin, Kimbail, shf.107
416. Wilford, Coghlin, kimball, shf.t06
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dan gartererin difer srmrlar drgrnda kalan talimatlanm reddetmek hakkrndan feragat anlamrna gelmemektedir. Bu durum apca, coSrafi srmrlar drqrnda kalan liman ya da bdlgede meydana gelecek olan zararlar igin
gartererden tazminat talep edebilmek hakkrm da etkilememektedir2lT.
Aynca talimata uyulmakla birlikte, bir ihbar yollanmrgsa, donatan eper
mukaveledeki navlun birimi ile bulunulan an itibanyla gegerli olan piyasa birimi arasrnda kendi lehine bir fark vasa, bunu da gartererden talep
etme haklana sahiptir2l8.

D.
SARTERERINYETKiSiNiN tl$rNlcAK
BAI{IMINDAN

YtrK

SINIRI,ANDIRILMASI

Qartererin ticari kontrol yetkisine getirilen srmrlardan bir krsmr
da kendisine tahsis edilmiq olan gemi dahilinde tagrnacak olan yiikler
haklqndadrr. Bu trir smrrlamalann kendi aralannda da srnrflandrnlmalarr mtimktindtir.
L

gARTEREniN Cnnnivi HTTKUKAevXlru TA$TMAT,ARDA

yUxtfur.tn UcU
isrirrneu ETMEME
Buna g6re gartererin dncelikle gemiye 5rtiklenmesiyokleme limammn hukukuna ayhrnhk tegkil edecek veya gemiden bogaltrlmasr boqaltma limamn hukukuna aykrnhk olm adan gergeklegtirilemeyecek ytiklerin

2t7 . bkz. the Kanchenjunga,
2I8. Wilford, Coghlin, Kimball, shf.106
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taqrnmasrnr talep etme hakkr bulunmamaktadr2lg. Aynr qekilde yriktin
geminin bayraSrnr tagrmakta olduf'u devletin hukuk diizeni ile taraflar
arasrndaki navlun mukavelesi gere$ince uygulanacak olan hukuk dtizenine uygun olmasr gerekmektedir22o. Bu sebeplerle inceleme konumuz
bakrmrndan yrikrin cinsinin rohi yoktur, dnemli olan cinsi ne olursa olsun
taqrma konusu ytikun yukarda sayrlan bu drirt dtizenden her hangi birisine aykrnhk tegkil etmemesidir.

2.
QARTERERiN NAVLUN MUI(AVELE SINDE
isrisNA EDiLEN ytir<r,nni TA$ryAMA[,rASr
Donatan ile garterer arasrnda yaprlmrq olar. zaman garteri mukavelesinde geminin ne gibi yriklerin taqrmasr amacryla kullanrrabilecesi,
hangi ytiklerin gemiye konamayacafr belirlenmig olabilir.
Qartererin
briyle bir ytikii gemiye vermek istemesi mukaveleye aykr'hk teqkil
eder
ve bu sebeple kaptanrn bu ytikri gemiye almayr red.detme yetkisi
vard'"22r. Qunkii garterere ticari yetkileri tanrmakta olan employment
klo-

219' The Dadocanesedavasrnda,aym adh gemi geqitli Akdeniz limanlalndan
cephaneyiikleyerek bunlarr Mrsrr'daki Ingiliz silahh kuwetlerine tagrmak
uzere garterere Baltime
garterpartisi ile tahsis edilmiqtir. Qarterer bu ytiki.in Mrsrr makamlal
tarafindan yasakIanmrq oldu!'unu bile bile ilk seferi gergekleqtirmig,ancak bunun
iizerine gemi yetkili
makarlarca listelenmiqtir. Gemi diger bir sefer srrasrnda arrza yapmrg
ve bir Mrsrr
Limanrna tamir igin girmiqtir. Burada gemi listelenmiq olduiu igin tamir
iglemi a!.rr bir
qekilde yaprlmrg ve bu sebepleyolculuk 26 gtin uzamrqtrr. Bunun
tizerine gecikme sebebiyle agrlmrqolan davada gartererin hukuka aykrrr ytik tagrdrfrndan dolayr
mukaveleye
aykrrr olarak hareket ettifine ve bundan dolayr gecikmedenkaynaklanan
zararlara kendisinin katlanmasr gerektiline karar verilmiqtir. Leolga - Glynn, 1g53.2
LLR.shf.47
220. Wilford, Coghlin, Kimball, shf.12E
221. Wilford, Coghlin,Kimball, shf."125-126
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zunun aynr garterpartinin

difer klozlan tarafindan istisna edilmig

ve

yetki drgrna grkanlmrg unsurlanm kapsayacak qekilde geniq olarak yorumlamak miimkrin de!'ildir. Donatan veya onun temsilcisi olarak kaptan ytiklenmesi talep edilen yiiktin mukavelede istisna edilmig oldu!'unu
bilmeyerek bunu kabul ederlerse, sonradan bu suretle meydana gelen zararlann tazminin ya da navlun bakrmrndan bir piyasa farkr varsa, aradaki farkrn talep edilmesi doktrinde mtimktin giiriilmektedir.

Aym gdrtig

donptan veya kaptamn durumu bilerek ve buna bafh olarak bir ihbar
gcindererek istisna

edilmig ytikti kabul etmeleri halinde de gegerli-

dtu222.
Aynca uygulamadabazr tiir garterpartiler dolrudan do!'ruya belirli geminin belirli ytiklere tahsisi edilmesi amacryla yaprlmaktadrrlar. Bu
ttir garterpartilerin

ilgili klozlannda geminin sadece belirtilen ytiklerin

taqrnmasrnda kullamlabileceii

agk

bir . gekilde ortaya konulmakta-

dur223.

3.
TEIILiXNIiYtiK
Tehlikeli

yiik kavramr ile ne grbi hususlann

kastedildi$ini

huku-

222. Wilford, Coghlin, Kimball, shf.126
ZZ3. Ornegin srvr gaz tagrmalan

igin diizenlenmig olan Gastime adh garterpartinin

Employment baqhkh 6. klozun..rn (a) bendinde iin ytize ve iizellikle garterpartiye ekli
Teknik Gaz Formuna atrfta bulunulmaktadrr. btiylece gartererin belirtilen iizellikler haricinde yiik igin talimat verme yetkisi srnrrlandrnlmaktadrr.

Kimyasal yii& tagrmalarr

igin dtizenlenmiq olan Bimchemtime garterpartisinin 6 numarah klozu da aynr igeriie
sahiptir.
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kumuzda22+ TK.md,t026
Hakkrndaki. Kanunun

atta2zs ile Denizde can ve Mal Koruma
l2.maddesi tarafrndan ortaya koymaktap226.

Buna gore genel olarak normal halreri i1"z2r patlayrcr, parlaJncr
veya ya-

224' Aym konu uluslararast hukukta IMCO Code (International
Maritime Dangerous Goods
Code) tarafrndan diizenlenmekteir. Bunun yamnda uluslararasr
tehlikeli egya srnrflandrrmasr igin bkz. "carriage of Dangerous Good,sinsiips" (Blue
Book).
225' TK'md'1026 Ticaret Kanunundaki konumu itibanyla
sefer garteri konusunda yer almaktaysa da, bize gdre her tiirlti tagrma igin gegerli olan genel
bir hukmu ortaya koy_
maktadrr.
226' Uygu,lamadaki zaman garterpartilerinden bir krsmrnda (Baltirne:
No liue stoch,nor injurious, inflammable or dangerous good,s-suchas acid.s,
erprosiues,carcium, carbidc, fe,o
silicon, naphta, motor spirit, tar_ or any of their producrs)
sarih bir gekilde gartererin ge_
mide tehlikeli ytik tagrnmasrm talep edemeyece{,ibelirtilirken,
dig,er bir lusmrnda (6rne_
gin l'IyPE) bu konuda bir kloza rastlanmamaktadr.
Buna kargrhk NypE bakrmrndan
donatanrn gartererin kusuru olmasa bile tehlikeli ytik
sebebiyle kendisene (indemnity
gartr uyannca) riiau edebilecegikabul olunmaktadrr.
wilford, coghlin, Kimball, shf.r26;
sefer carteroartilerinde ise durum gu gekildedir: Iglerinde
Gencon garterpartisinin de
bulundufu bir gok form tehlikli yiik tagrmasrm engelleyen
sarih klozlar iqermemektedir.
Ancak iaman garteri mukavelelerinde de oldugu gibi, bu ydnde
bir klozun akdin kurulugu srrasrnda taraflarca garterpartiye konmasr miimkiindiir.
Bu takdirde gartererin tehli
keli egya olarak srmflandrrilan bir ytikti gemiye ytiklemesi
mukaveleye aylurrlk teqkil
eder' Ancak burada yer alan listenin sonurda tehlikeli egyayukleme
yasa{r belirtilmekteyse, burada a*.rk ejusdim generis kurahmn uygulanmasr
mtimktin olmaz, difer bir
ifadeyle liste drgr ytikler zorunlu olarak tehlikeli olmayan
yuk olarak kabul edilirler.
Zamdn garteri mukavelelerinden farkh olarak, sefer garterinin gemi
iizerinde ticari bir
yetkisi bulunmadrfrndan dolayr hukuka aykrn yiik
kavramr tehlikeli y0k kavramrmn
|i1 foiliimli olarak kabul edilmektedir. Dolayrsr ile sefer garterpartilerinde
tehlikeli yiik
ifadesi ile hem fiziksel tehlikeler, hem de hukuki engeller
ifade edilmektedir. cooke,
Kimball, Young, Marbowski, Taylor, Lambert, ehf.118
227. Normal hali ile tehlikeli olmayan, ancak bozurmugya
da gurtimug ormasr sebebiyle di_
{er yiikleri zarara uSratmasr mtimkiin olan yokler inceleme konumuz anlamrnda tehlikeli y0k olarak srmflandrnlam azlar.
eaga,Ilshf.29.
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nrcr maddeler gibi fiziksel ve kimyasal22862sl]fklgrinden dolayr gemiyi ve
beraber olduklan di!'er yiikleri zarara uiratmasr miimkiin olan ytikler
tehlikelidirler. Hakh olarak doktrinde aym maddenin f frkrasrndaki "/rzik ue girnik niteliklzri bakt'rrundan yukart'dahilere benzer bagh'arnaddeler" ifadesi sebebiyle A-E arasrnda sayrlan tehlikeli ytik gegitlerinin22951nrrlayrcr olmadrfr, ejusdern generis kuralt' gereii bunlann yanma baqka
yiiklerin de eklenebilece!'i kabul olunmaktadr P30-231.
Yukanda belirtilen hUktim gere['i tehlikeli eqya olarak srmflan drnlan bir ytikiin tagrnmasr ise "Tehlikeli Egyantn Ticaret Gernileri ile
Tagtnm.ast,Hahhrndak; 7ii2i1p232uyarrnca drizenlenmektedir. Bu ttiztilrin teknik krsmrnda da genel bir tasnif yaprlmakta ve tehlikeli eqya kavramr bu suretle ortaya konulmaktadrr2SS.

228. Tehlikeli kimyasal yukler ise agalrdakilerdir:

1. Okside edici ve parlayrcr maddeler 2.

Zirai mi.icadeleilaglan 3. Hagare iildiiructiler 4. Katalitik itzellikli maddeler 5. Kimyasal
bileqikler 6. Kalsiyum Hipoklorit ytiklerinin bazrlan
229. Md..]:2 Aqagrdaki yazrh maddeler bu kanuna gdre tehlikeli egya sa1nfir: A. Patlama bakrmrndan tehlikeli olan maddeler 1. Patlama maddeleri ve bilhassa parlama ve atrg malzemesi2. Cephane 3. Ateqleme malzemesi, havai figekler ve benzerleri 4. SrlicAtrrrlmrg
veya srvr haline getirilmiq gazlar 5. Suya dokununca yanan.veya yanmaJnkolaylagtrrrcr
gazlar grkaran maddeler B. Kendi kendine tutugan maddler C. Yarircr srvrlar ve kolay
ateg alabilen maddeler D. Zehirli maddeler E. Yakrcr maddeler F. Fizik ve gimik nitelikleri bakrmrndan yukarrdakilere benzer baqka meddeler.
230. Qa{a,II. shf.29
231. Bu sayederadyoaktif etkiye sahip yiiklerin de tphlikeli egyaolarak srmflandurlabilmeleri miimkiin olmaktadrr.
232. Karar No.3/14831Karar tarihi: 6.4.1952
233. I. Patlama tehlikesi olan maddeler .....II. Kendili{inden ateg alan maddeler III. Yamcr
mayiler IV. zehirli maddeler V. Kimyevi tesirle agrndrncr maddeler VI. Di[er yangrn
tehlikeli yiikler MI. Birlikte ambalajlanna mtisaade olunan tehlikeli maddeler VIII.
istifleri bakrmrndan tehlikeli yiikler.'
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Tehlikeli eqya olarak deierlendirilen bir.rriktin garterer tarafrndan
donatana navlun mukavelesinin kurulugu srrasrnda bildirilmesi gerekmektedir. Bu gekilde donatan gemisinde gerekli tedbirleri alabilecektir.
Eier garterpartide b6yle bir kayrt yoksa, bu yrikiin reddi imkanr, sadece
donatanrn garter mukavelesinin kurulug amnda umduiunda fazla
tedbirler olmaslnr ve masraf yapmasma sebep olmasr halinde bulunmaktadr234-235Ancak uygulamada sorun srkhkra doirudan doiruya tehlikeli olarak kabul edilmesi mtimktin olmayan yrikler hakkrnda ortaya grkmaktadrr. Bu bakrmdan doktrinde gristerilen klasik cirnek krimrir yriktidrir.
Bu
yukiin grkardrlr metan gazrhava ile birlegtiginde ortya pailayrcr
bir bilegim grkmaktadrr. Bciyle bir halde kabul edilen gdzrim bu trir yiiklerin
somut <izellikleri gere!'ince donatam ilave tedbirler almak ve masraflar
yapmak durumunda brrakmadrlr srirece tehlikeli olarak pbginen
kabul
etmemektedir. Bu bakrmdan sriz konusu yrik tri^i kendi iginde gegifli
kategorilere ay'rlmakta ve somut tagrmada bu kategoriler uya'nca
bir
hiikme varmak gerekmektedir2s6.

234' cooke, Kimball, young, Martowski, Taylor, I.ambert, shf.112;
bkz. the Amphion,
(1991).2Ll.R.shf.l0l; the Athanasia Comninos (1990).1
LLR.shf. 277, (tggt).2 LLR
shf.110
235. Qarterpattide Pramount Klozu varsa, La Haye diizeni gegerlilik
kazanacag-rndan,ihbar
ynktmluliigu ortadan kalkmakta ve bunun yerine TK.md.l026
hukmunri karqrlayan
Art.rv Kural 6 gegmektedir.cooke, Kimball, young, Martowski, Taylor, Lambert,
shf.118
236. IMO diizenlemesine g6re kdmiir yr:kii ditrt kategoriye aJrnlmaktadrr:
Kategori A: Her
hangi bir sorun olmadan taqrnabilen krimi.ir ytikii Kategori B: Metan gazr
ortayagrkaran
kdmrir yiiLkii Kagegori c: Ani parlamaya sebep olabilen komur yuku
Kategori D: Hem
metan gazr g*aran hem de ani parlamaya sebepolabilen krtmtir yiikti.
Taqrnacakyiikiin
yukardaki kategorilerden hangisine girdi!'i konusunda. bir tereddiit
oldufu takdirde,
tavsiye edilen kategori d'nin dikkate ahnmasrdrr. Bkz. aynntrh bilg'i igin
Carefully To
Carry, No.13 April 1989, UK p & I Club publications. shf.Z2_ZZ
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Brlyle bir ytikiin gemrye ytiklenmesinden kaynaklanan hukuki sunaglarpST TM.md/I,II geref'i iki ayn grupta incelemek gerekmektedir:238

Gizlice ytikleme, yiiktin dzellilerini bildirmeme gibi sebeplerle donatan veya kaptanm e$yailn tehlikeli olduiundan

haberleri bulunma-

maktaysa, bu durumda gartererin donatan ve (lirsmi garterde) di[e1VUk
edliplerine kargr garanti sorumluluiu

vardr.

Btiyle bir halde kaptanrn

yiikii gemiden bogbltmasr veya durum onu gerektiriyorsa ytikt imha etmesi yetkisi 4rhi1itt6"41239.

Donatan ve kaptan yiiklenen egyanrn tehlikeli yiik olarak srmflandrnlmakta olan egyalardan oldu!'unu biliyorlarsa, bu durumda kaptamn
bu ytik tizerinde tasarmf hakkr, ancak bu yUkiin di!'er yiikleri ve/veya
geminin selametini tehlikeye sokmasr halinde mevcut bulunmaktadrr.
Bu ihtimalde di!'er ytiklere gelen zararlardan dolayr sorumluluk garterere de!'i1240,TK.md.947 ve md. 1062ll gere!'ince donatan/tayyana aittir.

297. Gemide bulunan tehlikeli yiikun aJml zamanda hem gemryl, hem de lusmi garter halinde di$er yiikleri tehdit etmesi halinde, kaptanrn bu tehlikeyi bertaraf etmek amacryla
baqvuraca& tedbirler miigterek avarya olarak kabul edilmektedir. Prtissmann-Rabe
$.5648

23' QaEa,II, shf.29-30
23 Prtissmann.:' abe $.564C
24(,i. Prtissmann-I -abe$.564D8
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KITA SAIIANLTCTKOI\ruSUNDAlTrvi cpri$ndErER:
CNOTVT.AUO-JAIV MAYEN \ZE SAINT PIERRE \IE
IVilQUELON DAVAI,ARI

Prof.Dr. Aslan CiiNoUz*

cinig
Krta

sahanhgr

(KS)

konusu,

Ttirkiye'nin
Ege Denizi'nde
Yunanistan ile olan ihtilafi dolayrsryla gok yakrndan ilgilendigi
bir konudur. ortaya grkrq sebebi ekonomik olmasrna ra{men, tilkesel yanr
d.aolan
bir kavram olduiu igin srmrrandrrrlmasr devletler arasrnda
gok defa ciddi
anlagmazhklara yol agmaktadrr.
Bugrin kryrdag olan birgok devlet, tilkererine bitiqik olan
KS alanla.
nmn srmrlarmr heniiz belirleyememiglerdir. Buna kargrhk
bazr uit
"t""
anlagma yolu ile aralanndaki KS alanlannr srnrrlandrrrrken,
baztlarr
milletlerarasr yargl yoluna bagvurarak anraqmazrrklannr gOzmeyi
tercih
etmiglerdir. Az sayrdaki devret ise, deniz dibini paylaqmanrn
zor ordusunu idrak ederek denizdibi ka5maklanmn miigtereken igletilmesi
igin an_
lagma yoluna gitmiqlerdir.
Diger andan, KS konusunda, devretler arasrnda yaprlmrg
olan onlarca iki taraflr andlagmaya ilaveten bugtin iki tane gok
taraflr sdzlegme
vardrr: 1958 tarihli

cenewe Krta sahanhlr srizlegmesi ve 19g2 BM
Deniz Hukuku siizlegmesi. Bunlann yamnda milletlerarasr yargr
organla'mn kararlan ile son derece gerigmig bir KS igtihadr yerlegmig
bulunmaktadrr.

* Marmara Universitesi
Hukuk Faktiltesi Devletler Umumi Hukuku Anabilim Dalr
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Biz bu tebligimizde KS hukukunu yeni baqtan ele alamayaca$t2,.
KS
Buna zamanlmrz yetmediii gibi gerek de yoktur. Burada genel olarak
hukukunun geliqme gizgisine deiinerek t992 ve 1993 yrllannda karara
baglanan ve adalarla ilgili olan iki dava etrafinda KS konusundaki hukukun bugrin varmls oldulu seviyeyi izah etmeye gahgacalrz'
Jeolojik Krta Sahanhlr ve Krta Kenarr
Krta Sahanhln Bakrmrndan Krtamn Anlanr
I(rta, kuru arazinin su altr uzantrsr ile birlikte aldrfr isimdir. Krta,
bilindili gibi, denizle birleqtiffi yerden baglayarak okyanus tabamna kajeolojik bahrmdan
dar uzamr. Ancak, krta ile okyanus tabam arasrnda
fark vardrr. Jeoloji bilimine giire, yer kabulu iki farkh pargadan oluqur:
I&ta kabuiu ve okyanus kabu[u. Bunlarrn kimyasal yaprlan, yoiunluk. larr ve kafunftklan farkhdrr. Krta kabulu granitten olugmugtur' Okyanus
zenkabuiu bazalttan oluqmuqtur. Krta kabu$u aliminyrm bakrmrndan
gindir.okyanuskabuiumagnezJrumbalomrndanzengindir.Krtakabu.
kabuiunun kahnhfn 6 kilometredir.
iunun kahnhflr 25 km'dir. okyanus
Krta kabuiunun yoiunluiu 2.7'dir. okyanus kabu!"unun yolunluiu
3.1'dir. Bu gibi verilere bakrldrlrnda jeoloji ilmi balamrndan iki kabuiun
rahathkla biribirinden aynldr!'r gtirolebilirl'
Krta Kenan
ytikIGta kenan, jeolojik olarak krta sahanh[,r, }irta yamaq ve hrta
seliminden oluqan krtamn okyanusa kadar uzanan su altrndaki devamrdr. (Bkz: Grafik No.l).

In Its Historical
1. Bkz: Aslan Gtindtiz. The Concept of the Continental Shelf
Universitesi
Marmara
Evolution (With Special Emphasis on Entitlement),
Yayrnr,No.490,istanbul 1990,s'1vd'
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Grafrk 1
Jeolojik Anlamda Krta Kenarr (Sahanhk, yamag ve ytikselti)
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I(rta Sahanhfn

Jeolojik'manada KS, kryrdan sonra hemen baghyan sualtr alamdrr.
bir
Normal olarak, kara kryrdan itibaren su altrnda 0.1 derecelik tath
ve
egirn yaparak uzamr. Bu e['im deniz yiintinde ileri dogru gittikge artar
deniz dibi
tist sulann yaklagrk olarak 200 metre derinlise ulagtrfT yerde
ani bir eiim giisterir. Bu ani e$min (nOrmal olarak 1.5 derece) meydana
geldili yere jeolojik krnk da denilir. Iqte, kryr ile bu ani efim tteE1eikligijeolojide I(S deninin meydana geldili yer arasrnda kalan sualtr alamna
lir.
Genel olarak KS',mn geniqlifiinin 75 km olduEu'bilinmektedir.
Fakat dflnyamn bazr yerlerinde bu geniglik srfira kadar diiqerken diper
yerlerde 1500 km'ye kadar uzanabilmekdir. sedimentlerden olugan KS
kahnh$mn normal ola-rak 2 km oldu!'u bilinmektedir2'
UNESCO Sekreterlifi'nin 1950'li yrllarda hazrrlattrlr bir rapora
gdre adalar bazenbir KS'mn ytikselen marjrm olugturabilirler' Bazen de
srf denizlerde adalar ile krtamn arasl su ile kaplanmrq olsa bile aradaki
devamhhk belirginliSini korurs.
Jeolojik KS, diinyanrn deniz tabanlarrnln vo 1.'',ini olugturmaktadrr.
Krta Yanacr
Krtayamacl,Ks.nlndrqsrnrnndanepiminl.Sdereceolduluyerde

2.
3.

ibid., s.3.
Relating to the
LINESCO Secreteriat, Memorandom on.scientifrk considerations
ON TIIE I,AW OF THE
CONIiNENIAIShCIf, iN UNITED NATIONS CONFERENCE
SEA, Offrcial Records,vol.l, s'39'
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baglar. Bu btilgenin normar eiimi 4.8 derecedir. Aeag,ya
dbaTu indikge
eiim azahr ve tekrar l.b dereceye dtiger. o noktada tekrar
dnemli eiim
degigikligi olur. Bu maksimum e!.im deligikli!,inin oldufu yere
krta aya[r
denilir. lgte burada krta yamacr sone erer.
IQta yamacrmn ortalama

derinlili
1500 ila 4000 metredir.
Geniqlifl 20 km ila 100 km arasrndadrr. Deniz tabammn yakraqrk
vo
8.5'ini olugturur. Dtinyadaki toplam alam bb milyon km2,dir4.
Krta Yiikselimi
Bu alan yamacrn ayafrndan baglar ve'okyanus tabanrnda
biter.
ortalama e!'imi 0.5 derecedir. 4000 ila b000 metre derinliktedir.
Toplam
alam, 25 milyon km2'dir. Genigliii 0 ila 600 km arasrnd.ade[.igmektedir6.
Krta Sahanhfrmn

eeligimi

Ibuman Bildirisirnden
Iita

lgSg Siizlegmesine

sahanhlr hukuku, diier herhangi bir milretlerarasr hukuk
alamnda gdriilemeyecek kadar bag ddndiirticti bir stir'atle gerigmig
ve
aym qekilde siiratle degiqiklise u[ramrgtu.
Qafda$ anlamr ile ilk defa
1945 yrhnda ABD Bagkanr Truman'rn yayrnladrfr bir bildiri
ile (Ttuman
Bildirisi) orbaya grkmrgtrr. Truman, bu Bildiride ABD kr5nlanna
bitigik
fakat karasularrmn drgrnda kalan deniz alanlarrmn 100 kulag
derinli!.e
kadar (200 m) olan lusrmlannln deniz dibini ve toprak altrnr
aragtrrma
ve igletme hakk:rnrn ABD'ye ait oldulunu, ancak iistteki sularrn
agrk de-

4.

GtindUz,op. cit., s. b-6.

b.

Ibid., s.6.
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niz stattistihiin etkilenmeyeceSini belirtiyorduo.
ABD'nin bu kawamr ortaya atmasrmn ve karasulan drqrndaki civar sulann deniz dibi ve toprak altr iizerinde hak iddia etmesinin sebebi,
bu alanlarda petrol olduiunun

anlagrlmrq olmasr ve bu alanlann

ABD'nin iilkesinin su altrndaki uzantrsr olduiuna inamlmasr idi. Her zaman gok ihtiyag duyulan bir enerji kaynalr olan petrol, ABD'ye gok yahrn
olan deniz alanlanmn dibinde vardr. ABD, onu grkaracak teknolojiye sahipti. Geriye, bu alanlar tizerinde ABD igin tekelci haklar saf'hyacak bir
hukuki formtil bulmak kahyordu ki onu da Truman Bildirisi saf'layacaktr.
Fakat bu hareket, ABD ile srmrh kalmadr. Birgok kryr devleti,
Truman Bildirisini, gok defa amacrnln drgrna grkararak, taklit etti. Ozellikle Latin Amerika Devletleri,luyrlanndan

itibaren 200 millik bir mesa-

fede bahkgrhk haklarrm da kapsayan, yabancr devletlere sadece ulaqrm
ve ristten ugma hakkrm tamyan ekonomik, "patrimonyal" btilgeler ihdas
ettiler. Ddnyamn diier biilgelerinde de benzer hareketler g6rtildti. Diinya
denizleri keyfi bir gekilde parsellenmeye baglandr7.Bu gidiqata bir dtizen
getirmek amacr ile BM Milletlerarasr Hukuk Komisyonu, 1950 yrhndan
baqlamak tizere KS konusunu incelemeye aldr8. Komisyonun hazrrladr$
tasan, 1958 Cenevre Deniz Hukuku Konferansrnda gOriiqtilerek Krta
Sahanh[r Scizlegmesi haline getirildie. Stizleqmenin 1. maddesi KS'nr

6.

Truman Bildirisinin Ttirkge terctimesi igin bkz: Aslan Giindtiz. Milletlerarasr Hukuk ve
Milletlerarasr Teqkilatlar Hakkrnda Temel Metinler, Beta, 2. basr. L994,s.399.

7.

Geniq bilgi igin bkz: Gtindtiz, The Conceptof the Continental Shelf, s, 28-47.

8.

ibid., s. bz-90.

9.

ibid., s. 9o-119.
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qdyletarif etti.
"Bu madde b.t r*rrra.r, ,luta sahanh[r,terimi, (a) kryrya
bitigik fa_
kat karasularr alamnrn drgrnda 200 metre
derinli!.e kadar uzanan suartr
alanlanmn deniz dibi ve toprak altrnr veya
o derinligin ritesinde tistteki
sulannrn derinli!'inin (deniz dibi ve toprak
altrnrn) dofal kaynaklannr iq_
letmeye imkan verdili yere kadar uzanan yerleri, (b)
adalann kryrya biti_
gik olan benzeri sualtr alanlanmn deniz
dibi ve toprak altrnr ifade etmek
tizere kullanrlmrgtrr. "
'

Burada 200 metre derinlik kriterinin kabul
edilmesinin sebebi,ieo_
loji ilmine gdre su altrnda drizenli bir efimle
uzanan deniz dibinin bu de_
rinliie ulaqtrgrnda belirgin bir jeolojik kr'k
ile belirginregmesidir. r{ryr
ile 200 metre derinlik gizgisi arasrnda karan
deniz dibi alanrarr jeolojik
manada KS'na tekabul etmektedir. yani burada
hukuki Ks ile jeolojik
I(s aymdrr' Buna kargrrrk, 200 metre derinri$in
dtesinde igretme irirkamna grire KS'nrn geniqlemesine imkan ,r"""n
kriter, ieorojik Ks,rna sahip
olmayan bazr Latin Amerika devletlerini tatmin
etmek igin kabur edil_
di10' Fakat o tarihrerdeki teknolojik kabiliyet
dikkate ahnarak higbir va_
kit 300 metre derinri{i gegmiyecek bir alan, yani
krta yamacr rizerinde
bir yerler drigrimilerek bu kriter benimsendill,
Bu maddede kullamlan
"kryrya bitiqik" olma tabirinin iqletebilirlik kriterini
de srnrrladrgr duqtincesi hakimdi. B'nunla beraber, bu
kritere gOre tammlanan KS,nin.
jeolojik de!.il ama hukuki KS olduiu
sdylenebilir

10. ibid., s.gg-90.
1 L . ibid., s.111vd.
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Aym sdzleqmenin 2. maddesi ise, l<ryrsrolan her devletin ipso fac'
to (kendiliiinden) ve ab initio (ba$rndan beri) KS sr vardrr. Dolayrsryla,
KS elde etmek igin iqgal veya ilana gerek yoktur. Bdylece de geligmiq
devletlerin geri kalmrq tilkelere ait KS'rm iqgal veya doial kaynaklann
keqifi yolu ile el koymalhn imkam ortadan kaldrnlmrqtrr.
I&yr devleti, KS tizerinde sadece dofal kaynaklann araqtrnlmasr
ve iqletilmesi bakrmrndan egemen haklara sahiptir. Difer bakrmlardan o
alanlann statiistind etkilemez.
Diier andan Sdzleqme, 1. maddede yaptr[r tamm ile genel olarak
KS'mn ne olduiunu ve coirafi yerini, yani azami drg srmn tespit etmiqtir. Kryrdaq devletler arasrnda KS'mn nasrl srnrrlandrnlacaSm ayrrca 6.
maddesi ile dtizenlemiqtir:
"1. A5rmlota sahanhlrmn kryrlan karqr kargrya olan iki ya da daha
fazla Devletin tilkesine bitiqik oldulu yerlepde, bu Devletlere ait krta sahanhf,rmn srmn bu Devletler arasrnda anlaqma ile tespit edilecektir.
Anlaqma yoksa ve 6zel qartlar baqka bir srmr hattrm hakh krlmryorsa, slmr her noktasr her Devletin karasulanmn genigli!'inin olgtilmeye baqlandrflr esashatlann en yakrn noktalanna eqit uzak[kta olan orta hattrr."
"2. A5mr krta sahanh[rmn kryrlan yan yana olan iki Devletin tilkesine bitigik olduf'yerlerde, krta sahanhsmn srmn bu Devletler arasrnda
anlagma ile tespit edilecektir. Anlaqma yoksa ve iizel gartlar baqka bir srmr hattrru hakh krlmryorsa, srmr her bir devletin karasularrmn genigli!'inin olgiilmeye baqlandrfr esas hatlarrn en yakrn noktalanndan itibaren
eqit uzakhk ilkesinin uygulanmasr suretiyle tespit edilecektir."
Sdzleqmenin kendisi burada siizti edilen "6zel gartlar"r tarif etmemektedir. Ancak uygUlamada srmrlandrrma alammn iginde adalarrn bulunmasr, kryrlann ig biikey veya drq-btikey olmasr' kryrlann uzunluiu
arasrnda betirgi4 farklar, olmasr, srmrlandgma alan iginde dofal kay-
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naklarrn duzenli olarak dafrlmamrq olmasr, deniz dibinin jeolojik
ve jeomorfolojik yaprsr, gtvenlik sebepleri, rizel gartlar olarak
mtitalaa edilmektedir. Bir srnrrlandrrma alam iginde tizel qartlann
olmasr halinde, srnrrlandrrmayr yapmak igin orta hat veya eqit
uzakhk hattrmn
uygulanmasr gerekmez. Bir bagka deyiqle, 6. maddede
ringdrtilen srmrlandrrma kurah, eqit uzakhk ile dzel gartrarr birlegtiren
bir kuraldrr.
Bazr durumlarda orta hat veya egit uzakhk kurah gegici
orarak uygulansa bile sonra iizel qarilar varsa bu hat hakkaniyeti
sa!.lamak igin drizelti_
lir.
1969 Krrzey Denizi
ilkesinin

Krta Sahanhfr

Davalarr-DoSal

Uzantr

Doiugu

Diier yandan KS hukukunun geligmesinden s6z ederken,
bu srireg
iginde dnemli bir rol oJmamrg olan 1g69 tarihli
Kazey Denizi l(rta
s ahanhlr Davalarrndan b ahsetmek gerekir 12. Kuzey
Denizindeki KS,nrn
paylagrlmasr konusunda
anlaqmayan Almanya,
Hollanda
ve
Danimarka'mn Milletlerarasr Adalet Divamna (Divan)
havale ettili bu
davada Divan, KS kawamrmn esaslzrnnr rinemli
cilgiide agrkh!.a kavugturma frrsatr buldu. Almanya'mn Kuzey Denizindeki
kryrla'ig btikey olmalanna
kargrhk
Hollanda'mn ve Danimarka,mn kryrla' drg btikey
.
idi.
(Bkz: Grafrk No.2) IGyrlar aJrnca yan yana
konumunda idi. Kryrrarrn
uzunlusu biribirine yakrndr. Danimarka ve Hollanda
Divandan egit
uzakhk prensibini uygulamak suretiyre srnrrlandrrmaJn yapmasrm
isterken, Almanya buna kargr grktr. Egit uzakhk prerisibi
uygulansayd.r,
Almanya kryrlarrmn uzunluiu ile orantrh ormayan gok
kriglik bir KS ala-

L2. Bkz: North sea continental shelf cases.rcJ, Reports,
1969.
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mna sahip olacak buna karqrhh difer iki devlet gok orantrsrz I(S alanlan:
elde edeceklerdi. Egit uzakhk prensibi, her bir hyrya yakrn olan alanlan
prensibiverir. Ama kryr bigiminin dtizgtin olmadrS hallerde egit uzakhk
gidebi
nin uygulanmasr sonucu bir devlete ait olan alanlar bagka birine
lir. Hollanda ve Danimarka'ya girre deniz dibi kime daha yakrnsa ona verilmesi gerekirdi. Buna karqrhk Almanya, Icyrlanmn olafan olmryan
konumu dolayrsryla egit uzakhk prensibinin uygulanmayacalmr ve sulrrlandrrmamn ftakkaniyete gtie yaprlmasrm savundu'
Divan, Danimarka ve Hollanda'nm bu savunmasrm reddetti.
Divana giire, KS kurumu fiziki bir gergelin kabulundan do[mugtur. KS,
kryr devletinin tilkesini 6nce coirafyacrlann ve hidrofraflann, daha sonra hukukgularrn dikkatini geken bir platform ttirtine geken bir alandrr'
KS'mn jeolojik yiinii Milletterarasr Hukuk Komisyunu'nun aragtrrmalarr
yaile de teyit edilmiStir. Bir I(S alammn bir devlete diE'erine gtire daha
lm olmasr, ona ait oldu[u anlamrna gelmez. Kryr devletine ait kara tilkesinin veya devletin bu iilke iizerinde kullandrpr egemenliiin tiimtiyle
agrk
devletin egemenliii altrnda olan karasulanmn deniz dibi vasrtasr ile
denizin altrna uzanmasr veya devam etmesi prensibi yaknfih kawamrndan daha esashdrr. Bu prensip baqka gekiilerde de ifade edilebilir' Fakat
ana diigiiurce, yani daha tince sahip olunan bir qeyin devamr dtigtincesi,
yaa5mrdrr. Belirteyici olan dtiqtince budur. Sualh alanlarr lnyr devletine
yalnn olduklan veya sadece .yakrn olduklan igin ona ait defildir. ona
krndrrlar fakat yaliunhk kara tilkesine yalirn olma halinde bahsedeceii
hukukun kryr
haktan daha fazlasrm burada bahsetmez. Milletlerarasr
su
devletine verdiii haklar-r ipso jure olarak bahseden sey' ilgili
kullanaltr alanlannrn kryr devletinin ilzerinde zaten egemenlik
$u
fiilen bir pargasr olarak telakki edilmesidir'
drlr tilkesinin
mariadnki

bu alanlar.su

ile kaph

olduklan

halde o iilkenin

bir

Bir gualtr
uzanttsr veya devamr, onurl su altrndaki pargaErdlrlar.
, alam bir devletin dolal uzantrsr desilee, o alan bagka bir tilkeye
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daha yakrn olsa bile kendisine

lakki edilemez. En azrndan ilgili sualtr alanlannrn
uzantrsrm

tegkil ettiEi bir devletin

ait (bitigik)
iilkenin

yangan talepleri

te-

dofal

kargrsrnda

bu gekilde telakki edilenezrs.
Divan bu karannda ve daha sonraki baqka kararlarrnda, KS meselesind.e,kara denize htkmeder prensibini tekrarlamrgtrr.
GdrtildiiEU gibi Divan, bu karannda KS'nrn temeli olarak do!'al
uzantryr gtirmtigttir. Buna gdre, KS, luyr devletinin tilkesinin su altrndaki
devamrdrr. Kryr devletine karasulannln titesinde hak bahseden gey, bu
fi ziki bitiqiklik keyfiyetidir.
Ancak kabul etmek gerekir ki Divamn bu davada srmrlamasrnr
yaptr[r KS srg bir denizde bulunmaktadrr. Norveg Qukuru bir tarafa brrakrlrrsa, Kuzey Denizinin higbir yerinde sulann derinlifi 200 metreyi
gegmemektedir. Dolayrsryla KS'mn drg srmn hakkrnda veya igletebilirlik
kriteri hakhrnda Divan herhangi bir hrikme varmamrgtrr. Fakat l(s'nrn
luyrilan itibaren belli bir mesafeye grire veya yakrnhia grire delil de sualtr alammn iilkenin dofial uzantrsr olmasr esaslna gtire kryr devletine verildiEi noktasrnt vurgulamrgtrr.
f969

Kararr

Kavramrmn

Sonrasr

Geligmeler

ve

Krta

Sahanhlrr

Deii giklife USramasr

Divamn bu karan KS hukuku alamnda o kadar gok etkili oldu ki
1977 tarihli Kanal Adalan Tahkimindel4 ve 1g82 tarihli runus/Libya da-

13. North Sea Continental Shelf Cases,.parag.49, 85, gE.
14. France-United Kingdom: Arbitration on the Delimitation of the Continental Shelf.;
Court ofArbitration, Decision of 30 June 1977, reproduced in ILM 897 (1929).
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asrndalS ve Main Kiirfezi Davasrndal6 birgok noktasrna yollamalar yaprldr. Libya/funus

Davasrnda ve 1985 Libya/lVlalta Davasrndal7 taraflar

gok ciddi bir qekilde fizik manada dofal uzantr esasrve deniz dibinin jeolojik yaprsr iizerinde durarak hak talep ettiler.
Grafik 2
BOLTNDARIESOF JURISDICTION Ch.4

North Sea Continental Shelf CasesLines A-B, C-D-Territorial Sea Boundaries Lines
B-E-F, D-E-F-ProposedEquidistant Boundaries
Lines B-F, D-F-BoundariesProposedby the Federal Republic of Germgny (67)

15. Tunisia/Libyan Arab'Jamahiriya, IC.f' Reports, 1982.
16. Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Main Area Canada/United States
of America, IC,f Rcports, 1984.
-17. Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/It'Ialta), ICJ, Reports, 1985'
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Ancak gunu da belitmek gerekir ki 1958 Sdzlegmesineve Divamn
1969 karanna raSmen, KS ile ilgili hukuk, tizellikle 1958 Srizleqmesinin
1. maddesinde yer alan tarif, devletleri tatmin etmekten uzaktr. Ozellikle
bu maddede yer alan igletebilirlik kriteri gok belirsizdi. Teknolojik geliqmeye baflr olarak milli yetkiye tabi tutulacak sualtr alanlanmn genigleyeceii qeklinde bir yoruma miisaitti. 1958'de tekrrolojik kabiliyet 200
metre d-erinlilin iitesini araqtrrmaya dahi yeterli delilken 1g70'li yrllann
'bagrnda devletler 5000 metre derinlikte araqtrrma yapabilecekleri bir
teknolojik yetenef'e kavugtular. Miidahale edilmemesi halinde denizlerin
luyrdaq geligmig rilkeler arasrnda paylaqrlmasr olasrhfr vardr. Buna paralel olarak bir hrsrm devlet genig bahkgrhk bdlgeleri talep etmeye bagladrlar. Krsaca, 1958 Siizlegmesi krsa zamanda eskimigti. Igte bu yeni duruma bir gare bulmak rizere BM 1967 yrhnda milli

yetki drgrndaki deniz

alanlarrmn stattisiimiin incelenmesi igin kurduEu ad hoc komite ve daha
sonra kurulan daimi komite, isteneni vermeyince 1973 yrhnda 3. Deniz
Hukuku Konferansrmn toplanmasr mecburiyeti dopdu. Konferansrn toplanmasrnda lrrsa bir siire sonra birgok devlet lnyrlanna bitiqik ve 200 mil
geniglikte bir Miinhasrr Ekonomik Bdlge'nin (MEB) kurulmasrnda israr
edince KS'mn da tarifinin de[igecefi anlagrldr. Nitekim 1982 BM Deniz
Hukuku Siizlegmesinin 76. maddd6f KS'na yeni bir tarif getirdi.
"1. Bir kryr devletinin krta sahanhfr, kara rilkesinin do!'al uzantrsr
bo5runcakarasulannrn dtesinde krta kenarrmn drq slnlrrna kadar uzanan
veya krta kenanmn drg srmrrmn 200 mile kadar uzanmadrfn yerlerde karasulanmn tilgtilmeye baglandrlr esas hattan itibaren 200 mile kadar
uzanan deniz altr alammn deniz yatafrm ve toprak altrm kapsar."
Aym maddenin 3. paragrafrna g6re, ktta kenan, kryr devletinin
kara iilkesinin su altrnda kalan uzantrsrm kapsar ve sahanhlrn (shelf),
krta yamacrnm (continental slope) ve krta ytikseliminin (continental rise)
deniz yatalr ve toprqk altrndan ibarettir.
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Madde metninden anlaqrlacalr izere,76. madde }uyr devletine verilecek KS'm dzelliltle iki gekilde belirlemigtir.
1. Krta kenarrmn (do['al uzantrrun) drg srmrrna kadar uzanan sualtr alanlanmn deniz yatalr ve toprak altr (eolojik kriter).
2.I$ta kenan (doE'aluzantr) 200 milden daha krsa ise, o zaman karasulannrn tilg{ilmeye baglandlr hattan itibaren 200 mil geniqlikteki sahamn deniz yatalr ve toprak altr (mesafe kriteri).
Bu durumda, deniz yatafrmn jeolojik yaprsr artrk 6nem arz etmemektedir. Bu alanda jeolojik manada do[al uzantr kawamr iinemini yitirmiqtir.
Gene Sdzlegmenin aym maddesinin 5. paragrafina pitire,krta kenanmn (doEai uzantrmn) gok geniq olabileceii durumlar dikkate ahnarak
KS'nrn azannislnlnnln esas hatlardan itibaren 350 mili veya 2000 m izobatrndan itibaren 100 mili gegmiyece!'ikabul edilmigtir. 200 milin titesindeki KS'nin iqletilmsi, buradan elde edilecek ekonomik kaynaklann belli
bir orammn siizleqme ile kurulan Otorite'ye verilmesi gartrna baf'lanmrqtrr.
Bu sOzleq.medekabul edilen KS tarifi artrk btittintiyle bir hukuki
KS tarafidrr. Jeolojik anlamrndan sapmrqtrr. Jeolojik anlamrnda KS, hukuki KS'mn sadeceilk pargasrm olugturmaktadrr.
1982 Srizlegmesi,ad.alann durumunu ise 121. maddesi ile kara iilkesine uygulanan a5mrkurallara gOredtizenlenmiqtir:
"1. Bir ada, su ile gevrilmiq, sulann en gok yiikseldi[i zamat su iistiinde kalan, doial olarak oluqmug bir arazi pargasrdrr.
"2. Ugtincii paragrafta tingiirtlen durumlar sakh kalmak iizere, bir
adamn karasulan, bitigik btilgesi, miinhasrr ekonomik btilgesi ve krta sa-
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hanhlr bu Stizlegmenin kara iilkesine uygulanacak olan diper htikiimlerine uygun qekilde belirlenecektir.
"3. Insamn bannmasrna imkan vermeyen veya kendisine ait ekonomik hayatr omryan kayahklann higbir ekonomik bdlgesi veya luta sahanhlr yoktur."
1958 Sdzlegmesinin L. maddesinde oldulu gibi, 1982 Stizlegmesinin
de 76. maddesinde verilen KS tarifi, komgu devletler arasrnda KS alanlanmn srmrlandrnlmasr ile ilgili delildir. Sadece drg srmrmr genel olarak
tarif etmektedir.
'

1982 Siizleqmesinin 83. maddesi kryrdag devletler arasrndaki

KS'mn srmrlandrnlmasrm gtiyle dtizenlemigtir:
"IGyrlan karqr kargrya veya yana yan olan Devletler arasrnda krta
sahanh[.rmn

srmrlandrnlmasr,

hakga

bir

gdziim bulmak

iizere,

Milletlerarasr Adalet Divam Stattistiniin 38'ci maddesinde zikredilen
milletlerarasr hukuka gdre aplaqma ile gergekleqtirilir. "
Difer yandan 1982 Sdzlegmesi,daha 0nce belirtti[imiz

gibi KS'mn

tarifini yakrndan ilgilendiren MEB'ni de ilk defa ihdas etmigtir. 55. maddeye gOre:
"Mtinhasp Ekonomik Bdlge, kryr Devletlerinin haklan ve yargr yetkisi ile diier Devletlerin haklann ve serbestilerinin bu Siizlegmenin ilgili
htikiimleri ile diizenlendifi, bu Krsrmda tesis edilmig Ozgtil bir hukuki.rejime tabi, karasularrmn dtesinde ve ona bitiqik bir alandrr."
Sdzlegmenin 57. maddesine gtire MEB, karasularun iilgiilmeye baglandrEr esas hattan itibaren 200 deniz milini gegemez.56. maddeye giire
ise, hryr dbvleti, 6u alamn iginde gerek deniz dibinde gerekse toprak altrnda, gerekse bunlann tisttindeki suda canh ve canh olmayan btitlin
kaynaklarr igletme, sudan, rtizgardan ve alentrlardan enerji elde etme
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gibi btittin kullamm haklanna sahip olacktrr. (KS ile MEB arasrndaki
iligki igin bkz: Grafik No.3).
Komgu tilkeler arasrnda MEB alanlanmn smrrlandrnlmasr trpkr
KS'rnda olduiu gibidir. (Bk z. Md,.74).
Kolayhkla giinilebilecegr grbi, I(S rejiminin hyr devletine sailadrgr
haklar da dahil olmak iizere MEB luyr devletine daha genig haklar vermektedir. MEB ile KS arasrndaki iliqki 56. maddenin 3. paragrafr -ile
daha belirgin hale getirilmiqtir: MEB'nin deniz dibi ve toprak altr, KS rejimi igin 6ng0nilen rejim gergevesindeigletilecektir.
Bu durumda 200 mil iginde kalan I(S (iq I(S) ile MEB galugmakta.drr. MEB, KS haklanm da kapsadrlr igin MEB'nin ilan edildili yerlerde
KS'mn pratik ehemmiyeti kalmamrqtrr.
MEB'nin KS iizerindeki etkisi daha somut bir qekilde 1985 Malta/
Libya larannda irdelendi. Bu dava KS'mn srmrlandrnlmasr ile ilgili idi.
(Bkz: Grafik No.4). Ama Divan, briyle bir I(S srnrrlandrrmasrnda dahi,
MEB'nin esasrmteqkil eden kurallann inceleme drgrb*anlmayaca[n giiriiqtindeydi. Divana g{ire, MEB ve KS modem hukukta biribirleriyle ilintilidir.
Bir devletin KS rizerinde sahip oldu!'u haklar, ilan edebilece!'i MEB'nin
deniz yata$ ve toprak altr tizerinde de sriz konusu olacaktrr. Bu sebeple
KS'm srmrlandrnrken MEB'nin kapsamrm da dikkate almak gerekir.
Divan, iki kurum arasrndaki benzerliklere de$inmesine rafmen
ikisi arasrndaki farklan da belirtmekten geri kalmamrqtrr. Divana gdre
KS, MEB tarafrndan massedilmemiqtir. Ancak her ikisi de kryrdan itibaren dlgiilen belli bir mesafeye gdre tayin edilmektedir. Mesafeye giire hak
bahseden kurah ile birlikte MEB kurumu, teamiil hukukunun bir pargasr olmuqtur. fui kurum ayrr ve farkh oldu!'u halde, MEB'nin deniz yatalr
iizerinde ttngttrdulri haklar, IiS igin iingiiriilmiig olan rejime gtire tammlanmaktadrr. MEB'nin olmadrS yerde KS olabildili halde, Ks'nin olma-
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dr!'r yerde MEB olamaz. Bundan da gu sonug grkar ki mesafe
kriteri
MEB'ye oldug'u kadar l(s'na da uygulamr. Bu keyfiyet bir mireflerarasr
teamtil kurah haline gelmiqtir. Ancak bu demek de[ildir ki qimdi
dogal
uzantr yerine mesafe kriteri gegmigtir. Krta kenan 200 mile
kadar uzan_
mryorsa' fiziki mengeine rafmen devamh gekilde karmaqrk ve
hukuki bir
kavram haline gelen dofal uzantr, ara yerdeki deniz dibinin jeolojik
yaprsma bakmadan kryrdan belli bir uzakhia gtire tayin edilmelidir.
Doial
uzantr ve mesafe kriterleri birbirlerini tamamlamaktadrrlar.
Her ikisi de
hukuki KS'm esas almaktadrr.
GonildiiEu gibi, Divan layr devletinin kryrnrn dtesinde KS alanlan
iizerinde hak idida etmesini eskiden oldulu gibi sadece jeolojik
doial
uzantr esasr ile degil fakat mesafe kriterine g6re de hakh
gtt^isu
lulan
benimsemigtir. Daha 6nce kryr devreti, kendi kara tilkesinin
su altrndaki
uzantrsrnr KS olarak talep ediyordu. Bu giirris, jeolojik fakttirlere
afrrhk
veren bir gtirtiqtti. Halbuki Divan bu kararrnd a ]:gg2 scizlegmesind.e
yer
alan MEB'ye dayanarak 200 millik alan iginde KS'nrn artrk jeolojik
faktcirlerden ba[rmsrz bir hukuki kavram oldusunu kabul etmigtir.
Divana
giie MEB, bir teamtil kurah haline gelmigtir. I&yrsr
olan her devlet 200
millik alan igirr-dejeolojik yaprsr ne orursa olsun KS'na sahiptir.
Bu davada Libya kendi tilkesinin do!.al uzantrsrmn Rift Zone
dedi!'i ve Malta adalanmn yakrnlanna kadar uzana'- bir yere kadar uzandr_
lrm ileri sririiyordu. Bu btilgede bi dizi derin gukur vardrr. Bunlar gri_
ney-batr, griney-dofu istikametindedirler. Derinlikleri
1000 metre
kadardrr. Bu gukurlar, Akdeniz Milletlerarasr Batimetrik Haritasrnda,
Libya Qukuru, Pantalleria Qukuru ve Linosa
Qukuru diye tammlanm$tr. Bunlann doiusunda uzanan daha az derin Madina Kanah ve
Malta
Kanah ismiyle iki kanal vardrr. Libyaya gcire bu bcilge iki rilkenin
KS
alanlan arasrndaki tabii srmrdrr. Qtinkti bunlar belirgin bir jeolojik
kesinti olugturmaktadrrlar. Hukuken de Libya/lVlarta KS srmrr bu gekilde
belirlenmelidir.
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Taraflann jeolojik argrimanlan ile tatmin olmamrqtrr. Ashnda hukuki tekamiihin kryr devletine 200 millik alan iginde KS'm talep etme
haklam verdi$ine inand{r igin bu alan igindeki hak iddialan bakrmrndan
jeolojik ve jeomorfolojik iddialan dikkate almamrqtrr. Divana giire Libya
ile Malta arasrndaki KS alam 400 milden daha azdrr. Bu alanlann deniz
yatafr tizerinde talep edilen haklar, sadece deniz alanlarliln ]nyrdan
olan mesafesine istinat eder. Bu sahalann jeolojik ve jeomorofolojik yaprsrnrn cinemiyoktur. Dolayrsryla Libya'nrn Rift Zone iddiasr kabul edilemez'
Giirtltiyor ki Divan 1969 igtihadrm bu davada MEB'nin etkisi ile
de$qtirmiqtir. Eski kararlannda srmrlandrrma alamnda taraflann dolal
uzantrlalnrn belirgin bir qekilde kesintiye uiramasr, yani iki do[al uzuntanrm doSal olarak bdhinmesi halinde bunun bir srmrlandrrma hattr tegkil edebilecelini belirtmigti. Oysa Divan bu karannda, eski igtihadrmn
jeolojik
200 mil alan iginde kalan yerlgrdeki srmrland:rma bakrmrndan
ve jeofizik fakttirlere yer verdili durumlarda, bu faktdrleri kabul eden bir
yehak rejimi iginde bunu kabul ettilini, oysa qimdi bu faktdrlere verilen
rin gegmiqtekaldrlrm vurgulamrqtrr'
Agalrda 1992 ve 1993 yrhnda karara bafl'lanan iki davada yeni hukuk durumun nasrl defierlendirildilini gtizden gegirmeye gahqacafrz.
GRONI,AND.JAI{

MAYEN OAVI'STl8

Grcinland, Danimarka'mn eski bir somtirgesi iken 1953 yrhnda bu
tilkenin bir pargasr haline getirilmigtir. 1979 yrhndan bu yana da krsmi
bir 6zerkli!.e tabi olarak ydnetilmektedir. Toplam ntifusu, 55.000'dir.
Bunun Vo 6'st, bu dava ile yakrndan ilgili olan Adamn doiu layrlannda
yaqamaktadrr.

18. Case Concerning Maritime
.

Delimitation

Mayen (Denmarkv. NorwaY), ICJ Reports,

in the Area Between
1993.

Greenland

and Jan
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Buna kargrhk Jan Mayen, 1922'den beri Norveg'e ait bir adadrr.
Daimi bir niifusu yoktur. Adamn kendine ait iktisadi hayatr yoktur. 25
kadar personel Adada bulunan bir meteoroloji istasyonu ile bir radyo istasyonunda gahgmaktadr. Limam yoktur. Ugaklann inebilece!'i bir alana sahiptir
Griinland ile Jan Mayen'in arasrndaki mesafe 250 mil kadardr.
Srmrlandrnlacak alamn g0ney krsmrnda bol miktarda bahk bulunmaktaVo80'ihayatrm bahkgrhktan kazanmaktadrr'
Denize ve bahkgrhla bagtr bir kiitttire sahiptir. Aym biilgede Norvegfi bahkgrlar da bahkgrhk yapmaktadr. Bdlgede daha gok Kapelin ba[Er olma-

drr. Grdnland niifusunun

srna raimen, Ayrbahfr, Balina ve diper bal*lar da avlanmaktadrr.
Btilgenin kuzey krsmr kesif buzla kaphdrr. Gtiney lqsmrnda ise, ytizer
qekilde buz her mevsimde vardrr. Ancak bahk avlama mevsiminde kuzeye gekilmektedir.
Iki devlet uzun srireden beri devam eden Griinland ile Jan Mayen
arasrndaki deniz alanlanrun smrrlandrnlmasr ile ilgili uyuqmazltf:.,
1988 yrhnda Millerlerarasr Adalet Divanmda, Divan
36. maddesine dayanarak agtrfr bir dava ile milletlerarasl

Danimarka'mn
stattisiilniin

yarpya havale edildi.
Taraflarrn Talepleri
Danimarka Divandan; Grtinland adasrmn doiu kryrlanndan baglamak tizere 200 mil geniglikte bir bahkgrhk ve krta sahanh!'r alammn
Gr6nland'a ait olduiunu beyan etmesini, bunu saptayacak tek bir hattm
gizilmesine hiikmedilmesini istedi.
Norveg ise, Divandan Grtinland ile Jan mayen arasrndaki Llta sahanh[rm ve bahkgrhk btilgesini bir orta hat gizmek suretiyle ayn ayn betalep etti. Biiylece, Norveg Divandan biribirleriyle galirgan,
iist tiste gelen fakat ayn olan iki qrnrnn otta hat yOntemi ile belirlenme-

lirlemesini

HUKUKANAPTIRMAI.ARI

585

sini istedi. Ancak Norveg, bunu isterken Jan Mayen'in de prensip olarak
Griinland kadar deniz alanlanna sahip oldu!'u fikrini de korudu; fiili durumda ortak srmnn tespiti igin orta h,athn gizilmesini istedi.
Srmrlandrrma alanr, haritamn yardrmr ile gtiyle tamrnlandr:
Doiuda, Do{u Grtinland kryrlanm birleqtiren GH hattr, Kuzeyde
kargrhkh talepleri ifade eden yaylann kesigti!.i A noktasrna gizilen IIA
hath, Gtineyde lzlanda ile srnrr tegkil eden BCD hattryla birlegen BDOB
hattr ve Bahda Jan Mayen tizerindeki E ve F noktalan ile kesigen A ve B
hattr. (Bkz: Grafik No.S)
Bu kargrhkh talepler dikkate ahndrirnda Danimarka,mn ileri siirdtigu 200 mil hath (AB) ile Norveg'in.ileri siirdti!'ii Jan Mayen'in etrafindaki 200 millik hattrn kesigmesi sonucu bu iki hat arasrnda kalan alan
"gakrg4ntalepler" alam olarak belirlendi.
Danimarka'nrn hesabrna g6re, bu ilgili alan topam olarak 297.000
km2 idi; orta hattrn (AD hattr) uygulanmasr halinde bunun 96.000 km2'si
Norveg'e, 114.000 km2'si ise Danimarka'ya gidecekti. Bu ise, iki adamn
buytiklugti, luyr uzunluklan, nrifuslan ve di!'er unsurlar dikkate ahndrErnda adil delildi
Esasen

Danimarka'ya

gOre Jan

Mayen'in

kendisi

19bg

sdzlegmesinin 6. maddesi anlamrnda "d,zelgartlar" kapsamrna girmesi
gereken bir ada idi. srmrlandrrmada bu adaya tam etki tamnamazd.r.
Olsa oisa, Grtinland'a maksimum deniz alam (200 mil) verildikten sonra
geriye kalan alan (AEFB alam) verilebilirdi. Ama, Danimarka, 1gg2
sdzlegmesinin 121. maddesinin 3. paragrafrnda yer alan ifadeye bagvurarak Jan Mayen'in I(s veya MEB'sine sahip olamayacafi iddiasrnr ileri
stirmedi.
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Uygulanan

Hukuk

Danimarka ve Norveg, 1958 l(rta Sahanhfr S0zlegmesifnetaraf olduklarr igin Divan KS alanlarmn srmrlandrnlmasrna her qeyden 6nce bu
Stizlegmenin 6. maddesinin uygulzulmasrna karar verdi. Fakat bahhgrfuk
alanlanmn srmrlandrrlmasr igin MEB'ye uygulanan milletlerarasr teamril kurallanmn

uygulanmasrm tercih etti. Qiinkt

1958 Sitzleqmesini

her ikisi igin (deniz dibi ve su siittinti) de uygulamak, su stitiiniin deniz
dibinin bir teferruatr oldulu sonucuna giitiirebilirdi ki bu do!'ru degildi.
Bununla beraber, Divan, 6. maddenin KS'ntn srmrlandrnlmasrna uygulanmasrmn konuyla ilgili deamril kurallanrrdan veya aJrm zamanda bir
ba[kgrhk sorunumn da olduiu gergefinden bafirmsrz olarak yot'umlanamayacaSm da ayrrca belirtmek ihtiyacrm duydu.
Diier

yandan Divan,

1977 Kanal Adalan Hakem Mah\emesi

Karanna yollamada bulunarak, 1958 Siizleqmesinin 6. maddesinde yer
alan eqit uzakhk-iizel qartlar ifadelerinin bir arada kullamlmalan gerektifini;

bu iki ifadeyi birleqtiren bir tek kural olduiunu; her ikisinin bir

arada genel bir norma iqlerlik kazandrrdrlrm iizellikle belirtti. Buna
gcire,bir srmrlandrrma alamnda aym kta sahanhfi iizerinde oturan devletler arasrndaki srmr, efer anlaqma yoksa, hakqa ilkelere gdre belirlenmelidir. E[er egit uzakhk-dzel gartlar kurah, ]"977 Karan rgr$nda hakga
ilkelere dayah bir normu ifade ediyorsa, hig de!.ilse karqrhkh kr5nlar arasrndaki srmrlandrrmalarda 6. madde ile bu konudaki teamtil kurah arasrnda ciddi bir farkrn olmadrlrm sdylemek gerekir. Aynca, daha tinceki
LibyallVlalta davasrnda belirtildifi

gibi, bir dava sadeceI(S'na iligkin olsa

ve MEB'ye iliqkin olmazsa dahi, srnrrlandrrma srrasrnda MEB'nin temelinde yer alan ilkeler inceleme drgr brrakrlamaz. KS ve MEB modern hukukta ba!'lantrh hale gelmigtir. Her iki kurumla ilgili srmrlandrrmalarda
her iki kavrama da ortak olan kryrdan uzaklrk (mesafe) gibi unsurlara
daha btiytik alrrhk vermek gerekir'
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Milletlerarasr uygulamada KS konusundaki kararlarrn bollufuna
raEmen, mtirrhasrran bahkgrhk konusunda verilmiq herhangi bir milletle_
rarasl mahkeme kararr yoktur. Gulf of Main davasrndasadeceiki arnagh
ama teksrnrrh srnrrlandrrma yaprlmrgtr. Fakat Grrinland-Jan Meyan davasrndataraflar, Divamn bu konudaki igini kolaylagtrrdr.Her ikisi de bahkgrhk bdlgesinin saptanmasrnda MEB'ye uygulanan ve milletlerarasr
teamtil haline gelen hukukun uygulanacaS konusunda hem fikirdiler.
Difer yandan, 1982 sozleqmesinin 74. ve gB. maddeleri MEB ve
KS'mn srnrrlandrnlmasr ile ilgilidir. Her ikisi de aym qekilde kaleme
ahnmrqtrr ve hakqa bir gdztimri gerekli gdrmekteclir. Bu ise, srnrrlandrrma ile ilgili milletlerarasr teamril hukukunun gereklerini yansrtrnakta_
drr.
Srrrrlandrrma
Divan, r(s uyuqmazh{Tna19bg sOzlegmesinin6. maddesini uyguladtgr igin Gr0nland ile Jan Mayen arasrndaki KS'nrn srnrrlandrrrlmasr
igin, Danimarka'mn muhalefetine rasmen, 6. maddeye uygun qekilde
rincd gegici olarak orta hattr uygulamaya karar verdi. Daha sonra bu hattrn drizeltilmesini gerektiren rizel gartlarrn olup olmadr{rnr aragtrrdr.
Divana gdre bu qekilde hareket etmek igin hem 6. madde yeterli desteii
veriyordu, hem de daha Oncemilletlerarasr teamril hukukuna g6re karara baElanan davalarda orta hattrn gegici olarak gizilmesine destek verecek yeterli sayrda emsal vardr. Kugkusuz, orta hat uygulamasr mecbrrri
olan bir hat de!'ildi, ama birgok durumda uygulanmasr hakga bir sonuca
gdttirebilirdi. Grdnland-Jan Mayen davasr
{a bOyle bir durum sunuyordu. Bu sebeple, cince gegici olarak orta hattr gizecek d.aha sonra da bu
hathn dtizeltilmesini gerektiren dzel qartlann olup olmadrgmr araqtuacaktr.
.Ayrir qekilde Divan i-uhu ,rrr." karara baflanan Gulf of Main ve
Libya/lVfalta davalannr hatrrlatarak bahkgrhk sahalarrmn tespiti bakr-
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mrndan da orta hattrn gegici olarak uy!'gulanmasrna karar verdi.
Divan, 1"958Siizlegmesinin 6. maddesinde yer alan "iizel gartlar" ile
milletlerarasr

teamiil hukukunda benimsenmig olan "ilgili qartlar"l da

bir iilgtide tarif ederek aralannda men$e ve terim itibariyle farklar olsa
dahi iizti itibariyle her iki terimin aym geyi ifade ettipini; uygulamada
her iki terimin birlegnesi y6ntinde bir efilimin oldulunu belirtmek ihtiyacrm duydu. Buna gtire 6zel gartlar, egit uzakhk ilkesinin srmrlamasrz
bir gekilde uygulanmasrmn yol agacalr (hakga olmryan) sonucu de!'iqtirebilecek qartlardrr. Buna karqrhk, ilgili qartlar, (hakga bir) srmrlandrrma
ameliyesinde dikkate ahnmasr gerekli olan valsalardrr. Bu tespitten sonra Divan srmrlandrrma bdlgesinde ne gibi "tizel gartlar" veya !'ilgili
gartlar" olduiunu araqtrrmaya baqladr.
Bu konuda Divan daha dnceki igtihatlardan

yararlandr. 1969

Karannda Divan devletlerin hakga prosedtirleri uygulamalan igin dikkate alabilecekleri miilahazalann higbir hukuki srnrlmn

olmadrftm; soru-

nun gok defa bir rntilahazaya dayamp di!'erlerini drglamak yerine biitiin
ilgili miilahazalat

arasrnda bir denge saplamak sorunu olduiunu belirt-

miqtir. Libyaltvlalta Davasrnda ise, Divan devletlerin dikkate alacaklarr
miilahazalann bir srmn olmamasrna raimen, geng de sadeceKS kurumu
ile ilgili olan miilahazalan dikkate almak gerektiiini,

aksi halde KS'ntn

doSasrnayabancr miilahazalann I(S kavramrnrn kendisini kdklt gekilde
defiqtirecelini belirtmigti.
Divana gOre, deniz alanlan ile ilgili taleplerin, her bir devletin difer devlet olmasa idi talep edebileceii alanlarrn gakrgmasranlamrnda gakrgan haklar alam ile ilgili olmasr gerekir.
Bu davada galugan alanlann srmrlandrnlmasrnda Danimarka Jan
Mayen Adasrmn tamamrmn iizel gartlan oluqturduiunu

ileri stirerken

liorveg, karqrhkh iki kryr arasrnda orta hattrn gizilmesini istedi$inden
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iizel gartlardan bahsetmedi. Ayrrca, Danimarka'nrn kendi davranrgr
ile
anlagmalar
yaptr$
ve
kanunlarla esasen 6zer qartlar olmak,benimsedi{i
srzrn orta hattrn gizilmesine razr oldu!,unu ilave etti. Divan bu
son iddia_
yr reddetti ve orta hattrn dtizeltilmsini gerektiren gartlarr
aragtrrdr.
:
Divana gore birinci
Mayen'in

ilg:ili

kryrlarlntn

6zel sart, Gronland'rn
uzunluklan

ilg:ili kryrlan ile

arasrndaki

briyrik fark

Jan
idi.

Aradaki oran yaklagrk 9'a 1 idi.

Anca, Divan'a gdre, orantrsrzhk briyrik olmasrna rasmen bu
tek bagrna taraflarrn deniz aranlannrn tespiti igin yeterli
de{ildi. 1969
Karannda belirtildili

gibi, srmrlandrrma, prensip olarak zaten kr5n d.evletine yaprgrk olan bir alamn srmrlanmn tespit edilmesini gerektiren
fakat bu gibi bir alanrn de nevo tespitini gerektirmeyen
bir ameliyedir.
Hakga bir taruda srmrlandrma, daha 0nce briltinmemiq bir
aranrn adil ve
hakga olan bir pa)nmn taraflara verilmesi ile aJmr
Sey defildir.
srmrlandrrma sonunda benzer bir sorxrg erde edilse dahi
bu bdyledir.
Boylece, hukuk kryr cepheleri ile bu cephelerin hasrl ettiii
alanlann
uzunluiunu mukayeseli bir gekilde belirten rakamlara gOre gakrgan
bir
alam pay etme gabasrna dayanan bir srnrrlandrrmayr gerektirmemektedir.
Divan, 1969 Karanna, Lg77 Karanna, Gulf of Main Kararrna
ve
LibyalMalta Karanna atrfta bulunarak, hakga bir srmrlandrrmamn
taarflarrn ilgili lnyrlanmn uzunluiu ile bu taraf devletlerin r.yrlanna
ba!.h
KS alanlanmn kapsamr arasrnda makur bir oram saslamasr
igtihadrm
hatrrlattrktsrl sonr4, orantrhrrk kavramrnrn anlamrnr agrklamrgtrr.
Buna
gOre, orantrhhk kawamr, rince kryrlann uzunlu!-unun tespiti
daha sonra
da taraflara verilecek IiS alanlarrmn tespiti yaprldrktan sonra
ikisi ara_
srnda makul bir oramn varhfrm gerektirir. yoksa, luyrla'n
uzunluiunun matematiksel hesabr oramnda devleilere KS'm vermeyi gerektirmez.
Efer orantahhk tek bagrna srmrlandrrmaJn yapmaya yetseydi,
o zaman
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baqka faktdrlere gerek kalmazdr.
Eski igtihatlarda kryrlar arasrndaki uzunluk farlcr olduiunda (mesela GuIf of Main'de bu oran 1'e kargr 1.38 idi), Divan bunu, orta hattr
drizbltmek igin yeterli giirmtigttir.
Gritriland-Jan Mayen olayrnda kryr uzunluklan farkr 1'e 9 oldu!-undan, bu orantrsrzhk 6. madde anlamrnda da bir "rizel gart"trr. Orta hattrn
dtizeltilmesi gerekir. Aynr qekilde bahkqrhk bakrmrndan da orta hattrn
dtizeltilmemesi hakga olmryan bir sonuca gtittinir. O halde, Griinland ile
Jan Mayen arasrndaki orta hat, Jan Mayen'e daha yalun gelecek qekilde
diizeltilmelidir.
Ote yandan, Danimarka'nm iddia ettigi gibi Grcinland'rn esas hatlannda itibaren 200 millik bir alamn Grdnland'a verilmesi de hakga olmaz. Jan Mayen'in kryrlarr, dogu Gr0nland'rn kryrlarrndan az olmamak
tizere teamiil hukukunun tanrdrfir,yani prensip olarak esas hatlardan itibaren 200 millik bir srmra kadar deniz alanlarr tizerinde potansiyel hak
hasrl eder. Norveg'e, Grdnland'rn doiu kryrsrna tam etki tamndrktan sonra sadecegeriye kalan krsmr vermek, Jan Mayen'in haklanna btituntiyle
aykrn olur ve aJirrcahakkaniyetin gereklerine uJrnaz:
Bundan sonra Divan Grdnland ile Jan Mayen arasrndaki stnmn ne
ortA hata grire, ne de Danimarka'mn dediii qekilde Gr6nland kryrlanndan itibaren 200 mil mesafede gizilmeyeceiini; srmnn bu iki hattrn arasrnda bir yerde 6. maddenin "dzel gartr" ile hakh krhnacak ve teamiil hukukunun

kural

ve ilkelerine giire hakga olacak bir konumda yer

alaca$m belirtti.
Divamn srmrlandrrmayla ilgili bir faktiir olarak dikkate aldrlr
. ici husrr" srmrlandrrma btilgesinde bulunan ekonomik kaynaklardrr.
' vana goi'

u gibi ka5rnaklar, bilindi[i veya kolayca tetkik edilebitdili

cllgtide srmr";andrrmada dikkate

ahnmaktadrr.

Esasen KS'mn veya
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MEB'nin var oluq sebepleri ekoomik haklardrr.
Hidrokarbonlann ve polimetalik stilfadlarrn brilgede olmasr ihtimalinden bahsedilmiq olmasrna ra$men dava esnasrnda somut olarak taraflar bu kaynaklar tizerinde durmadrlar. Ancak canh kaynaklar konusunda her iki taraf da ciddi taleplerde bulundular. Taraflarrn avladrklarr
canh kaynaklann, dzellikle Kapelin'in daha gok gakrqan alanlann grineyinde yoflunlaqtrgr da gene taraflarca ortaya konuldu. Eier orta hat diizeltilmeksizin uygulanmrg olsaydr, bu kaynaklann tamamr hattrn Norveg
tarafrndan kalacaktr. Danimarka Kapelinden tamamen mahrum olacaktr. Divan bu durumun dikkate ahnaak slnlrln degiqtirilmesi gerektiiini
belirtti ve bunu slnra yansrttr.
Ote yandan Divan, Jan Mayen'in kendine ait nrifusunun olmamasrm, Grdnland ahalisinin bahkgrh$a ba!.rmsrzh$.m ve farkh kultuni konulanm da srmrlandrrmaya etkisi agrsrndan inceledi. Divana gOre srnrrlandrrma, bahkgrh[a balrmh nrifusun hayatrm ve ekonomik refahrnrn
felaket derecesinde etkiliyecek bir sonug yaratmadrlrndan Grdnland ntifusunun bahkgrh$a bafrmhh[r ayrrca dikkate ahmp srmn etkileyecek bir
faktdr de[ildi. A5rnca, ntifusun btiyiikliigii veya kugiikliilti

deniz alanla-

nnrn srmrlandrnlmasrnda etkili olamaz. Srmrlandrrma daha fakir olan
bir devlete daha zengin olan diier devlete'nazaran telafr edici mahiyette
dahafazla deniz alam verilmesini gerektirmez. Bu, deniz alanlanmn srmrlandrnlmasr ile ilgili degildir. Divana gtire, bir devletin, dofasr gere[i
daimi olmasr gereken rilkesine deniz alanlannr verme, sadecebu iilkenin
Iuyrlara sahip olmasrna dayanan bir hukuki ameliyedir.
Dtirdiincti olarak Divan grivenlik mtilahazalanmn deniz alanlanmn srmrlandrnlmasr ile tamamen ilgisiz olmadr[rm, Onceki igtihatlan
hatrrlatarak , belirtmesine ra$men, derdest davada slnlrln gtivenlik miilahazalanm dikkate alacak kadar higbir tarafin kryrlarrna yakrn olmadrfi sonucuna vardr.
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Britrin bu de!'erlendirmelerden sonra, Divan srmn Danimarka'mn
rinerdigi 200 mil hattr ile Norveq'in iinerdiii orta hat arasrna bir yerde
tespit etti. (Bkz: Grafik No.5) Srmr Kuzeyde A noktasrndan baqlayarak
izlanda'mn talep etti!'i srmr tizerinde D ve B noktalan arasrndaki M noktasrna kadar lzan^n bir hat olarak belirlendi. Bu hattr tamamlamak ve
hakga bir sonuca ulagmak igin gakrqan alanlar iige bii[indii. Grcinlan'dan
giZilen 200 mil hattrmn belirgin degiqiklik giisterdigi I ve J noktalan ile
, orta hattrn belirgin defiqiklik gtisterdili K ve L noktalan esas alnarak I
ile K ve J ile L'yi birleqtiren driz hatlarla gakrgan alanlar iige biiltindti.
Birinci brilge (zone 1) temel avlanma bdlgesidir. Her iki tarafin da bu bdlgeden istifade edebilmesi igin izlanda ile ortak olan hat tizerindeki B ve
D noktalan arasrnda M noktasr belirlendi. M'den gizilen bir hat J ve L
arasrndaki N noktasrm kesecek qekilde uzatrlarak btilge eqit gekilde ikiye
biilUndti. Ikinci ve iigiincti bdlgeler (zone 2 ve zone 3) bahrmrndan hakga
sonuglar elde etmek igin ilgili kryr uzunluklan farklan dikkate a[ndr.
Qakrgan talepler b<ilgesini egit gekilde btjlmenin bu uzunluklar farkrna
fazla afirhk vermek olaca$r driqtintildri. Zahen birinci btilge eqit bdltinmrigtti. Geriye kalan alanlar bu sebeple qtiyle btiliindii: O noktasrndan I
ve K noktalan arasrna I-O mesafesi O-K mesafesinin iki misli olacak
gekilde N noktasrna hat gizildi. N'den O'ya ve O'dan A'ya gizilen tamamlayrcr bir hatla srmr tamamlandl.
SAINT PIERRE VE IVTIQI.IELON DAVASII9
Saint Pierre ve Miquelon adalan Fransa'ya ait fakat Kanada'mn
kryrlarrna gok yakrn ktigtik adalardrr. Toplam olarak 237 kmz alana sa-

19. Court of Arbitration for the Delimitation of Maritime Areas Between Canada and
France: Decision on Case Concerning Delimitation.of Maritime Areas (St. Pierre and
Miquelon), 1992,in ILM Vol. 31,1992, p. 1145.
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hiptir. Kuzeydeki ada Miquelon ismi ile bilinmektedir. Miquelonlun 2L0
km2 alam, 21.6 mil boyu (kuzey griney istikametinde) ve 7 mil eni (dogu
batr istikametinde) vardrr. Kanada'mn Newfoundland ana karasrmn 27
mil, guneyinde yer ahr. O'nun hemen grineyinde Langlade adasr yer alrr.
Langlade'in gtineyinde ise, Saint Pierre adasr vardrr. Bu ada Kanada'mn
Burin yanmadasrmn 10 mil gtiney batrsrndadu. 27 kr'rP alam vardrr. 4.4
mil geniqliktedir.
Grafik 6
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Saint Pierre ve Miquelon adalanmn genel konumunu ifade etmek
istersek, Kanada'ya ait Newfoundland ile Cape Breton'nun gtineyinde ve
New Scotia'nrn doiusunda ve Forbum Bay'in karqrsrnda genel konumu ig
brikey olan Kanada'ya ait bir cografi alan iginde oldu['u, do{uda ve gtineyde Atlantik Okyanusu'na agrldrfr stiylenebilir. (Bkz: Grafik No.6)
a

Fransa ile Kanada uzun yrllar bu adalara tarunacak deniz alanlarr
rizerinde anlaqamayrnca ihtilafr anlaqmak suretiyle 1989 yrhnda hakeme
havale ettiler. Her iki devlet de hem KS hem de bahkgrhk bakrmrndan
geq:erliolrnak tizere tek bir srmnn gizilmesinde anlagtrlar.
Kanada'ya gdre Saint Pierre ve Miquelon'un kendine ait KS ve
MEB alanlan yoktu. Bunlara sadeceL2 millik bir deniz alam (karasulan) vcrilmesi yeterliydi. Bu adalar Kanada'mn KS alanlan rizerinde bulunan yrikseltilerden baqka bir qey de[ildi.
Kanada, ayrlca, "gcireli uzamm" -relative reach- diye bir gdrtiq ileri
srirdri. Buna gOrebritrin kryrlar aym qekilde deniz alanlarrna sahip deiildir. Kryrlann denize do!-ru uzammlarr, uzunluklan nispetindedir. Srmrh
uzunluktaki kryrlarrn daha uzun kryrlara gdre nisbi'olarak azalan uzantrlarrnrn olmasr gerekir. Ayrrca Saint Pierre ve Miquelon, otonom degil siyasi bakrmdan Fransa'ya baSlrdrr. Bu gibi bir stattiye sahip olan adalarrn daha az deniz alanlan ohnasr gerekir.
Buna karqrhk Fransa, iki prensibe dayandr. 1) adalann da kara iilkeleri gibi KS haklarr vardrr 2) srmrlandrrmalarda devletlerin egemen
eqit olduklan dikkate ahnarak eqit qekilde muamele yaprlmasr gerekir.
Her iki taraf da ilgili kryrlann uzunluklan arasrnd.a belirgin bir
f ark olduiunu' kabul ettiler. Genel istikametinde iilgiildtiitinde Kana'mn
ilgili kryrlanmn uzunluiu 455.6 mil iken, Fransa'mnkiler 29.85 mil idi.
Ar;rclaki oran 15.3'ekargr 1 idi.

HUKUK
ARAFTIRMAI.,ARI
HUKUKAHAFT'L&MAI.AHI

595

Ote yandan, her'iki taraf da srmrlandrrmaya uygulanacak temel
norm hakkmda mutabft idi. Bu, srnrrlandrrmamn hakga ilkelere veya
hakga kriterlere g0re yaprlmasrm gerektiren bir norm idi. Mahkemeye
giire temel normun esasr, hakkaniyete verdifi iinemdir ve herhangi bir
mecburi srmrlandpma metodunu reddetmesidir. Ancak, taraflar gene de
farkh ilkelere ve kriterlere farkh alrrhklar verdiklerinden aralannda 96nig aynhlr vardr. Hem Kanada hem de Fransa 1958 Cenevre IGta
Sahanhfr siizlegmesi'netaraf idiler. Fransa, bu sebeple, bu Stizleqmenin
6. maddesinde yer alan eqit uzakhk ilkesinin srmrlandrrmaya uygulanaca[rm, bunun hakga olduiunu ileri stirdii. Kanada ise, buna kargr iki ilkeye dayandr: do!'al uzantrlarrn biribirlerine tecavi2 etmemesi ilkesi ve
kryr uzunluklarrm dikkate alarak hakga bir srmrlandrrmayr dngcirenilke.
Tecaviiz etmeme ilkesi, her bir devlete mtimktin olduiu 0lgtide tilkesinin
su altrnda kalan do!'al uzantrsrnr oluqturan britrin KS pargalarrmn verilmesini Ongdrenbir ilkedir. Ikinci ilke ise, hakga bir srmrlandrma yaparken orantrsrzhktan kagrnmak igin ilgili kryr uzunluklanmn dikkate ahnr,nasrnr'gerektiren bir ilkedir. Bir devlete verilen KS alam ile o devletin
kryrlarrmn uzunluklan arasrnda makul bir orantrmn olmasrm gerekli giiren orantrhhk fakttirtintin temelinde yatan drigtince, kryrlann deniz alanlarr tizerindeki haklarrn temelini tegkil ettili dtigtincesidir. Buna g6re bir
devletin deniz alanlarlnln kapsamr, kryrlann bigimi ve deniz yOnrindeki
uzantrlan vasrtasr ile belirlenir. Srnrrlandrrma bir hukuki ameliye oldu$una gdre, agrk-kryr haklanmn hukuki temelini yansrtmahdrr. Bu ise
kryr cografyasr ile somut bir ifade kazanrr. Devletin kara tilkesi tizerinde
sahip olduiu egemenlik kryrlar vasrtasr ile agrk-kryr haklan hasrl eder.
Bundan bagka orantrhhk ikili bir rol o5mar. Bir yandan, segilecek srnrrlandrrma y<intemini segmek igin kryrlann nisbi kapsamrmn dn deferlendirilmesinde rol o5marken,di!'er yandan varrlan srnrrlandrrmamn hakgah!,rm test etmek igin kryrlann mukayesesi yolu ile bir rol o5mar. Derdest
davada, Kanada'mn ilgili kryrlan ile Saint Pierre ve Miquelon adalarrnrn
kryrlanmn uzunluklarr arasrndaki belirgin fark, egit uzakhk yonteminin
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reddi igin Yeterlidir.
slnlrHakem mahkemesi, bu adalann etrafindaki deniz alanlarrlu
alarak gu noktalandrnrken yukanda ozetlediiimiz iddialan da dikkate
Iaratemas etmek imkanrnl buldu:
gerekir.
srmrlandrrmayr yaparken coirafr iizelliklere tinem vermek
uygulanacak
Gulf of Main Davasrnda belirtildigi gibi, srmrlandrrmada
hususiyetleri
hakga cilgtitler esas itibariyle srmrlandrrma alammn co['rafr
belirtildenilebilecek hususiyetlere giire belirlenmelidir' 19?7 Karannda
bagka bir smrrdigi gibi belirli bir davada egit uzakhk ytinteminin veya
co!'rafi
landrrma ytinteminin uygunlufunu esas itibariyle belirleyen
gartlardrr. Ancak co!"rafi olaylar kendiliiinden gizilecek hattr belirlemezmilletlerarasl
Ier. Coirafi hususiyetlerin ilgi ve afrrhlrm saptamak igin
hukuk kurallan ve keza hakga ilkeler uygrrlanmahdrr'
t

gok
srmrlandrrmayr yaparken tizel bir qartrn olup ohiradr!'r daha
yaprlarak belirlenir.
coirafi ve difer gartlann rqrfnnda bir deferlendirme
1977 Karatr, bu davada bir emsal teqkil etmez. Kanal Adalanmn
yer alan ve yaklaqft
durumu gok farkh. o adalar, iki ana kara arasrnda
anolarak biribirlerine denk olan kryrlar arasrndaki bir srmrlandrrmada
zi.bir hususiyet olarak gtiriilebilir'
Srmrlandrrmayaparken,kuqkusuzhakgabirsonucavarmakigin
arasrndaki
taraflann srmrlandrrma btilgesindeki kryrlanmn uzunluklan
hakga olup
farkr dikkate almak gerekir. Daha sonra da vanlan sonucun
farkr dikkate ahmr'
olmadrSrm test etmek iizere gene hryr uzunluklan
olarak artan
Fakat, kryrmn belirli krsrmlanmn uzunluklanna baf'rmh
Deniz ytiveya eksilen uzantrlara sahip olacaklan fikri kabul edilemez.
bafhdrr. Mesela
ntindeki uzantrmn kapsamr, her davada cof'rafi qartlara
gene kaddr krsa olursa olsun belirli bir kryr efer kesintiye ufratrlmasrm
mil kadar bir uzan:
rektiren baqka rakip kryrlar yoksa deniz ydniinde 200

HUKUK ARAFTIRMALARI

597

trya sahipolabilir.
Mahkeme, 1958 sdzleqmesinin ihtilafa uygulanamayaca$rm gtinkri
hem bahkgrhk hem de KS igin gegerli olm4k rizere tek bir srmnn gizilece_
gini, 1958 siizlegmesinin uygulanmasliln tist sularr deniz dibinin bir teferruatr haline getirece$ni belirtti. Mahkemeye g6re alnca, 6. madde sadece egit uzakh!.r Ongcirmiiyor, 6zel qartlarra birlikte
uygulanmasrm gerektiriyor.

egit uzakh{rn

Kanada'mn, saint Pierre ve Miquelon'un KS'na ve bahkgrhk alamna L2 mil drgrnda sahip olamayaca[r, bunlann Kanada'mn KS tizerinde
yer alan ttimsekler olduiu geklindeki iddiasr doiru def,ildir.
Qtinkii srmrlandrma alanrndaki deniz dibi kesintisiz bir britrindtir. Tek bir deniz dibi
var. o halde bu denizdibi sadeceKanada'ya ait olamaz. Her luyr pargasr
kendine ait KS'm almahdrr.
Kanada'mn deniz dibinin fiziki yap*rna dayanarak savunma yapmasr bir noktayr yeterince dikkate almryor; ilgili doial uzantr kavramr
gibi KS kawamr da fiziki mengeine ra!.men, tarihi boyunca gittikge artan
oranda karmagrk ve hukuki bir kawam olmugtur. Aynca unutmamak gerekir ki bu davada oldu!'u gfbi arnacrn hem deniz dibi hem de iistteki sular igin tek hath, gok amagh bir srmrlandrrma tegkil etmek oldu!.u zaman deniz dibinin fiziki yaprsr tinemli olmaktan grkar.
Adalann siyasi stattisti onlarr verilecek deniz alanlarlmn tayinini
etkilemez. 1958 siizlegmesinin 1. maddesi ve 6. maddesi ve l:gg2
siizleqmesinin 121. maddesinin 2. paragrafi.btiyre bir aJnnm yapmryor.
Kryrlar arasrnda belirgin bir uzunluk farkr olduiunda bunun daha
rince Malta/Libya davasrnda Divamn yaptrlr gibi vanlan srmrlandrrmamn hakgah[rm kontrol etmek ve srmrlandlrma suasrnda da bu farkhhsa
kantitatif bir defer vermeksizin Layrsal iligkiye gerekli ehemmiyeti vermek bakrmrndan bir rol oynadrfrm teyit etti.
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Pierre ve
Bu genel defierlendirmelerden sonra' Mahkeme Saint
geniqlikte bir ilave deMiquelon adalanna Batrya bakan cephede 12 mil
bakan yerniz alam vermekle yetinirken Giineyde Atlantik okyanusuna
alarak 200 mil
de bu adalan doiuda ve batrda kesen meridyenleri esas
gdre bu
geniqlikte koridor qeklinde bir deniz alamtamdr. Mahkemeye
sahip
bolgede adamn onti agrk olduiu igin maksimum deniz alanlanna
bu adalara
olabilirdi. Boylece de qekli mantara benziyen bir deniz alam
verdi.'
buBatr krsmrnda 12 mil ilave deniz alamm bu adalara verdi["inde
kestinun Kuzeydeki Kanada kryrtanmn grineye uzanElndofal uzantrsrm
Kanada'mn dofal uzantrsrna tecav{iz
$nin, yani adalann deniz alammn
gibi tecaviizetti[inin farkrndaydr. Buna rasmen her srmrlandrrmada bu
lerin kagrmlmaz olduf'unu belirtti'
Sonuglar
alam oldu1. Divan, adalann kendilerine ait balrmsrz KS alam ve MEB
gunu tartrqmasrz bir qekilde kabul etmigtir' Bunu yaparken'
Griinland-Jan-Mayen davasrnda 1982 Stizleqmesinin 121. maddesinin
bu mad3. paragrafrndaki hiiktimlerin bile titesine gidilmiqtir. Qtinkii
deyeg6reinsanihayatrbarrndrrmayanvekendineaitekonomikhayatrolamayankayalrklannKs'rveMEB.siyoktur'Fakatbunda
olamayaDanimarka'mn Jan Mayen adasrmn deniz alanlanna sahip
Miquelon
caflmileri siirmemesinin rolii olmugtur. saint Pierre ve
dosal
davasrnda adalara batrda verilen deniz alanlan Kanada'mn
uzantlsrna tecaviiz etme pahasrna verildi'
bir srmrlan2. Griinland Jan Mayen davasrnda eqit uzahk prensibinin
drrmadagegiciolarakuygulanabileceiikonusunabugtinekadarolduBunda 1958 S6zlegmesinin davaiundan d.aha fazla cinemvermiqtir.
dauygulamaslnrnroluolmaklaberaber,Ks,ntnveMEB'ninkryrdan
yaptrfr sezilitibaren mesafeye gore belirlenmesinin de bunda etki
mektedir.
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3. Jeolojik.faktdrlere hemen hemen hig yer verilmemesi ve coirafi unsurlara', iizellikle mesafe unsuruna yer verilmesi bunu yaparken de
1969 Karanndan srk srk bahsedilmesi 1969 Kararrnr tanrnamaz hale
getirmektedir. Aynca 200 millik alan iginde KS ve MEB kavramrnrn
mesafe iilgritti gergevesindedeierlendirilmesi ilgi gekicidir.
4. 1958 sdzleqmesinin 6. maddesindeki eqit uzakhk-0zel garilar ilkesinin teamtil hukukundaki hakga ilkeler ile 6zde aynr qeyi ifade ettiSni
vurgulamrqtrr.
5' "ozel gartlar" kavraml ile "ilgili qartlar" kavramrmn uygulamada aymlaqma yolunda olduiunu vurgulamrgtrr.
6. Kargrhkh kryr uzunluklan arasrndaki farkrn srnrrlandrrmaya yansrtrlmasrnr kabul etmekle beraber, bunun her kr5n devletine kryrlanmn
uzunluiu ile orantrh deniz alanlarr vernie anlamrnda matematiksel
bir iglem olmayacalrm da belirtmiqtir. ASrnca,Divan bu faktrirti uygularken keyfili$e varan bir subjektifliii sergilemiqtir.
7. Ekonomik ka5maklarrn srnrrlandrrma hattr tizerindeki etkisini kabul
etmigtir.
8. sosyo-ekonomik qartlarrn srmrlandrrmaya etkili olamayacaErnr bir
kere daha hatrrlatmrgtrr.
9. Gtivenlik mtilahazalanm srnrrlandrrmada etkili olabileceiini prensip
olarak kabul etmiq fakat derdest davada uygulama alam olmadrs sonucuna varmrgtrr.
10. saint Pierre ve Miquelon davasrnda, siyasi bakrmdan otonom olan
adalarla baf,rmh adalar arasrnda deniz alanranna sahip olma bakrmrndan fark gtizetilmedi. Mahkeme bunu yaparken 1gg2 tarihli
siizlegmenin L2L. maddesine dayandr ki siizlegme o zaman yiirtirltikte deiildi ve 121. maddenin teamtil haline geldi[i de hig tartrqrlmadr.
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11. Saint Piere ve Miquelon davasrnda, Fransrz adalanmn Kanada'mn
iilkesi arasrnda kuqatrlmrq olmasr keyfiyetine fazla a['rr}k verilmedig, grbi Kanal Adalan tahkiminin orasr igin emsal teqkil etmeyecefi de
inandrrrcr olmayan sebeplerle agrklandr'

ie sur,ARDA \m I{ARASUT,ARTNDA
DEVLETIN YARGI vutrisin-r cnrinir,nx srNrRM
Dog.Dr. Ferit Hakan BAyI(AL*

cini$
Igsular ve Karasularr Kryr Devretinin egemenliiin etabi hava,
kara
ve deniz iilkelerinden oluqan rirkesinin deniz rilkesini olugturan
su alanlardrr. Bu su alanlan luyr dvletinin kara tilkesine bitigik
bir kryr geridi
konumundadrr.
Igsular, karasulannrn rilgtirmeyebagrandr{r esas hatlann
berisinde
kalan, yani karasularrmn baglangrghattr ile devletin
kara tilkesi araslnda yer alan su alanlandrr. Bu aranrara koylar, kcirfezler,
limanlar ve d.iiz
esas hatlar ydnteminin uygulandrfr'durumlarda bu
hatlarm berisinde
kalan su kesimleri aahitdirr.

*

Marmara universitesi Hukuk Faktirtesi Devletler umumi
Hukuku Anabilim Dah o!.re_

tim Uyesi.

L' Gerek 1958 Tarihli cenevre Karasulan ve
Bitigik Bdrge Konvansiyonu (198g KBBK;
Ingilizce ve Fransrzca metin igin bkz.E16 u\r"rs,
208; Tiirkge Metin igin bkz. GuNDuZ
A" Milletlerarasr Hukuk ve Milletlerarasr Tegkilatlar
Hakhrnda Temel Metinler,
Istanbul. 1994, s.257-26b; BAyI(Ar F.H. Devletia
Karasulan uzerindeki yetkisinin
Hukuki Nitelifi ve yetki {ts1rnr1 Asgari ve Azami
Srmrlan, Istanbul, lg9,, s.BOg_B16
(Yayrnlanmamrg Doktora Tezi; I.,iJ.
Sosyal Bilimler Enst.) ve gerekse I9g2 Tarihli
Birlegmig Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunda (19g2
BMDHK, ingilizce Metin
igin bkz. 1982, UN DOC.A/CON. 6Z/t2Z, Z Ekim
1982;2L ILM 1261 (1982); Tiirk'e
Metin igin bkz. GuNDuz A., op.cit.s.28Zlasa;
ozueN A., Birlegmig Milletler Deniz
Hukuku sdzlegmesi,Istanbul, lgg4, Deniz Ticaret
odasr yayrnr; Konvansiyonun sadece
Karasulanna iligkin b6lu'ri igin bkz. BAYKAL
F:H., op.cit.s. gr7-g27) ig surar gu
gekilde fanrlllaqn4flr'
"Karasularrnrn esas hattrmn karaya doiru olan
tarafinda kalan
sular devletin ig sulanmn bir bdliimUnii
olugturur.,, (196g KBBM._."i,
,n82
BMDHI(m.8/1).
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Karasulan ise ig sulann drq srmnm tegkil eden esas hatlardan itibaren milletlerarasr hukukun bugtin iqin tamdr[r azami 12 deniz mili
mesafeye kadar uzanabilen, Iuyr devletinin karasulhn geniqliSine ilipkin
herhangi bir beyanda bulunmamrq olmasr durumunda ise asgari 3 mil
geniqlikte oldulu kabul edilecek olan kryrya bitigik bir deniz kuga[rdr.
Devletin deniz rilkesini oluqturan ig sular ve karasulanndan olugan bu
deniz alanlarrmn deniz yatafir, toprak altr ve tizerlerindeki hava sahasr
da kryr devletinin egemenli!'ine tabi bulunmaktadrr2. Ancak, karasulan
rizerindeki hava sahasr ile karasulanmn deniz yiizeyi egemenlilin kullanrmr yoniinden aynr hukuki rejime tabi krhnmrqtrr. Karasularrn ve ig sulann rizerinde yer alan hava sahasrnda yabancr devletlere ait sivil ya da
askeri ugaklann herhangi bir gegiqhaklan bulunmazken, yani bu hava
sanasr rizerinde kryr devletinin mutlak egemenli!'i sdzkonusu iken3, karasulannda denize kryrsr olsun olmasrn biitiin yabancr devlet gemileri lehine "zararsrz gegig" olarak adlandrnlan bir gegig hakkl tamnmrgtrr.
ister denize kryrsr bulunsun, ister bulunmasrn Yabancr devlet gemileri
karasularrndan kryr devletinin bangrna, dtizenine ve gtivenliline

zarat

vermeksizin gegmek hakkrna sahiptirler. Deniz ulagtrrmasrmn sebest ve
kesintisiz olmasr, ve agrk denizlerin serbestliii ilkelerinin dofal bir sonucu olarak milletlerarasr hukuk tarafindan ttim devletlerin gemilerine bu
ilkelerin pratikte de korunabilmesi agrsrndan scizkonusu gegig hakla tanrnmrqtrr. Zararsrz geqiq esnasrnda yabancr devlet gemileri esas olarak
bayrak devletlerinin yetkisine tabi olmaya devam etmektedirler. Ancak

L958KBBK.m .L,2; L982BMDHK.m.2, 3
1944 tarihli $ikago Milletlerarasr Sivil Havacrhk Anlaqmasr m.L ve 2; Andlaqmamn
ingilizce ve Fransrzca metni igin bkz. 15 UNTS, 295; Ttirkge metin igin bkz. Dtistur III.
Tertip, c.26,s.1034;ResmirGazete'L2 Haziran 1945,5.6029).
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The coastal state ffi&y, without discrimination in form or in fact
among firreign ships, suspend temporarily in specified areas of its
territorial

sea the innocent passage of fore,ign ships if such

suspension is essential for the protection ,cf its security, including
weapons exercises. Such suspension shall tak:e effect only after
having been duly published.
Article 26. Charges which may be levied upon foreign ships
1.

No charge may be leviecl upon foreign ships by reason only of their
passagethrough the terr:itorial sea.

2.

Charges may be levied upon a foreign ship passing through

the

territorial sea as payment only for specific services rendered to the
ship. These charges shall be levied without discrimination.
Subsection B. Rules applicable to Merchant Shilrs and Government
ships Operated for Commercial Purposes
Article 27. Criminal Jurisdiction
L.

on board a foreign ship

The criminal jurisdiction

of the coastal Starte should not be
exercised on board a foreign ship passing through the territorial sea
to arrest any person or to conduct any investigation in connection
with any crime committed on board the ship during its passage,
save only in the following caFes:
(a) if the consequencesof the crime extend to thrs coastal State;
(b if the crime is of a kind to disturb the peac,eof the country or
the good order ofthe territorial sea;
(c) if the assistanceof the local authorities has been requested by
the master of the ship or by a diplomatic agent or consular
officer of the flag State; or
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Article 23. Foreign nuclear-powered ships and ships carrying
nuclear or other inherently dangerous or noxious
substances
Foreign nuclear-powered ships and ships carrying nuclear or other
inherently dangerous or noxious substances shall, when exercising the
right of innocent passage through the territorial sea, car4r documents
and observe special precautionary measures established for such ships by
international agreements.
Article 24. Duties of the coastal State
1.

The coastal state shall not hamper the innocent passage offoreign
ships through the territorial

sea except in accordance with this

Convention. In particular, in the application of this Convention or
of any laws or regulations adopted in conformity

with this

Convention, the coastal State shall not:
(a) impose requirements on foreign ships which have the practical
effect of denying or impairing the right of innocent passage;or
(b) discriminate in form or in fact against the ships of any State or
against ships carrying cargoesto, from or on behalf of any state.
2.

The coastal state shal give appropriate publicity to any danger to
navigation, of which it has knowledge, within its territorial sea.

Article 25. Rights of protection
1.

of the Coastal State

The coastal state may take the necessary steps in its territorial sea
to prevent passagewhich is not innocent.

2.

In the case of ships proceeding to internal waters or a call at a port
facility outside internal waters, the coastal state also has the right
to take the necesary steps to prevent any breach ofthe conditions to
which admission of those ships to internal waters or such a call is
subject.
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regulations.
4.

Foreign ships exercising the right of innocent passage through the
teritorial sea shall comply with all such laws tmd regulations and
all generally accepted international regulations relatin!
prevention ofcollisions at sea.

Article

22, sea lanes and traffic

schemes in the

sea

territorial
1.

seperation

to the

The coastal State may, where necessary having regard to the safety
of navigation, require the foreign ships exercising the right of
innocent passage through its territorial

sea to use such sea lanes

and traffic separation schemes as it may designate or prescribe for
the regulation of the passage of ships.

2.

In particular,

tankers, nuclear-powered

nuclear or other inherently
materials

ships and ships carrying

dangerous or nolKious substances or

may be required to confine their [rassage to such sea

lanes

3.

In the designation

of sea lanes and the prescription

of

traffic

separation schemes under this article, the coastal state shall take
into account:
(a) the

recommendations

of

the

compc:tent

international

organization;

(b) any channels customarily used for internatiional navigation;
(c) the special charecteristics ofparticular ships and channels; and
(d) the densitY of traffic.
4.

The coastal state shall clearly indicattte such sea lanes and traffic
separation schemes on charts to which due publicity shall be given.
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Article 20. Submarines and other r nderwater

vehicles

In the territorial

sea, submarines and other underwater vehicles are
required to navigate on the surfface and to show their flag.
Article

21. Laws and regulations

of the coastal state relating

to

innocent passage
1.

The coastal state may adopt laws and regurations, in conformity
\Mith the provisions of this convention and other rules of
international

law, relating

to innocent passage through

the

territorial sea, in respect of all or any of the following:
(a) the safety of navigation and the regulation of maritime
traffic;
(b) the protection of navigational aids and facilities
and other
facilities or installations;
(c) the protection ofcables and pipelines;
(d) the conservation ofthe livingresources ofthe sea;
(e) the prevention

of infringement

of he fisheries

laws and

regulations ofthe coastal state;
(g) the preservation of the environment of the coastal state
and
the prevention , reduction and control ofpollution thereof;
(g) marine scientific research and hydrographic surveys;
(h) the prevention and infringement of the customs, fiscal
immigration or sanitary laws and regulations of the coastal state.

2.

Such laws and regulations

'shall

not apply to the design,
construction, manning or equipment of foreign ships unless they
are giving effect to generally accepted international rules or
standars.

3.

Ttre coastal state ehall ,give due publicity to all such laws and.
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Passage of

a

foreign

ship

shall

be

considered

to

be

prejudicial to the peace,good order or security ofthe coastal State if
in the territorial sea it engagesin any of the following activities:
(a) any threat or use of force against the sovereignty, territorial
integrity or political independenceofthe coastal state, or in any
other manner in violation of the principles of international

law

embodied in the charter of the United Nations;
(b) any exercise or practice with weapons of any kind;
(c) any act aimed at collecting information to the prejudice of the
defenceor security ofthe coastal State;
(d) any act of propaganda aimed at affecting the rlefence or security
of the coastal State;
(e) the launchirg,
( q ) the launching,

landing or taking on board of any aircraft;
landing

or taking

on boarcl of any military

device;
(g) the loading or unloading of any commodity, currencysn:pe{scn
contrary to the customs, fiscal, immigration

or sanitary

laws

and regulations of the coastal state;
(h) any

act of wilful

and

serious

pollution

contrary

to

this

Convention;
(i)

any fishing activities;

0)

the carrying out of research or survey activities;

(k) any

ac:t aimed

communication

at

interfering

with

or any other facilities

any

syatems

or installations

coastal State;
(l)

any other activity not havin g a direct bearing on passage.

of

of the

l
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SECTION 3. INNOCENT

PASSAGE IN TIIE TERRITORIAL

Subsection ^d Rules Applicable

SEA

to AII Ships

Article 17. Right of Innocent Passage
Subject to this convention, ships of all states, whether coastal or
land-locked, enjoy the right of innocent passage through the territorial
sea.
Article 18. Meaning of passage
1.

Passage means navigation through the territorial

sea for the

purpose of:
(a) traversing that sea without entering internal waters or calling
at a roadstead or port facility outside internal waters; or
(b) proceeding to or from internal

waters or a call at such

roadstead or port facilitY.
2.

Passage shall be continuous and expeditious. However, passage
includes stopping and anchoring, but only in so far as the same are
incidental to ordinary navigation or are rendered necessarJrby force
majeure or distress or for the purpose of rendering assistance to
persons, ships or aircraft in danger or distress.

Article 19. Meaning of innocent passage
1.

Passageis innocent so long as it is not prejudicial to the peace, good
order or security ofthe coastal state. Such passage shall take place
in conformity

with

international law.

this

Convention and with

other rules of
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Madde22.

gayri tican

1 . Alt Klsrm A ve l8'inci maddede yer alan kurallar
amagla kullanrlan

devlet gemilerine uygulanacaktrr.

2 . Bir onceki paragrafta belirtilen hUkUmlerde yer alan
istisnalar

sakh kalmak

[4ere bu maddelerdeki

higbir qey bu

trir gemilerin bu maddelere gore veya milletlerarasr
diier kurallanna

gore sahip olduklan bagrqrklftIan

hukukun
etkilemez.

Alt Krsrm
D. Ilarp Gemilerine Uygulanacak

Kural

Madde 23.
Herhangi bir harp gemisi kryr devletinin karasulanndan gegiqle
ilgili kurallanna uJrnaz ve bunlara uymasr igin yaprlan talebe kargrhk
kayrtsrzhk

gtisterirse (bu talebi

dnemsemezse) kryr

gemisinin karasulanm terketmesini isteyebilir.

devleti harp

l
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5. Iftyr devleti, karasulanndan gegmekteolan yabancr bir gemide
bu geminin yabancr bir limandan gelmekte olup da ig sulara
girmeksizin

sadece

durumunda,

gemi

karasulanndan

gegmekte

girmeden

karasulanna

olmasr

once iqlenen

herhangi bir sugla ilgili olarak herhangi bir qahsr tutuklamak
veya herhangi bir soruqturma yapmak igin herhangi bir
girigimde bulunamaz.
Madde2O.
1 . Iftyr devleti, karasulanndan gegiq yapmakta olan yabancr bir
gemryr bu gemide bulunan bir gahrsla ilgili olarak hukuki
yetkisini kullanmak amacryla durdurmamah veya yolundan
saptrrmamahd,rr.( should not stop or divert)
2 . Kryr

devleti,

brzzat geminin

kendisi

tarafindan

seferi

esnasrnda veya lcyr devletinin karasulannda kendi yolculufu
igin ytiklenilmiq veya da maruz kahnmrq yiikrimltihikler

ve

sorumluluklar drqrnda herhangi bir hukuki iglem amacryla
gemiyi haczedemezveya ahkoyamaz.
3 . Onceki

paragrafin

htikUmleri

layr

devletinin

kendi

kanunlanna uygun olarak karasulannda yatmakta olan veya
ig sulan terkettikten

sonra karasulanndan

yabancr bir

gemiye karqr haciz uygulamak
ahkoymak (arrest) hakkrna halel getirmez.

gegmekte olan
veya gemiyi

AIt Krsrm
C. Harp Gemileri Drgrndaki Devlet Gemilerine
Uygulanacak

Kurallar

Madde 21.
Alt I(srm A ve B' de yer alan kurallar aJmrzamanda ticari amagla
kullamlan devlet gemilerine de uygulanacaktrr.
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Karasulanndan

gegiq yapan gemilere harglar

sadece gemiye

yaprlan 6zel hizmetler karqrhfr olarak tarh edilebilir.
Madde 19.
1.

Kryr

devletinin

haricinde,
iglenen

geminin

bir

herhangl

cezai yetkisi

karasulanndan

sugla ilg:ili

bir

agafrda

olarak

durumlar

gegigi esnaslnda gemide
sorugturma

qahsr tutuklamak

kullanrlmamahdrr.

belirtilen

yapmak

amacryla

gemi

veya

rizerinde

(should not be exercised)

(a) sugun sonuglarrnrn ktyt devletine uzanmasu veya
(b) sugun, karasulannrn drizenine veya tilkenin bansrna
zarar
veren ttirde bir sug olmasr; veya
(c) Geminin

bayraErnr

tagrdr!"r

geminin kaptanr tarafindan

devletin

konsolosu

Yerel Yetkililerin

veya

yardrmtnrn

talep edilmig olmasu veya
(d) Uyuqturucu

maddelerin

yasa drqr ticaretini

6nlemek igin

gerekli olmasl.
2.

Yukandaki
sonra

htiktimler

karasularrndan

rizerinde

kendi

tutuklama

ktyt

devletinin

ig sulal

gegiq yapmakta

kanunlarrnrn

veya soruqturma

olan

verdi!'i

terkettikten
yabancr

yetkiye

gemi

dayanarak

igin gerekli herhangi

bir tedbiri

almak hakkrnr etkilemez.
3.

Bu maddenin 1 ve Z'nciparagraflannda

belirtilen

durumlarda

ktyr devleti, kaptanln

talep etmesi durumunda, herhangi bir
tedbir almadan Once ba5rrak devletinin konsolosluk yetkilisine
haber verecek ve bu yetkili ile geminin mtirettebatr arasrnda
irtibatr

kolaylaqtrracaktrr.

tedbirlerin
4.

durumlarda

bu

bildirim

ahnmasr esnasrnda yaprlabilir.

T\rtuklamanrn
gerektigine

Acil

yaprhp yaprlmamasr

karar

verirken

ya da nasrl yaprlmasr

yerel yetkililer

menfaatlerine gerekli 6zeni gdstereceklerdir.

deniz ulagrmlnln
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devletinin kendi karasulan igersinde bilgisi

dahilinde

bulunan dentz traftfi igin herhangi bir tehlikeye uygun gekilde
.aleniyet kazandrrmasr gereklidir.
Madde 16,
1. Iftyr devleti karasulannda zararstz olmayan gegiqi cinlemek
igin gerekli tedbirleri alabilir.

2 . Ig sulara girmek maksadryle gegiqyapmakta olan gemilerin
sdzkonusu olmasr d.urumunda luyr devleti aynr zamand.a bu
gemilerin bu sulara(ig sulara) kabulti igin tabi olacaklan
qartlann herhangi bir ihlalini

Onlemek maksadryla gerekli

tedbirleri almak hakkrna da sahip olacaktlr.
3 . 4'rincti paragraf htiktimlerine tabi olarak Iftyr devleti, yabancr
gemiler
arasrnda herhangi
yapmaksrzrn
bir
ayrnm
karasulannrn belirlenmiq bazr bdtgelerinde yabancr gemilerin
zararsrz gegiqini, grivenliginin korunmasl igin zar:vrr olmasr
durumunda gegici olarak erteleyebilir.
4.

Agrk denizin bir b6liimii ile agrk denizin di!'er bir bdltimii veya
yabancr devletin karasulan arasrnda milletlerarasr deniz
ulagrmrnda kullamlan bofazlarda yabancr gemilerin zarratsrz
gegigi ertelenmeyecektir.

Madde 17.
Zararstz gegiqhakkrm kullanan yabancr gemiler kryr devletince bu
maddelere gcire ve milletlerarasr hukukun difer kurallanna uygun
olarak

qrkanlan

kanun

ve kurallara

ve iizellikle

tagrmacrhk ve

seyrtiseferle ilgili kanun ve kurallara uyacaklardrr.
Alt Krsrm
B. ficaret

Gemilerine Uygulanacak

Kurallar

Madde 18.
L. Yabancr

gemilere

srrf

karasulanndan

sebebiyle harg tahakkuk ettirilemez.

geqig yapmalan
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t9b8TARirrLi cnr.iEvRnKARAsur,ARrrm nitipix n0r,cn
zARARsrzcngig
KoNvANsivoNu ( KARAsUT,ARTNDAN
ir,i$riN rtnnfiur,nn)
TTAKKTNA
KISIM III.

zARARsrzcnqi$ rrAI{Kr
Alt Krsrm
Kurallar

Gemilere Uygulanacak

A. Biitiin
Madde 14.

1. Bu maddelerin htiktimlerine gdre, kryr devleti olsun olmasrn
btittin devletlerin gemileri karasularrndan zatarsuz gegiq
hakkrna sahiP olacaklardrr'
2.

"Gegig" kargsularrndan

ig sulara

girmeksizin' bu

sulan

katetmek ya da ig sulara girmek amacryla veya i9 sulardan
agrk denizlere grkmak igin seyretmektir.
3. "Gegig" normal deniz ulaqrmlnln do!'al bir neticesi olmasr
veya mricbir sebep (force majeure) ya da alrr tehlike hali
(distress) nedeniyle gerekli olmasr durumunda durma ve
demirlemeyi de kapsar.
.

4. "Gegig" kryr devletinin banqrna, diizenine veya gtivenliiine
zararLr olmadrfl,r miiddetge zararsrzdrr.
D.

Yabancr bahkgr teknelerinin
teknelerin

karasulannda

avlamalannr

bu

kryr devletinin

gegiqi, bunlarln,

cinlemek

yapabilecefii ve yaylnlayacag{ ttirde kanunlar

amacryla

ve kurallara

uy-

mamalan durumunda zarars rz olarak deierlendirilmeyecektir.

6 . Denizaltrlann

su

ytizeyrnde

seyretmeleri

ve

bayraklannr

gostermeleri gereklidir.

Madde 15.
1. Iftyr devleti, karasulanndan zararsrz gegiqiengellememelidir.
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ship itself in the course or for the purpose of its voyage through
the waters of the coastal State.

,

3. The provisions ofthe previous paragraph are without prejudice
to the right of the coastal state, in accccordance with its laws,
to levy execution against or to arrest, for the purlose of any
civil proceediogs, a foreign ship lying in the territorial sea, or
passing through the territorial sea after leaving internal
waters.

sub-section c. Rules applicable to government

ships other than

warships
Article 21
The rules contained in sub-sections A and B shall also apply to
government ships operated for commercial purposes.
Article22
7. The rules contained in sub-sectionA and in Article lg
shall apply to government ships operated for non_ commercial
purToses.
2- with such exceptions as are contained in the provisions
refened to in the preceding paragraph, nothing in
these
Articles affect the immunities which such ships enjoy under
these articles or other rules of international law.
Sub-section

D. Rule applicable

to warships

Article 23
If any warship does not comply with the regulations of the coastal
state concerning passage through the territorial sea and disregards
any
request for compliance which is made to it, the coastal state may
require
the warship to leave the territorial sea.
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2 . The above.provisions do not affect the right of the coastal state
to take any steps authorized by its laws for the purpose of an
arrest or investigation on board a foreign ship passing through
the territorial sea after leaving internal waters.
3 . In the casesprovided for in paragraphs 1 and 2 ofthis
Article, the coastal State shall, if the captain so requests,
advise the consular authority of the flag state before taking
any steps, and shall facilitate contact between such authority
and the ship's crew. In casesof emergency this notification may
be communicated while the measures are being taken.
4. In considering whether or how an arrest should be made, the
local authorities shall pay due regard to the interests of
navigation.
5. The coastal Stae may not take any steps on board a foreign
ship passing through the territorial sea to arrest any person or
to conduct any investigation in connexion with any crime
committed before the ship entered the teritorial

sea, if the

ship, proceeding from a foreign poft, is only passing through
the territorial sea without entering internal waters.
Article 2O
1. Tlie coastal State should not stop or divert a foreign ship
,.
passing through the territorial sea for the puqposeof exercising
civil iurisdiction in relation to a person on board the ship.
2. The coastal State may not levy execution against or arrest the
ship for the puqpose of any civil proceedings, save only in
respect of obligations or liabilities assumed or incured by the
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with the laws and regulations enacted by the coastal state in conformity
with these articles and other rules of international law and, in
particular, with such laws and regulations relating to transport and
navigation.
Sub-section B. Rules applicable to merchant ships
Article 18
1. No charge may be levied upon foreign strips by reason only of
their passagethrough the territorial sea.
2. Charges may be levied upon a foreign ship passing through
the territorial

sea as payment only for specific services
rendered to the ship. Thse charges shall be levied withopt
discrimination.
Article 19
1. The criminal jurisdiction
exercised

on board

territorial
investigation

sea to

of the coastal State should not be

a foreign
arrest

any

ship
person

passing
or

to

through

the

conduct

any

in connexion with any crime committed on board

the ship during its passage, save only in the following cases:
(a) If the consequences of the crime extend to the coastal
State;
or
(b) If the crime is of a kind to disturb the peace of the
country
or the good order of the territorial sea; or
(c) If the assistance of the local authorities has been requested
by the captain of the ship or by the consul of the country whose
flag the ship flies; or
(d) If it is necessary

the suppression of illicit

traffic

in
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6. Submarines are required to navigate on the surface and toshow
their flag.
Article l5
1. The coastal state must not hamper innocent passage through
the territorial sea.
2. The coastal state is required to grve appropriate publicity to
any dangers to navigation, of which it has knowledge, within
its territorial sea.
Article 16
1. The coastal State may take the necessarysteps in its territorial
sea to prevent passagewhich is not innocent.
2. In the case of ships proceeding to internal waters, the coastal
state shall also have the right to take the necessary steps to
prevent any breach of the conditions to which admission of
those ships to those waters is subject.
3. Subject to the provisions of paragraph 4, the coastal Stat6 may,
without

discrimination

amongst foreign

ships,

suspend

temporarily in specified areas of its territorial sea the innocent
passageof foreign ships if such suspension is essential for the
protection of its security. Such suspension shall take effect only
after having been duly published.
4. There shall be no suspension of the innocent passae of foreign
ships through

straits

which

are used for international

navigation between one part of the high seas and another part
, of th; high seas or the territorial sea of a foreign state.
Article 17
Foreigrr ships exercising the right of innocent passage shall comply
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sub-section A. Rules applicable to all,ahips
Article 14
1.

Subject to the provisions of these articles, ships of all states,
whether coastal or not, shall enjoy the right of innocent
passage through the teritorial

sea.

2.'. PassageTne€uls navigation through the territorial
the purpose either of traversing
internal

waters,

that

sea for

sea without

or of proceeding to internal

entering

waters,

or of

making for the high seas from internal waters.
3. . Passage includes stopping and anchoring, but only in so far
as
the same are incidental to ordinary navigation or are rendered
necess ary by force majeure or by distress.
4.

Passage is innocent so long as it is not prejudicial to the peace,
good order or security of the coastal state. Such passage
shall
take place in conformity with these Articles and with other
rules of international

law.

5. Passage of foreign fishing vessels shall not be considered
innocent if they do not observe such laws and regulations as
the coastal state may make amd publish in order to prevent
these vessels from fishing in the territorial sea.
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la birlikte bu andlagmamn hiiktimlerinin

milletlerarasr teamiil hukuku

kurallanm yansrtmakta olmasr veya bilahare teamiil hukuku kurah haline gelmesi durumunda anlagmaya taraf olmayan devletleri de baSlayaca!r izahtan varestedir. Ne var ki bir teamtil kurahna, bu kurahn ilk ortaya grkrg aqamasrndan beri rsrarh ve agrk bir qekilde kargr grkan devlefler
agrsrndan uymak ytiktimltiltiiti

yoktur. Bu durumda fiirkiye

agrsrndan
deniz hukukunda defer ifade eden hiiktimler bu konudaki cirgve adet hukuku kurallandrr. Bu kurallardan da baqlanggtan beri karqr grkmamrq
olduiu kurallardrr. o halde, ig sulanmrzda ya da karasulanmrzda bulunan yabancr gemilerle ilgili hukuki vq cezai yargr yetkisine getirilen krsrtlamalara iligkin milletlerarasr hukuk kurallanmn

iyi bilinmesinde
fayda vardrr. Tiirkiye harp gemilerine iliqkin milleilerarasr iirf ve adet
hukuku kurallanm istil&arh bir gekilde iiteden beri uygulamaktadrr ve
buna gdre yasal dtizenlemeler yapmrgtrr. ficari amagla kullamlan devlet
gemileri agrsrndan ise 1955 yrhnda taraf olduiu 1.926 tarihli Briiksel
Konvansiyonu htikiimlerine

uygun gekilde hareket etmekte ve bu ttir gemilere yargr balrgrkhfir tammamaktadrr. Ttirkiye denizcilikle ilgili hayli
ytiksek oranda gok tarafh milletlerarasr andlagmamn da tarafi bulunmaktadrr. Dolayrsryla karasulanmrzda ve ig suranmrzda vuku bulan hukuki ya da cez.aiihtilaflarda Onceliklebu andlagmaya taraf olan devletler
agrsrndan bu andlaqma hiikiimleri uygulanacaktrr. Btiyle bir andlagmanrn bulunmamasr durumunda milletlerarasr 6rf ve adet hukukuna uygun
gekilde ig hukuk htiktimlerimizin tatbiki cihetine gidilecektir. Bu konuda
gereken titizligin gdsterilmemesi hig gtiphesiz milletlerarasr sorumluluiumuzu mucip durumlar yaratabilecektir. Bu yOnden de bu konuda hata
yaprlmamasr ve deniz hukukunun layrkr ile de!'erlendirilebilmesi igin bir
an iince rilkemizde de Ozel Denizcilik Mahkemelerinin kurulmasrnda fav'
da mtilahaza edilmektedir.
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6"bulunduiu gemlyr durdurmamah ya da yolundan gevirmemeli6;.(81)
yine
rek 1958 Konvansiyonunda gerekse 1982 BMDHK da ilgili maddede
,,should not" iqadesi kullamlmrqtrr. Yani insiyatifi }iryr devletine brrakan
herhangi bir
zayrf bir ifade tercih edilmigtir. Kryr devleti bu kiqi ile ilgili
qekilde hukuki yargr yetkisini kullanmak istiyorsa bunu karasularrndan
gevirmeden
gegiq yapmakta olan gemlyl durdurmadan ya da yolundan
yani zararsrz gegiqezarar vermeden yapmak durumundadrr'
Hukuk davalan agrsrndan da ticari amagla kullamlan devlete ait'
ya da devlet tarafrndan iqletilen gemiler aym hukuki rejime tabi krhndevletinin
mrqtrr. Harp gemileri yine hukuk davalan yiiniiLnden de k:ryr
yargrsrndan balrqft tutulmugtur. Gayri-ticari amagla kullamlan devlet
gemileri de harp gemileri ile aym muameleye tabi tutulmaktadrr.
Trirkiye agrsrndan deferlendirme yaprldrf, nda, bilindifli gibi Turkiye bugiine kadar yaprlan Birlegmig Milletler Deniz Hukuku Konferanslarr neticesinde kabul edilen Deniz Hukuku Konvansiyonlanmn higbirisine
Cetaraf olmamrqtrr. Ozellikle konumuzla ilgisi agrsrndan 1958 tarihli
newe Karasulan ve Bitigik Bolge Konvansiyonu ve 1982 tarihli Birlegikiside
miq Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonuna taraf delildir. Her
olan bu Konvansiyonlarda yer alan karasulannda kryr devlemillettinin yargr yetkisine iligkin htikiimler a)mr zamanda bu konudaki
talerarasr drf ve adet hukuku kurallanm yansrtan htikumlerdir. L958
yer alan bu
rihli cenevre Karasulan ve Bitiqik Biilge Konvansiyonunda

yiirtirltikte

drgrnda aynen 1982 tarihli
bu hiiBirleqmiq Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunda yer almasr
kumlerin artrk devletler arasrnda genel olarak uygulanmakta olduiunu
devletler
ortaya koymaktadrr. Bir andlaqmamn kural olarak taraf olam
olmakdrgrnda tigiincti devletlere hak ve borg yaratmayacafr genel kural

konudaki htiktimlerin

ufak birkag deligiklik

(81) 1958KBBK.m.20ll; 1982BMDHK m'28/l
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miler ve ig sulara grmek amacryla karasulanndan gegiq yapan ya da ig
sulardan grkrp da karasularrndan gegmekte olan gemiler agrsrndan kryr
devletinin cezai yargt yetkisine herhangi bir krsrtlama getirilmemigtir.
Bu durumlarda gemide iqlenen suglar ydntinden bu gemi ig sularda ya da
layr devletinin bir limamnda tabi olacafir hukuki rejime tabi olacaktrr.
Hukuki yargr yetkisi agrsrndan da gemide bulunan kigiler ve gemi
ile ilgili hukuki meseleler ayrrdedilerek diizenlemeye gidilmigtir.
Karasulanndan zararsrz gegigyapmakta olan yabancr gemilerle ilgili olarak kryr devleti bu geminin karasulannda yaptr!,r yolculuk esnasrnda ya da yolculuk amacryla tistlendifi veya maruz kaldr[r ytikumltiItikler veya sorumluluklar drgrnda herhangi bir hukuki dava amacryla bu
gemiyi haczedemeyecekveya ahkoyamaya""L1p. (79)
Ancak bu geminin kryr devletinin karasularrnda yatmakta olmasr
veya ig sulanm terkettikten sonra karasulanndan gegmekte olmasr durumunda kryr devleti bu gemiyi herhangi bir hukuk davasr sebebiyle kanunlarrna uygun gekilde haczetmek veya tutuklamak hakkrna sahiptir.
(80)
Yani yabancr gemi karasulannda yatmakta ise ya da ig sulardan
grkrp karasulanndan gegig yapmakta ise kryr devleti bizzat bu geminin
yolculuk esnasrnda ya da yolculuk amacryla tistlendiii veya maruz kaldr!r ytiktimliiltikler
tir.

drqrndaki sebeplerle de ahkonulabilip haczedilebilecek-

Kryr devleti karasulanndan gegenyabancr bir gemide bulunan bir
kigiyle ilgili hukuki yargr yetkisini kullanmak amacryla bu kiginin iginde

(79,)L958KqBK.m.20/2; 1982BMDHKm.28/2
(80) L958KBBK.m.20/3; 1982BMDHK.m.28/3
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Iann karasulanna girmesinden tince iqlenen suglar agrsrndan kryr devletinin cezai yarg yetkisi kesin bir ifade ile gerek 1958 Cenewe Karasulan
ve Bitigik Btilge Konvansiyonunda gerekse 1982 Birlegmig Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunda krsrtlanmrgtrr.(78) Ancak bu hiiktim bu
konudaki milletlerarasr Orf ve adet hukuku kurahm yansrtmakla birlikte, bu kurahn olugumuna baglanggtan beri rsrarh ve agrk bir qekilde karqr grkmrg olan devletler agrsrndanbir gey ifade etmeyecek ve bu devletler
kendi kanun ve kurallan doirultusunda iilkesel yetkilerini kullanabileceklerdir ki bunun somut bir tirneii Ttirkiye'dir. Ttirkiye 192? Milletlerarasr Adalet Divamnda karara ba!'lanan "Lotus" davasrndan bu yana
Tiirk Ceza Kanununda yer alan htikiimler do$rultusunda iilke drqrnda iqlenen suglarda da cezai yargr yetkisini kullanma yoluna gitmig, bu yetkiyi krsrtlama ytintindeki geligmelere agrk ve rsrarh bir gekilde baglanggtan beri kargr grkmrqtrr. Dolayrsryla Ttirkiye agrsrndan bu htikmiin asli
bir deferi yoktur. 1982 Konvansiyonunda milletlerarasr deniz hukukundaki geliqmelere paralel olarak karasulan drgrnda iqlenmig olan suglar
yciniinden kryr devletine karasularr drgrndaki bazr krta sahanhf,r ve mrinhasrr ekonomik btilge gibi milli yetkiye tabi alanlarda iglenen deniz kirlenmesi ile ilgili suglarda cezai yargt yetkisini kullanabilme imkam tamnmr$trr.
Olaian seyrtiserferin doSal bir icabr olarak karasulannda demirlemig gemiler yciniinden bu gemiler karasularrndan zararsrz gegig yapryor
gibi muamele edilmesi tingtirrilmtig ve bu gemiler iizerinde de kryr devletinin cezai yargr yetl<isinin kullammr aynen karasulanndan gegig yapmakta olan gemilere'uygulanan htiktimlere tabi krhnmrgtrr.
Olaian se5rniseferin dopal bir icabr olmaksrzrn karasulannda yatan, gezinen, ya da demirlemig olan gemiler, limanda yatmakta olan ge-

(78) 1958KBBK.m.L9l5;1982 BMDHK.n.Z7/5
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hukuki ve cezai yarg yetkisine bazr srnirlamalar getirilmigtir.

Karasula-

nndan gegmekte olan yabancr bir gemide iqlenen suglar agrsrndan gemide sorugturma yapmak veya gemide bulunan bir kiqiyi tutuklamak igin
layr devletinin bu iglenen sugun sonucu kryr devletine yansrmadrkga, bu
sug kryr devletinin banqrm ve karasulanmn diizenini ihlal etmedikge, geminin kaptam, geminin bayrak devletinin bir diplomatik ajam ya da konsolosluk giirevlisi tarafindan yerel makamlann yardrmr talep edilmedikge ve bu gibi tedbirlerin ahnmasr uyugturucu madde ya da psikotrapik
maddelerin yasa drgr ticaretini tinlemek igin gerekli olmadrkga cezai yarg yetkisi kullamlmamahdrr.(77) Gerek 1958 Karasulan ve Bitigik B6lge
Konvansiyonu ve gerekse 1982 Birleqmig Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunda sayrlan bu hususlar emredici nitelikte hiiktimler olmayrp
devletlerin bu durumlarda yargr yetkisini kullanmamalanmn

daha uy-

gun olacalrm ortaya koyan temenni nitelilinde htiktimlerdir. Dolayrsryla
hyr devleti kendi kanun ve kurallan

dolnultusunda bunun aksine dii-

zenleme ve uygulama yapabilme imkamna sahiptir. Aynca karasularrmn
dtizeni ve tilkenin bangrm hangi ttr fiillerin ihlal etti!'ine de kryr devleti
karar verecektir.
Yabancr bir tilke limamndan gelip de sadecekarasulanndan gegig
yapmakta olan gemiler agrsrndanise bu geminin karasulanna girmesinden rince iglenmig suglar agrsrndankryr devletinin gemide bulunan kigileri tutuklamak ya da bu sugla ilgili sorugturma yapmak iiaere gemiyi durdurmak yetkisine milletlerarasr hukuk tarafindan krsrtlama getirilmigtir. Esasen layr devletinin karasulanndeki yargr yetkisine getirilen krsrtlamanrn temel nedeni zar.arsrzgegighak}mrn korunmasr oldu!.undan ve
bu konudaki kurallarrn da seyriiseger menfaatleri ile yabancr gemilerin
karasularrndan gegiqteki menfaatleri arasrnda denge kurmak amacr giidrildiig'iinden sadecekarasulanndan gegigyapan gemiler ytintinden bun-

Q7) 1958KBBK.m.19/1(a)-(d); L982BMDHK.n.27ll(a)-(d)
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soNUq
Yukarda aynntrh olarak ortaya konuldulu gibi ig sularda bulunan
yabancr devlet bayrafrm taqryan ticaret gemileri ve ticari amagla kullamlan devlet gemileri ydntinden milletlerarasr hukukta layr devletinin
hukuki ve cezai yargr yetkisinin kullammrna kara iilkesinden farkh olarak getirilmiq esash bir krsrtlama yoktur. Hcr devlet ig sularrnda ve limanlannda bu tiir gemiler tizerinde kendi kanun ve kurallanm uygulamak hakkrna sahiptir. Ancak, 6rf ve adet hukuku kurah haline gelmemig
olmakla birlikte devletlerin btiytik go!'unluiu, milletlerarasr dostluk ve
nezaketin bir gereii olarak ig sulannda ya da limanlannda bulunan gemiler tizerinde bu gemilerde iglenen suglann kryr devletinin limammn
drizenini bozmamasr durumunda yargr yetkisi kullanmamak cihetine gitmektedirler.
Ig sularda ya da limanlarda bulunan harp gemileri y0niinden ise
milletlerarasr hukuk luyr devlgtinin yarg yetkisinin kullammrm krsrtlamrqtrr. Bu ttir gemiler tizerinde ihtiyati haciz, ihtiyati

tedbir, ahkoyma

gibi yargrsal iqlemler yaprlamayacalr gibi bunlann verdikleri zar^rlar.
dan dolayr kryr devleti mahkemelrinde yargrlanmalan da miimkiin deEildir. Bu gemilerin kryr devletinin liman kurallanna ve ig sularrn dtizenine
u5rmamalan durumunda yaprlabilecek tek qey bu gemilerin ig sulan ve
karasulanm terketmelerini istemektir. Harp gemisinin bdyle bir gairrya
icabet etmemesi durumunda kryr devletinin zor kullanarak bu gemiyi ig
sular ve karasulan drgrna grkarmak hakkl vardrr. Harp gemisinin direnmesi veya zor kullanmasr durumunda kryr devleti mesru miidafaa srmrlan dahilinde saldrn ile orantrh olmak kaydryla kuwet kullanabilecektir.
Harp gemileri ile ilgili hUkiimler mtinhasrran kamu hizmetinde kullamlmakta olan devlete ait ya da devlet taragrndan igletilen gemiler agrsrndan da uygulanacaktrr.
Karasulannda ise yabancr devlet bayra$m tagryan ticaret gemileri
iizerinde zaratsrz gegighaklamn kapsarm doirultusunda layr devletinin
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gu 1926 tarihli Briiksel Konvansiyonu htikiimlerini

gOz0niinde bulundu-

rarak hareket etmek durumundadrr.
Karasulanmrzda bulunan harp gemileri ve bu geminin personeli
ile ilgili olarak yargr yetkisi meselesine gelince Ttirk uygulama$nda bu
ttir gemiler dokunulmazhklardan

ve gerek hukuk gerekse ceza davalan

bakrmrndan yargr balrgrkh[rndan istifade ettirilmektedir. Ig sularda dahi harp gemileri tamamen yarg baFqrkhf.rndan istifade ettirildiline
re karasulannda

evleviyetle bu gemiler igin yarg ba[rgrkhfrmn

gerekecektir. fiirkiye

g0-

kabuld

yabancr devletin yargr balrgrkhlr konusunda srmr-

lr ba[rgrkhk sistemini benimsemiqtir. 20.5.1982 gtin ve 2675 sayrh Milletlerarasr Ozel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkrndaki Kanunun 33. maddesine gtire " Yabancr devlete, rizel hukuk iligkilerinden

doian hukuki uyu$-

mazhklarda yargr muafiyeti tamnmaz. Bu gibi uyuqmazhklarda yabancr
devletin diplomatik temsilcilerine tebligat yaprlabilir. " Bu hiikiim do[rultusunda bir deferlendirme yaprldr!,rnda harp gemilerini karasulanmrzda vatandaqlarrmrza ya da iigiincii qahrslara zarar vermeleri durumunda bu gemilerin bayrak devletine kargr mahkemelerimizde hukuk
davalan agrlabilmesi m{imkiin gdrtilmemektedir. "Meltem" davaslnda da
gortilduEu gibi Yargrtay ozel hukuk iligkilerinden
mazhk ifadesini yorumlarken iglemin niteliiine

do!'an hukuki uyuq-

de!'il amacrna bakmak-

tadrr. Ornefrn harp gemisinin kangtr!,r gatma durumunda bu eylem haksrz fiil olmakla ve bu nedenle nitelik olarak iizel hukuk iliqkisi gibi de!'erIendirilebilecek olmakla birlikte Yargrtay harp gemisinin devletin egemenlifi'ini temsil ettiiinden
nitelifl

ve srirekli gtirevli olduiundan bahisle buuun

itibariyle higbir zarnaln iizel hukuk iligkisine giremeyece!'ini be-

1i"1*"6"6i".(76)

76, Bu konuda aynntrh bilgi igin bkz. supra s.
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Bunun bazr sahrncalan oldufu tartrgmasrzdrr. Yargr orgam dofrudan bir kurah uygulamak ve ig hukuka sokmakla yasama orgammn 96revine miidahale etmek durumunda giirtilebilir. Bu yiinden milletlerarasr
teamtil kurallan uygulamrken mahkemelerin gok titiz dawanmalan gerekmektedir. Agrkga anayasaya aylan ya da ig hukukun kamu dtizenine
iligkin bir hiikmiine aykrn bir teamtil kurahmn uygulanmamasr gerekir.
Bu krsa deferlendirmelerden sonra somut konumuza dtlntildultinde
Ttirk karasulannda yabancr devlet gemilerinin zatarsrz gegiqleriyle ilgili
olarak milletlerarasr hukuk tarafindan getirilen yargr krsrtlamalan ancak bu konudaki teamiiliin agrk ve net bir qekilde yansrttrfir kurallarla

sr-

mrhdrr. Bunun drgrndaki kurallann bizim agrmrzdan baflayrcrhlr yoktur. Orneiin 1958 Cenewe Karasulan ve Bitigik Bdlge Konvansiyonunun
lg.maddesinin 5. fikrasr hUkmii Ttirkiye agrsrndan ba$layrcr kabul edilmemelidir. Qtinku gerek Turk mevzuatr ve gerekse fiirk uygulamasr 6tedenberi bu Sibi iilke drgrnda iglenen fiiller agrsrndan Ttirk kanunlanm
yetkili krlmrgtrr. Bu itibarla karasulanmrzdan gegmekte olan bir ticaret
gemisinde bulunan kiginin bu gemi karasulanmrza girmeden iince iqlernig olduiu bir sug nedeniyle tutuklanmasr miimkiindtir.

Ya da bu konu-

da yabancr gemide araqtrrma yaprlmasr mtimktiLndur. Ancak bu yaprhrken geminin zararslz gegigi engellenmemeye gahgrlmah gemi yolundan
ahkonulmamahdrr. Gemiye bu nedenle verilecek herhangi bir zarann da
tazmini gereklidir. Hukuk davalan agrsrndanda fiirkiye

de['erlendirildiklerinden
munda kanun koyucunun
mamak oldu$unun

bir andlaqma
aglk iradesinin

hiikmti

ile kanun

uygulanacaktr.

Ttirk

andlagnna hUkmiine

kurallarr

hukuk kurallannrn

edile-

, y'abancrlarrn temel hak ve

srnrrlanmasr ve savag ilanr drqrnda gerek teamtili,

olsun milletlerarasr

ve uygulaitibar

Anayasasr temel hak ve hiirriyetlerin

krsmen ya da tamamen belirli qartlar altrnda krsrtlanmasl
hiirriyetlerinin

gatrgmasr duru-

htikmtini.in

bu andlaqmayr ortaclan kaldrrmak

agrkca anlaqrlmadr$r durumlarda

cektir. Aksi halde kanun

tarafr bulundu-

gerekse andlagma

ig hukuk kurallarryla

gatrsan htiktim-

lerinin bunlardan tisttin olacafr konusunda herhangi bir garanti vermemektedir.
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milletlerarasr tirf ve adet hukuku kurallanyla ilgili bu tiir agrk bir hiikum bulunmamaktadrr. Sadece Anayasamn 15, L6, 42 ve 92. maddelerinde milletlerarasr hukuka
atrfda bulunulmaktadrr ki bu kavrama milletlerarasr iirf ve adet hukuk kurallannrn da
dahil olduluna kugku yoktur, Acaba milletlerarasr teamul kurallan da milletlerarasr
andlagmalar gibi Anayasa hiiktimlerile

egdeEermi kabul edilecektir? Bu hiik0mlerle

bir kanun hiikmtiniin gatrgmasrdurumunda hangisine ustUnlUk tamnacaktrr? Bu konuda uygulamaya bakarak lir neticeye varmak mumktindtir. Esasen bu kurallarla ilgili olarak anayasada herha.gi bir agrk hiikiim bulunmnmagr gerqekten biiyUk eksiklik
olup bu konuda gereksiz tartrgmalara sebebiyet vermektedir. Bu konuda sayfalar dolusu yorumlar yaprlmasr ortamr yaratrlmaktadrr.
Milldtlerarasr <irfve adet kurallarr da 1982 tarihli r.c. Anayasasrmn 188. maddesindeki hukme istinaden hakimler tarafindan bunlarrn ig hukuka aktanlmrg olup olmamalanna bakrlmaksrzrn do$rudan dofruya uygulanmaktadrr. (Incorporation yOntemi) Ne
var ki, bu ancak gok.belirli ve tizerinde herhangi bir tartrgma mevzu bahis olmayan evrensel nitelikteki milletlerarasr drf ve adet kutallan igin siizkonusu olmaktadrr. Buna
uygulamada verilebilecek en iyi 6rnek de devletin yargr balrgrkLlrna ilgkin olarak milli
mahkemelerce verilen kararlardrr. Milletlerarasr hukukun teamiil kurallarrna iligkin
Tiirk uygulamasl esas olarak bu kurallann Tiirk Hukukunun bir pargasrnr olugturduiu
ve bu sebeblemahkemelerce uygulanacaS ytintindedir. Ancak; bir kanun htikmii ile bu
kurahn gatrqmasrdururnunda hangisine itibar edilmesi gerekeceii konusunda verilmig
herhangi bir drnek yargr kararr mevcut delildir. Ne var ki Anayasanrn lE, 16,42 ve g2,
maddelerinin rgr[: altrnda bir deferlendirme yapacak olursak bu maddelerde sayrlan
durumlar drqrnda kanun yaparken milletlerarasr drfve adet hukukuna uymak zorunlulu!'u yoktur. Yani yeni kanunun milletlerarasr drfve adet kurahna aykrl olmasr durumunda bu kanun Anayasamn yukarda zikredilen maddelerinde ortaya konulan konulara iligkin olmadrkga buna uyulmasr mecburiyeti vardrr. Bu hususlara iligkin olmalarr
durumunda ise hakimler Anayasamn 138. maddesine giire tincelikle anayasaya uygun
karar vermek durumunda olacaklanndan bu kanuna uymayabileceklerdir. Qtinkti bu
kanun milletlerarasr hukuka aylirn oldufu taktirde Anayasaya da aykrn olacaktrr. Ne
var ki bu durumlar drgrnda mahkemelerin milletlerarasr 6rf ve adet kurafuna bu kural
ahdi bir yiikumltiliikten kaynaklanmadrkga uyma zorunluluklarr yoktur. Dolayrsryla
burada da giiyle bir deferlendirme yapabiliriz. Temel hak ve horriyetler siizkonusu oIdulunda bunlan kullanma ile ilgili kanunlar ile bu hususdaki herhangi bir milletlerarasr hukuk kurah gatrgdr!'rnda burmilletlerarasr hukuk kurah uygulanacaktrr.
Aksi halde kanun uygulanacaktrr.

Andlagmalar ise kanunlarrn tizerinde olarak
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tutmakdefildir'Bunoktadanitibarenbelkiighukukunmuyoksamilletlerarasrhukupratik bir yaran yoktur' Esakun mu ostiin oldu[u hususu tartrqrlabilir. Ancak bunun
ki bu da devletlerin
sen bu problemler genelde basit bir sebebten kaynaklanmaktadrr
tarafrndan saptanmrg olmilletlerarasr yuktimlulukleri milletlerarasr hukuk kurallan
olarak hareket edip
uygun
masrna raimen, devletin milletlerarasr yuktimliiluklerine
makamlarrnrn yarg yetkisi ve
etmedi!'ine karar veren , garanti eden, emir veren resmi
W'J'," lngiliz
otoritesinin ig hukuku tarafrndan saptanryor olmasrndandrr.GRlDcE
lligki", ArgumenUygulamasrnda Devletler Umumi Hukuku ile 19 Hukuk Arasrndaki
ayrrntrh bilgi
konuda
Bu
F'H''
tum, Mart.1991, Cilt:1,Sayr:8 s'11?; Qeviren: BAYKAL
lligkiler, Istanbul
igin bkz. TOLTINER S.,Milletlerarasr Hukuk ile 19 Hukuk Arasrnda
kanun ve di!'er
anayasa'
ytinonden andlagmalann
,1g73) Netice olarak Ttirk Hukuku
yapacak olursak g6yle
kurallar kargrsrndaki durumu ile ilgili hiyerargik bir srralama
- Kanun - Kabir srralama yapmamrz miimktindiir. Anayasa-Milletlerarasr Andlagma
nun Hiikmiinde Kararname.
olduklan yorumunu da
Burada Anayasa ile Milletlerarasr Hukuk Kurallannrn egdeler
kullanrlabilme
yapabiliriz. Qtinkii, bu kurallar da anayasaya aykrrr olmakla birlikte,
siirdiivarhklanm
ile
birlikte
imkanrna sahip olduklanna giire ve anayasa hiikiiqnleri
Ancak higbir zarebildiklerine g6re bu htikiimlerle egdefer olarak kabul edilebilirler'
man anayasanrn iizerinde kabul edilmeleri igin bir sebeb bulunmamaktadrr' Qiinkti,
aykrn olan andlagma
biiyle bir kabule gidilebilmesi igin Anayasa hiikmiiniin kendisine
agrstndan kullanrlmahiikmiinden sonra ya ortadan kaldrnlmasr ya da difer kanunlar
deiildir' Dolayrmasr gerekecektir. Halbuki anayasada btiyle bir diizenleme edzkonueu
olarak giiyle giisteresryla milletler arasr andlagmalann i9 hukuktaki yerini hiyerargik
biliriz;
Anayasa - Milletlerarasr Andlagmalar

I

Kanun
I
Kanun Hiikmiinde Kararname

I
Ttiziik
Yttneimelik
yerini bu gekilde saptaMilletlerarasr andlaqmalarrn i9 hukuk kurallarr kargrsrndaki
kurallannrn ig hukuktaki yedrktan soDra gimdi srra milletlerarasr iirf ve adet hukuku
adet hukuku kurallarinin ne olduiu meselesine gelecektir. {,caba milletleraraer 6rfve
milletlerarasr
Anayasasrnda
T.c.
n agrsrndan uygulamadaki durum nedir? 1982 tarihli
bulunmasrna raimen,
andlagmalann ig hukukta uygulanmasr ytiniinden agrk hiikiim
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$imdi anayasamn 90. maddesine baktrlrmrzda bu maddenin son frkrasrnda " Usuliine
gcireyiiriirlti[e konulmuq milletlerarasr andlagmalarrn kanun hukmunde oldupu, bunlar hakkrnda Anayasaya aykrrrhk iddiasryla Anayasa Mahkemesine baqvurulamayaca_
fi " belirtilmiqtir. Yukardaki bu hiiktimlerin rgrlr altrnda bir de!.erlendirme yapacak
olursak acaba hakimin d,ntinekanunla uygun bulunarak onanmr$ ve ytiriirlii!.e girmig
bir andlaqma hukmu geldi[inde bu hiikmiin anayasaya aykrrr oldu!.u kamsrna varmasr
ya da taraflardan birisinin bdyle bir iddiada bulunmasr durumunda ne yapacaktrr?
Bu
sorunun cevabr Anayasamn 138. maddesinde bellidir. Hakim anayasaya, kanuna ve
hukuka uygun olarak vicdani kanaatine g6re hiiktim vereceiinden ve ve Anayasamn
90. maddesinde usuliine uygun olarak yiirtirliife konmug andlagmalarm kanun hiik_
'miinde oldu!'u ve bunlar hakkrnda anayasaya
aykrrhk id{iasryla Anayasa Mahkemesi_
ne bagvurulamayaca+r hiikmtiniin mevcudiyeti kargrsrnda mevcut hiikmii uygulayacak
ve bu hususda Anayasa Mahkemesine miiracaat edemeyecektir. Igte asrl iizerinde
durulmasr gereken mesele burada ortaya grkmaktadrr. Mahkeme andlagma htikmiiniin
anayasaya aykrn oldu{u kanaatrna varsa bile Anayasamn g0. maddesinin agrk hiikmii
kargrsrnda Anayasa Mahkemesine mtiracaat edemeyecekve bu andlagma hiikmunri
uygulayacaktrr. Ancak nasrl uygulayacaktrr? Acaba anayasaya aykrn gekliyle mi
uygula_
yacaktrr? Kanaatimizce Anayasamn 1b2. maddesinde yer alan htikmun yorumlanma_
srnda buna olumsuz cevap vermek imkam yoktur, giinkii ortada bir kanun mevcut
olmasl ve bunun anayasaya aykrrrh{r iddiasr ile Anayasa Mahkemesine miiracaat
edilmesi durumunda da Anayasa Mahkemesince bu konuda E ay iginde karar verilmemesi
durumunda Hakim, anayasaya aykrrr da olsa kanun htikmiinii uygulamak durumunda
brrakrlmrqtrr. o halde bir andlagma htikmti siizkonusu oldufunda, Anayasanrn g0.
maddesinin agrk htikmti karqrsrnda hakim bu andlagma hukmunii agrkca anayasaya
aykrn bulsa bile uygulayacakhr, zaten yargrya bunun aksi bir yetki tanrnmasr yargt_
nrn Yasama organrnln iizerine gegmesianlamrna gelecektir ki bunun da kuwetler
ayn_
hfl ilkesi ile baidagtrnlmasr imkam yoktur. Anayasamn ll. maddesinde ,'Anayasa
hii_
kiimleri yasama, yiirtitme ve yargr organlanm, idare makamlannr ve diEer kuruluq
ve
kigileri baflayan temel hukuk kurallandrr. Kanunlar anayasaya aykrrr olamaz " htikmu yer almaktadrr. Bu durumda lafzi bir yoruma gidecek olursak kanunlarrn anayasaya aykrn olamayacafrm ve anayasa htikiimlerinin de devletin her ttirlii organrm
ba!.layaca{rnr belirten Anayasa, milletlerarasr andlagma hiikiimleri agrsrndanbu ilkesinden
sapmrgtrr. Bu maddenin zikredilig amacr milletlerarasr andlagmaya kanun kargrsrnda
bir iisttinltik tammaktrr. Yoksa milletlerarasr andlagma hiikmiimii anayasamn iizerinde

(;82
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dir. Yani milletlerarasr teamtil kurallarrmn kanunlanmrz ve anayasamlz
kargrsrndaki deperi meselesidir. Bu tiir teamiil kurallanmn

anayasa

lrtikmri ile gatrgmasr ya da bir kanun ile gatrgmasr durumunda acaba
hangi kurala itibar edilecektir? Bu hususta anayasamuda agrk bir htikme rastlanmamaktadrr. Milletlerarasr Andlagmalarla ilgili olarak Anayasamlzrn 90. maddesi htikmti bu soruna andlagmalar ydniinden bir gtiziim getirmekteyse de milletlerarasl teamtil kurallan

yriniinden aynr

agrkhkta herhangi bir hukum mevcut de{ildi1.t75)Ancak bugrine kadarki
uygulamadan milletlerarasr teamtil kurallanmn mahkemeler tarafindan
dogrudan doiruya uygulanmakta olduiu gdze qarpmaktadrr. Yani bu agrdan "incorporation" metodunun uygulandrfrm stiylemek miimktindiir.

("15) 1982 tarihli T.C. Anayasasrmn 138. maddesine giire "Hakimler gdrevlerinde ba!.rmsrzdrrlar. Anayasa, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine giire hiikiim verirler." Bu maddede yer alan "hukuk" kavramr igersine gerek milletlerarasr andlagmaIarrn, gerekse milletlerarasr iirfve adet hukuku kurallannrn girdiii hususunda herhangi bir tereddiit yoktur. Burada mesele olan hakimin bu kurallardan herhangi birinin
herhangi bir ig hukuk htikmiiyle ya da anayasa hukmuyle gatrgmasrdurumunda hangi
kurala tistiinliik tanryaca{'r ve uygulayacafr meselesidir. Hakimler Anayasa'ya aykrn
kanunlarr uygulamamakla yiiktmhidiirler.

1982 T.C. Anayasasrmn 152. maddesine gii-

re " Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun htikmiinde karamamenin Anayasaya aykrrr oldufqnu gdrurse veya taraflardan birisinin ileri
surdtiiu aykrrrhk iddiasrmn ciddi oldufiu kanrgrna varrsa, Anayasa Mahkemesinin bu
konuda verecefi karara kadar davayr geri brrakacaktrr. Mahkeme anayasaya aykrrrhk
iddiasrm ciddi gdrmezse bu iddia temyiz merciince esas hiikumle birlikte karara ba!.lanrr. Anayasa Mahkemesi, iqin kendisine geliginden baglamak izere 5 ay iginde karannr
verir ve agrklar. Bu siire iginde karar verilmezse mahkeme davayr yiiriirltikteki

kanun

hiikiimlerine gtire sonuglandrnr. Ancak, Anayasa Mahkemesinin karan esas hakkrndaki karar kesinleginceye kadar gelirse, mahkeme buna uymak zorundadrr. Anayasa
Mahkemesinin igin esasrna girerek verdii'i red karanmn Resmi Gazetedeyayrnlanmasrndan sonra 10 yrl gegmedikgeaynr kanun htikmtiniin Anayasaya aykrnhlr iddiasryla
tekrar bagvuruda bulunulamaz."
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bulundu!'u gemiyr durdurmamah ya da yolundan gevirmemell6i".(zs) q"rek 1958 Konvansiyonunda gerekse 1gg2 BMDHK da ilgili maddede yine
"should not" ifadesi kullamlmrgtrr. yani insiyatifi kryr devletine brrakan
zayf btu ifade tercih edilmigtir. Kryr devleti bu kigi ile ilgili herhangi bir
gekilde hukuki yargr yetkisini kullanmak istiyorsa bunu karasulanndan
gegiq yapmakta olan gemryr durdurmadan ya da yolundan gevirmeden
yani zararsrz gegige zarar verrneden yapmak durumundadrr. cenewe
Konvansiyonunun 20. maddesi ile ilgili olarak 1g52 tarihli ricaret Gemilerinin Ahkonulmalanna ltiqkin Belirli Kurallann Birlegtirilmesine Dair
Briiksel Konvansiyonuna taraf olan devletler ytintinden bir deferlendirme yapmak gerekirse bunlar kargrhkh iligkilerinde kendilerini Lg52 Kon_
vansiyonundaki htikumlere g6re 2g. maddede kapsanan durumlardan
daha fazla kryr devletinin yargr yetkisine tabi hale getirmigler4ir.(24)
c- Tliirk Karasularr

yiintinden

Konunun Deferlendirilmesi

Ttirkiye ne 1958 tarihli cenevre Karasulan ve Bitigik B6lge Konvansiyonuna, ne de 1982 tarihli Birlegmig Milletler Deniz Hukuku Kon_
vansiyonuna taraf delildir. Dolayrsryla bu konvansiyonlardan dofan
ahdi bir ytikiimltihigU bulunmamaktadrr.
Ancak, bu konvansiyonda yer alan ve teamiil turallanm yansrtan
hiiktimler ve bu konvansiyonda yer ahp da bilahare teamiil kurah haline
gelmig kurallar baglangrgtan beri bu kurallann uygulamasrna agrkga
ve
rsrarh bir gekilde kargr grkrlmrg olmadrkga Ttirkiye agrsrndan da baf,layrcr olacaktrr
Ne var ki, burada deferlendirilmesi gereken di!'er bir sorrrn millet_
lerarasr teamiil kurallanmn ig hukukumu2dqki yeri ve deieri meselesi_

(73) 1958KBBK. m.20/L; 1982BMDHK m.28/L
(74) UN,Treaty Series,Vol.42g,s.288
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a- Geni Ile llgili Hukuk Davalan Ydntinden Yarg Yetkisinin Srmrlan
Karasularrnd.an zararsrz gegiqyapmakta olan yabancr gemilerle ilgili olarak }iryr devleti bu geminin karasulannda yaptrfr yolculuk esnasrnda ya da yolculuk amacryla iistlendili veya maruz kaldr!'r ytikiimltiliikler veya sorumluluklar drgrnda herhangi bir hukuki dava amacryla bu
gemiyi haczedemezveya ahkoy amaz.(1o)
Ancak bu geminin kryr devletinin karasulannda yatmakta olmasr
veya ig sulanm terkettikten sonra karasulanndan gegmekte olmasr durumgnda kryr devleti bu gemiyi herhangi bir hukuk davasr sebebiyle kanunlanna uygun qekilde haczetmek veya tutuklamak hakhrna sahiptir.
(?1)yrttl yabanct gemi karasulannda yatmakta ise ya da ig sulardan grkrp karasulanndan gegiq yapmakta ise luyr devleti bizzat bu geminin yolculuk esnasrnda ya da yolculuk amacryla tistlendifi veya maruz kaldlgl
ytikiimltiltikler drqrndaki sebeplerle de ahkonulabilip haczedilebilecektir.
Geminin karasulanndan gegigi srrasrnda ya da geqiq amacryla tistlenmig
ve sorumluluklara 6rnek olarak }ulavuzluk
bulunduf'u yflkiimttliikler
ticreti, kurtarma ve yardrm ticreti, gatma nedeniyle iidenmesi gereken zasebebiyle krrar gibi borglar verilebilir. Bu tiir borglar ve yiikiimliiliikler
yr devleti bagka bir devletin limanlarrndan gehp de karasulanndan ig sulara ya da liman tesislerine u!'ramaksrzrn gegig yapan gemiler iizerinde
haciz ya da ahkoyma iglemi yapabilir.(72)
b- Gernide Bulunan

Kigilerle

figiti

Hukuk

Davalan

Yiiniin.

den Dumm
Kryr devleti karasulanndan gegen yabancr bir gemide bulunan bir
kiqryle ilgili hukuki yarg yetkisini kullanmak amacryla bu kiginin iginde

(70) 1958KBBK.m.20/2 ; L982BMDHKn.Z$|2
gD L982BMDHK m.28l3; 1958KBBK m.20/3
(72) PAZARCI,oP.cit.s.292
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nun 20'nci maddesinin ikinci frkrasr doirultusunda
layr devletinin yargr
yetkisini kullanabileceii anlagrlmaktadrr.
19g2 Birlegmig Millefler Deniz
Hukuku Konvansiyonunda da aym gekilde 27'ncimaddenin
r. fikrasr gatma olaylannda kryr devletinin cezai yargr yetkisini,
2g'inci maddenin 2.
fikrasr ise hukuk davalan agrsrndanyetkisini
ortaya koymaktadrr. Dolayrsryla layr devleti gatmaya itigtin rizel
bir iki taraflr ya da gok tarafh
milletlerarasr andlaqmaya taraf oldulu takdirde
bu andlagmanrn getire_
ce['i yargr yetkisi krsrtlamalanna tabi olacaL,
biiyle bir anlamaya taraf olmamasr durumunda bu konudaki <irf ve adet
kuralla'm yansrtmakta
olan 1958 cenewe Karasuran ve Bitiqik Bcilge
Konvansiyonunun 19/1 ve
20/2. maddeleri ile 1gg2 Birlegmiq Miuetler
Deniz Hukuku Konvansiyonunun 27/r ve 2g/2. maddeleri delaletiyle karasularrnda
vuku bulan gat_
ma olaylannda cezai ve hukuki yargr yetkisini
kullanacaktrr.
2- Ilukuk

Davalan

ytintinden

Deferlendirme

Karasulanndan zararsrz gegigyapmakta olan
bir gemide bulunan
kigiler ile ya da gegigyapmakta olan gemiler
ile ilgili olarak kryr devretinin hukuki yargr yetkisinin srmrlan r95g
Kdrasulan ve Bitigik Btirge
Konvansiyonunun 20. maddesinde ve bilahare
asli herhangi bir deEi$ik_
lik ihtiva etmeksizin 1992 BMDHK nun 2g.
maddesinde dtizenrenmigtir.
1958 cenewe Karasuran ve Bigik B6lge
Konvansiyonunun kryr devretinin karasulannda zararsrz gegigkapsamrnda
bulunan yabancr devlet gemiler iizerindeki hukuki yargrlama yetkisi ile
ilgili 20. madde htikmti, ce_
za yetkisi ile ilgili 19. madde hiikmti ile buyuk
benzerlik arzetmekted.ir.
20'inci maddede, l9'uncu maddede burunan ',
Konsoloslarra,,ilgili htikrim
ve "tutuklama esnasrnda seynisefer menfaatlerine
gerekli 'zenin g6ste_
rilmesi" hiikmti drgrndaki hriktimler aJmenmevcuttur.
Karasulann da za_
rarslz gegig amacryla bulunan yabancr gemiler
ve gemide bulunan kigilerle ilgili olarak layr devletinin hukuki yargr yetkisi ,,gemi
ile ilgili hu_
kuk davalan" ve " gemid.ebulunan kigilerle ilgili
hukuk davaran agrsrn_
dan ayn ayn incelenecektir.
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Bu dubahkgrhk ve deniz bilimsel araqtrrmasrna iligkin kurallar olabilir'
bu
rumda kryr devletinin miinhasrr ekonomik btilgesinde kryr devletinin
gemi
gibi konulardaki bir kurahm ihlal ederek sug igleyen bir kimsenin
gemide
ile luyr devletinin karasularrndan gegmekte olmasr durumunda
tutuklanamamasl sagma bir durum oluqturacaktrr. Bu itibarla konvansiyonun bu hiikmri eleqtirilmesi gereken ve gergekleri yansrtmayan bir htikrimdiir.
Gerek 1958 cenevre Karasulan ve Bitigik B6lge Konvansiyonunda
ve gerekse 1982 Birlegmiq Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunda karasulanndarr zatarsrz gegiq yapmakta olan bir yabancr geminin gatma
yetkisi
olayrna kangmasr durumunda hyr devletinin bu konudaki yargr
kullammrnln slnlrlnln ne olacafr agrk olarak belirtilmemigtir. Ne var ki
1958 Konvansiyonunun l9'uncu maddesinin birinci fikrasr hukmu gatma
durumunda da kryr devletinin cezai yatgt yetkisinin kullammrna imkan
veren bir hiiktimdiir. Hukuk davalan agrsrndan ise 1958 Konvansiyonu-

ilan
b- Kryr devletleri, bdylesi iizel, agrkcabelirlenmiq herhangi bir sahamn srnrrlarrnr
edeceklerdir.
igin
c- I1,yr devletleri, gemi kaynakh kirlenmenin dnlenmesi, azaltrlmasr ve kontrolii
sunduklabildirimi
yukanda
anrlan
ilave kanun ve diizenleme yapmak niyetinde ise
rrnda aym zamanda teqkilatr ondan haberdar edeceklerdir. Bu gibi ilave kanun ve diiFakat'
zenlemeler tahliyelerle(atrklarla) veya seyrtisefer pratikleriyle iliqkili olabilir.
yabancr.gemileri, genellikle kabul edilmig milletlerarasr kurallar ve standartlardan
baqka dizayn, yaprm, personel veya teghizat standartlarrna uymaya icbar etmeyeceksonra
tir. Bu ilave kanun ve diizenlemeler, bildirimin tegikilata sunulmasrndan 15 ay
sunulmasrndan
yabancr gemilere uygulanacaktrr. $u kadar ki, tegkilatrn, bildirimin
igin
sonra 12 ay iginde mutabrk kalmagr gerekir. ( Konvansiyonun Tiirkge terciimesi
Temel
bkz. GUNDUZ A., Milletlerarasr Hukuk ve Milletlerarasr Tegkilatlar Hakkrnda
Gdzden gegirilmiq 2. baskr, s. 287-398; OZMAN A.,Birleqmig
Deniz Hukuku Konferansr, Birlegmig Milletler Deniz Hukuku siizlegmesi

Metinler, istanbul,l994
Milletler

(Terctime), Istanbul,l984, Deniz Ticaret Odasr Yayrnt)
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Ancak bunun yanrnda luyr devletinin mrinhasrr ekonomik bdlgesinde
haklannr ve yetkilerini kullanmak amacryla benimseyebileceii 6rne$in

deniz gevresinin kirlenmesini cinlem€k , azaltmak ve kontrol etme iqin paragraf 1 de
scizii edilen global ve bcilgeselkurallan, standartlarl ve tavsiye edilmiq uygulama ve
prosedtirleri tesis edeceklerdir.Bu gibi kurallar , standartlar ve tavsiye edilmiq uygulama ve prosedi.irler z,aman zaman gerekli oldukga gtizden gegirilecektir. m.210(5):
Damping yoluyla kirletme baghkh bu maddenin ilgili fikrasrna giire " Karasulanna ve
mtinhasrr ekonomik brilgeyeveya krta sahanhfrna yaprlan dampingler kryr devletinin
agrk cin izni, tasvibi olmadan yaprlamayacaktrr. Iftyr devletleri coflafi durumlan sebebiyle bu dampingten zararh ycinde etkilenebilecek diier devletlerle meselenin gerekli
gekilde gciriiqtilmesinden sonra bu gibi boqaltm aya izin verme, bunu diizenleme ve
kontrol etme hakkrna sahiptirler. m.2LU5: Gemilerden kaynaklanan kirlenme baqhkh
bu maddenin ilgili fikrasrna gdre " Ktyr devletleri Krsrm 6 da tingdrtilen icra amacryla
kendi mtinhasrr ekonomik brilgesi ile ilgili olarak gemilerden kaynaklanan kirlenmenin <inlenmesi, azaltrlrnasrve kontrol edilmesi igin genellikle kabul edilmig milletlerarasr kurallar ve yetkili milletlerarasr tegkilatlar veya genel diplomatik konferanslar
vasrtasryla tesis edilen standartlara uyan ve onlara iglerlik sa!'layan kanunlar ve dtizenlemeleryapabilir. m.21U6 z a- Paragraf 1 de zikredilen milletlerarasr kural ve standartlarrn ozel qartlan karqrlamakta yetersiz kaldrir ve kryr devletlerinin mtinhasrr
ekonomik biilgelerinin belirli, agrkca tanrmlanan bir sahasrnrn, gemilerden kaynaklanan kirlenmenin tinlenmesi igin ozel zorlayrcr tedbirlerin ahnmaslnr oqinografk ve ekolojik bakrmdan oldulu kadar kaynaklannrn kullanrlmasr veya korunmasr ve deniz trafifinin 6zel karakteri bakrmrndan kabul edilmiq olan teknik sebeplerle de gerekli oldu['u hususunda makul sebeplerio]masr halinde kryr devletleri yethili milletlerarasr tegkilat vasrtasryla di!'er herhangi bir devletle yaptrklan iqtigarelerden sonra, o saha
bakrmrndan sdzii gegenteqkilata bir bildirim g6ndererek,gdrtigtinti destekleyen bilimsel ve teknik kanrtlarr ile ilgili gerekli bilgiler verebilir. Bu gibi bir bilgiyi almasrndan
itibaren oniki ay iginde teqkilat o sahadaki qartlann yukarda belirtilen gereklere tekabtil edip etmedi{'ini karara bailar. Eier tegkilat olumlu bir sonuca varrrsa, hyt devleti
o saha iginde gemilerden kaynaklanan kirlenmenin cinlenmesi, azaltrlmasr ve kontrol
edilmesi iqin tegkilat vasrtasryla 6zelsahalar igin uygulatrlan bu gibi milletlerarasr kurallarr ve standaftlan veya seyrtisefer pratiklerini hayata gegirecek kanunlar ve dtizenlemeler yapabilir. Bu kanun ve dtizenlemeler bildirimin tegkilata sunulmasrndan
'
sonra 15 ay geginceyekadar yabancr gemilere uygulanmayacaktrr.
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BMDHK nun 27'
mi$se de,bu konuda baganh olunamamrgtu'(6811982
19' madde
maddesi bir iinemli depiqiklik drgrnda 1958 Konvansiyonunun
deliqiklik 5'
htikmiinii kelimesi kelimesine tekrar etmektedir. onemli
5. fikrasrnda 1958
frkraya iliqkin degiqifiittir. Burada 27. maddenin
losrtlama hiikmiiKonvansiyounun 19. maddesinin 5. fikrasrnda yer alan
giire " xII' Krne kryr devleti lehine bir istisna getirilmiqtir. Bu maddeye
kabul edilen kasrmda iingdrtilen durumlar veya V' Krsma uygun gekilde
olmak
nun ve diizenlemelerin ihlali halinde ahnacak tedbirler miistesna
izere,luyrdevleti,karasularrndangegenyabancrbirgemide'bugemiyabancr bir limandan gelip de ig sulara girmeksizin sadecekarasulanndan
ilgili
gegiyorsa, karasulanna girmeden tince iqlenen herhangi bir sugla
gemide herhangi bir
olarak herhangi bir kimsenin tutuklanmasr veya
araqtrrmayaprlmasriginherhangibirgirigimdebulunamaz..'Bumadde
getirilen yede Lryr devleti igin saklr tutulan hususlar 1982 BMDHK ile
yer alan
niliklere uygun olarak htiktim altrna ahnmrgtrr. XII. Bitliimde
ekonokurallar kryr devletine kendi luta sahanhErnda ya da mtinhasrr
sebebimik bolgesinde yaprlan faaliyetler nedeniyle deniz kirlenmesine
yet verilmesi ile ilgili kanun ve kurallar koymak yetkisi vermektedir'(69)

( 6 8 ) Fijinin bu konudaki teklifi: A/CONF.62/C.21LJ9

m.8 ve Bulgaristan,

Polonya, Demok-

ratik Almanya ve SSCB teklifi A/CONF.62lC.2/L'26, m'23)

(6e)

19g2 BMDHK

deniz dim.20g, m.2f0(b); m.2f 1(5); ve(6) gibi m.208: Milli yetkiye tabi

bi faaliyetlerinden

meydana gelen kirlenme baqhimr

ta$ryan bu maddeye gore " I(r5n

tabi deniz dibi faaliyetlerinden

veya bunlarla ilgili olarak 60've

Devletleri, yetkilerine

g0. maddeye binaen yetkilerine
len deniz gevresinin kirlenmesini
nun ve dtizenlemeleri

tabi olan sun'i adalardan, tesis ve yaprlardan ileri gednlemek, azaltmak ve kontr:ol etme igin gerekli ka-

yapacaktrr.( 208/t) Devletler

bu gtbi kirlenmeyi

tinlemek,

azalt-

de alacaklardrr.(208/2) Bu
mak ve kontrol etmek igin gerekli olabilecek difer tedbirleri
ve tavsiye edilmig
gibi kanun, di.izenleme ve tedbirler; milletlerarast kural, starrdart
uygulamalardan

politikadaha az etkili olmayacaktrr. (208/3) Devletler bu ba$lamdaki

gayret edeceklerdir' Q0814)
larrnr, uygun dtiqen brilgesel diizeyde uyumlu hale getirmeye
konferans vasrtasryla'
Devletler, <izellikle yetkili miletlerarasr teqkilatlar veya diplomatik

I

I,
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BirlegmigMilletler Ugtincii Deniz Hukuku Konferansresnasrnd.a
,,
kryr devletinin karasulannda cezaiyetkisi ile ilgili olarak getirilecekhiiktimde " shouldnot" ifadesini " may not" olarak de[.igtirilmesiteklif edil_

Karasulart ve Bitiqik Bdlge Konvansiyonu ve Agrk Denizler Konvansiyonuna
taraf olmamrqtrr. Bu durum karqrsrnda bu konuda milletlerarasr 6rfve adet kurahnr yansrtryor olmasrna ragmen 1958 KBBK.nun 19/5 ve 1982 BMDHK.n]un27/5
maddesi hukumlerinin Ttirkiye'ye kargr uygulanabilme imkam bulunmamaktadrr.
Qiinkii Turkiye
1927 yrhndan bu yana agrk ve rsrarh bir gekilde bu konuda mtinhasrran
bayrak devletinin yetkili olmasr kurahna kargr grkmrgve grkmakta devam etmektedir.
Tiirk CezaKanununda yer alan htikiimler doSrultusunda Ttirk Karasulannda yabancr
bir geminin
Ttirk karasulanna girmemesinden 6nce iglenmig bir sug nedeniyle yabancr geminin
soruqturma amactyla durdurulabilmesi ya da gemide bulunan bir kiginin
tutuklanabilmesi miimktindiir. Tiirk Ceza Kanununun 6. maddesine gdre
"Bir yabancr 4. maddede
(Bu maddede belirtilen ciiriimler gunlardrr; Tiirkiye devletinin
emniyetine karqr ciiriimler ve paralarda, itibari amme kalrtlannda veya krymetli damgalarda
sahtekarlk,
devlete ait miihiirler ve damgalarla sair alametlerin taklidi yazrlr ciirtimlerden
bagka
Tiirk Kanunlarma giire agalr haddi 1 eenedeneksik olmayan gahsi
htirriyeti bailayrcr
bir cezayr miisfelzim ctirmti yabancr memlekette Tiirkiye'nin veya bir
Ttirk'tin zararrna
igledifii ve kendisi de Tiirkiye'de bulundulu takdirde Tiirk Kanunlan
mucibinde ceza
giirtir. Ancak bu babda takibat icrasr Adliye Vekilinin talebine
veya zarar giiren qahsrn
gikayetine ba[hdr."
2674 sayir Karasularr Kanununun 1. maddesine g6re Tiirk Karasulan
Ttirkiye iilkesi
ne dahildir. Dolayrsryla bu gahsrn karasulanndan gegig esnasrnda
Tiirkiye ulkesinde
bulundu!'u hususirnda herhangi bir tereddtit bulunmamaktadrr. Ti.irkiye'de
bulunmaktan maksat Tiirkiye iilkesine dahil bir yerde gegici de olsa bulunmaktan
ibarettir. Kanun failin Tiirkiye'de bulunmasrnr kavugturmaya baglayabilmek agrsrndan
aradrlrndan Ttirkiye'de bulunup da hakkrnda son sorugturma agrlan kimsenia
bundan sonra tilkeyi terketmig olmasr, sorgusu yaprlmak ve kendisine de aynca ihtiyag
duyulmamak
kaydryla cezalandrnlmasrna engel tegkil etmez. (4 Nisan 1929 tarih ve
L4l2 sayrl Ce_
za Muhakemeleri usulii Kanunu m.224; R.G. 2o.4.lg2g sayr: llz2g)
Failin Tiirkiye,de
bulunmasr yeterli olup gelig sebebinin iinemi yoktur; bu itibarla, failin
nzaen gelmemiq
olup da yabancr tilkeden grkanlmasr veya mdcbir sebeb yahut hata
dolayrsryla ddnmtiq
bulunmasr T.c'K. m.6 mn uygulanmasrnr etkilemez.(DoNMEzER-ERMAN,
Nazari ve
Tatbiki ceza Hukuku, cilt:8,198b, l0.Basr s.474, s.4g2 ) Dolayrsryla
Ttirk ceza Kanu_
nunun 6. maddesi, 2674 sayrh Karasularr Kanununun 1. maddesi
ve c.M.u.K.nun
224. maddesi dol,ultusunda yabancr ulkede Turkiye aleyhine sug igleyip
de Tiirk Kara_
sula'ndan

geqig yapmakta olan bir yabancr gemide bulunan gahrs Tiirk l9
Hukuk Mevzuatrna gdre cezalandrrrlabilecektir. Bu gahrs iizerinde kesin bir yargr yetkisi
s6zkonusudur.
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19. madde de ktyt devleti agrsrndan ba$layrcr olarak kabul edilebi-

lecek tek htikiim 5. frkrada yer alan hiikiimdiir. Burada kryr devletinin
hangr halde cezaiyargt yetkisini kullanamayacalr agrk olarak ifade edilmigtir. Burada kullamlan ifade i'should not" d.efil "may not" ifadesidir.
l9.maddenin 5. fikrasr htikmrine g6re "Kryr devleti, karasulanndan gegmekte olan yabancr bir gemide, eier bu gemi yabancr bir limandan gelip
de ig sulara girmeksizin sadecekarasularrndan gegiqyapmakta ise bu geminin karasulanna girmesinden iince iglenmig olan bir sugla ilgili olarak
bu gemide bulunan bir kiqinin tutuklanmasr ya da bu gemide aragtrrma
yaprlmasr hususunda herhangi bir girigimde bulunamaz. Ancak bu htikiim konvansiyona taraf olmayan devletler agrsrndan fazla bir iinem ifade etmemektedir. Qtinkri bu konuda uygulama bdhinmii$ dumrndafl11.(67)

(67) 1958 KBBK.nun 19(5). maddesi hrikmii 1958 Cenevre Birlegmig Milletler
Birinci Deniz
Hukuku Konferansr esnasrnda Yugoslav ve Ingiliz delegeleri tarafindan rinerilmig olmakla birlikte( u.N.Doc.A/coNF.13/c.t/L.20;u.N.Doc.A/coNF.tBlc.ltL.g7) bu htikmun esasl Milletlerarasr Hukuk Komisyonunun tasarrsrmn 20. madde gerekgesindeve
1930 tarihli La Haye(Hague) Konvansiyonunun 8. maddesinde( L.N.Acts of The Conference,215) ifadesini bulmugtur. Bu metinle ilgili olarak Konferansta Birinci Komitedeki oylamada 50 lehte, 5 aleyhte, 18 gekimser oy kullamlmrgtrr. Maddenin tamamrnrn
oylanmasr esnasrnda esas oturumda 80 lehte oya kargr 0 aleyhte oy kullanrlmrgtrr.
Tiirk delegesi bu maddede yer alan prensibin Ttirk Ceza kanunu ile gatrgtrlr gerekgesi
ile buna kargr grkmrqtrr. (UN Conferenceon The Law of The Sea at 116) Tiirkiyenin Cenevre Konferansr esnasrndaki tutumu Lotus davasrnda tavn ile uyum iginde olmuqtur.
Bu davada Milletlerarasr Daimi Adalet Divanr 6 ya kargr 6 oyla Ttirkiye'nin agrk denizlerde bir Fransrz gemisi ile Tiirk gemisi arasrnda vuku bulan bir gatma olayrnda Fransrz gemi kaptanrna karqr cezai yarg yetkisini kullanma hakkrnr teyid etmiqtir. Daha
sonra agrk denizlerde vuku bulan gatma olaylarrnda cezai yargr yetkisini kullanma
hakkr 1952 tarihli Qatma ve Di!'er Olaylarda Cezai Yetki ile ltgili Bazr Kurallaln Birlegtirilmesi Hakkrndaki Brtiksel Konvansiyonu ile geminin miinhasrran bayrak devletine tanrnmrgtrr. 1958 Cenevre Agrk Denizler Konvansiyonunun 11(1). maddesi ile bu
yetki bayrak devleti yamnda olaya karrgan kiginin vatandagr bulundufu devlete de tanmmrgtrr. Ne var ki Tiirkiye ne 1952 tarihli Konvansiyona ne de 1958 tarihli Cenevre
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Esasen maddenin metnindeki " kullanmamahdrr" ifadesi 19. maddenin birinci fikrasrna giren durumlarda da kryr devletini tam olarak
yetki kullanmaktan ahkoymamakta bunu kryr devletinin insiyatifine brrakmaktadrr. 19. maddenin 3. ve 4. fikralannda gemide bulunan kiqinin
tutuklanmasr ya da gemide araqtrrma yaprlmasr ile ilgili olarak ne gekilde hareket edilecepi belirtilmektedir.
Kryr devleti eier kaptan isterse lg.maddenin 1. ve 2 fikrasrnda 6ngtirtilen durumlarda herhangi bir tedbir almadan 6nce bayrak devletinin
konsolosluk yetkilisini haberdar edecekve bu yetkili ile gemi miirettebatr arasrndaki temasr kolaylaqtrracaktrr. Acil hallerde keyfiyet bu tedbirlerin ahnmasr esnasrndakargr tarafa bildirilecektir.(65)
Mahalli merciler tutuklamamn' yaprhp yaprlmayacasr veya nasrl
yaprlaca!,rm kararlaqtrnrken seyr{iseferin menfaatlerini gereii veghile
dikkate alacaklardrr.(66)

(65) 19b8 KBBK m.Lg,tB;1982 BMDHK m.27l3 ; Bu konuda 1958 Cenevre Konferansr esnasrnda yunan Delegesi tarafindan yaprlan esas dneride " kaptan bdyle bir talepde bulunursa- if the captain so requests ifadesi ve fikradaki son ciimle mevcut deflildir.
(U.N.Doc. A/CONF.13/C.1/L.33) 1958 KBBK.19/3 Madde metninde ver alan ifadeler
yugoalavya'nrn defiqiklik iinerisi ile bu madde kapsamrna dahil edilurigtir' Yugoslavya
bu deiigiklilin

gerekgesiolarak gereksiz yere ihbarda bulunmak yiiktimliiliiiiiniin

ge'

tirilmesini ijnlemek ve konsoloslara haber verilmesinin miimkiin olmadrll acil durumlan da kapsamayr " giistermigtir. Konferans iincesinde konsoloslann gemilerle ilgili
yetkileri g6z6ntine ahndrSnda bu uygulama yerinde olmugtur. Daha sonra 1963 tarihli
Konsolosluk lligkileri Hakkrndaki Viyana Konvansiyonunda da 36, 37 ve 38. maddelerde kabul eden devlete gdnderen devlet konsolusunu iiliim, kayyunhk, vesayet, deniz ve
ugak kazalarr, tutuklanma gibi durumlardan haberdar etme yoktimliiliifti getirilmigtir. yani bu konudaki teamiil kurallan yazrh hale getirilmigtir. Dolayrsryla 1982 Konvansiyonunun konu ile ilgAi2il3 maddesi de bu konudaki tatbikat ile uyum igindedir.
(66) 1958 KBBK m.19/4; 1982 BMDHK.m.27l4
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sonra karasularrndan g€gen yabancr bir gemide butizere
lunan bir kiqiyi tutuklamak veya bu gemide sorugturma yapmak
kanunlanmn mtisaade ettifi iilgiide herhangi bir tedbir almak hakkrm
sularrm terkettikten

kaetkilemeyecektir. Yani daha basit bir ifade ile efer gemi i9 sulardan
rasulanna gegmekte ise yani ig sulara uiradrktan sonra karasularrndan
gegigyapmakta ise bu durumda kryr devletinin cezaiyarg yetkisine getisrmrlamalar da ortadan kalkacak ve kryr devleti kendi
ttirkanunlarrnrn miisaade ettiEi olgtide gemide bulunan kiqi ile ilgili her
gey
Iti cezai yetkisini kullanabilecek, gemide arama yapabilecektir. Aym
karasulannda yatmakta olan gemiler igin de sozkonusudur. Bu husus
rilen yrkardaki

Hukuk Komisyonunun hazrrladr!'r tasanda ortaya konmug(63)ve esas olarak 1930 Hague (La Haye) Ifudifikasyon Konferansrnda ileri stiriilen'kryr devletinin menfaatlerinin yabancr gemilerin bunlaMilletlerarasr

rrn karasulannda sabit durumda hrlunduklannda ya da bir limamna uPradrktan sonra karasularrndan gegtyor olmalan durumunda" kesintisiz
gegige oranla daha fazla doirudan etkilendili

varsaJnmlna dayandrnl-

mrqtrr.(64)

(63) Report of The International Law commission covering the work of lt's 8th session
(
(1956), uN GCneral Assembly, llth sess., offrcial Records, Suppl' No'9 (4/3159 ; 51
karasulaAJIL,154, 1957 : Buradaki 20. maddenin ierekgesi gu gekildedir. " Geminin
gdre diirrnda yatmakta olmasr durumunda kryr devletinin yetkisi kendi i9 hukukuna
gegmekte
boyunca
kryr
zenlenmelidir. Bu tiir bir yetki geminin sadece karasulanndan
ya
olmasr durumuna gtire daha genigtir. Bu durum aynr zamanda bir limana usramrg
uygulada kryr devletindeki ulaqrma elverigli bir su yolundan grkmrg olan gemilere de
yolcu ve yiik almr: geminin bir limanda demirlemig olmasr ve kara ile irtibat kurarak
masr, indirmesi gibi hususlar bu konuda }ryr devletinin yetkisini artrrmaktadrr'"(s'64)
(64) 1930 tarihli Hague Kodifrkasyon Konferansrmn Birinci Alt-Komitesinin
nun 8. maddesi; 3 L.N. Acts of Conference205'

Tasan Raporu-
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ABD nin teklif etti[i diizeltmede " should not generally" ifadesindeki generally kelimesi kabul esnasrnda grkarrlmrqtrr. Dolayrsryla kryr devletinin cezaiyargr yetkisine bu depigiklikler neticesinde gok zayrf bir losrtlama getirilmig ve bu zayrf krsrtlama da maddenin devamrnda2. frkrasrnda yer alan htiktimle iyice yok olmugtur.
l9.maddenin 1. frkrasmda yer alan bu hriktimler layr devletinin ig

ancak bu kez ABD aynr dneriyi 1958 Cenevre Konferansrnda ileri siirmiigttir.(UN
Doc.A/coNF.13/c. uL.4r) Amerikanrn bdyle bir teklifbe bulunmasrmn nedeni luyr develtinin karasulan dahilinde cezai ve hukuki yargr yetkisi agrsrndansmrslz oldulu giirtigiidtir. Dolayrsryla " may not" ifadesinin kullamlmasr bu durumda kryr devletinin
egemenlik haklanndan bir sapma olarak deferlendirilecektir ve bu da yerlegmig milletlerarasr hukuk kurallan ile uyum iginde bir durum olmayacaktrr. Diler yandan " should generally not" ifadesi tilkesel egemenlik prensibini ortaya koyan ve aynr zamanda
seyr{isefer menfaatlerine hizmet eden ve devletlerin mevcut uygulamalanna uygun
olan bir ifade olacaktrr." ABD nin bu gdriiq ile yaptrlr iineri doktrinel alanda cenevre
Konferansrnda bir gok devlet delegasyonu tarafindan elegtirilmigtir. Orneiin Norveg
delegesiABD nin tam aksi giiriiq beyan ederek karasularrndan zararsrz gegigyapmakta ola gemilerin ancak istisnai durumlarda kryr devletinin yetkisine tabi tutulabilecefini ileri siirmiiqttir. (UN Conferenceon The Law of The Sea,119(a(CONF.13/39)Benzer
gekilde Danimarka Delegesi, Isveg, lsrail, Sovyetler Birli[i ve Filipinler Delegeleri de
benzer itirazlarda bulunmuglardrr. Neticede bu gartlar altrnda 1958 Cenevre Karasularr ve Bitigik B6lge Konvansiyonunun 19 ve 20. maddelerine "should not', igadesi ,,generally" ifadesi kaldrrrlmak kaydryla konulmugtur. Konferans egnasrndaki bu tartrgmalarrn temelinde Anglo-Amerikan Hukuk sistemi ile lftta Avrupasr Hukuk sisteminin 96rtig ve uygulama farkhhfirnrn yattr$ gdrtilmektedir. Anglo-Amerikan uygulamasrna 96re kryr devleti karasulannda bulunan gemiler iizerinde tam bir yetkiye sahiptir, ancak
uluslararasr dostlulun gereii olarak ve uygulama do!'rultusunda layr devleti sadece
geminin ig igleri ile ilgili meselelerdeyetkisini kullanmayabilir. Buna kargrt grupta yer
alan Fransa ve difer bazr Krta Ulkeleri bu gibi meselelerin ve bayrak devletinin yetk!
sine tabi tutulmasrndan yanadrrlar (Bu iki sistemin de$erlendirilmesi ile ilgili olarak
bkz. COLOMBOS,C.John, International Law of The Sea, 1959, 4th Ed., s. 277-287;
JESSUP C.P., The Law of Territorial Waters and Maritime Jurisdiction,l927, Ch.B).
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l9'uncu madde metninde yer alan "kullanmamahdrr" kelimesi ingilizce should not kelimesinin kargrhlr olup ABD nin mtidahalesi neticesinde daha tince milletlerarasr hukuk komisyonu taragrndan teklif edilen "
may not" "kullanmamahdrr " ifadesinin yerini almrgtrr.(62)

uyugturucu suqlannrn genelde gemilerin karasulanna girmesinden 6nce iglendi!'inden
bahisle bu hususun bu maddenin amacr drgrnda kaldrfinr ifade etmigtir.(ibid). Ingiliz
delegesi bu dnerilen hukmun daha tince aynr maddenin (a) ve (b) alt paragraflannda
da kapsandrirnr ileri stirmtigtiir. Yine Norveq Delegesi bu metnin benimsenmesi durumunda bu hiikmiin layr devleti tarafindan giiphelenilen gemileriu ahkonulmasr ile zararsrz gegighakkrna zararvereenpini belirtmigtir. Pakistan delegesinin bu konuda ileri siirdtifii gerekge makul bir gerekge olmamakla birlikte ve bu husus esasen aJrm
maddenin (a) ve (b) bendlerinde kapsanm,Lla birlikte benimsenerek Konvansiyon
metnine dahil olmugtur. E!'er Pakistan delegesinin kangrkhSa ve belirsizlile meydan
vermemesi iqin ayrr hukum getirilmesi iddiasr kabul olunacak olunursa di[er suglar
agrsrndanda aynr iddianrn kabul edilmesi gerekecektir. 1958 Cenevre Konferansr esnasrnda Pakistanrn bu de!'igiklik <inerisinin fazla sempatik bulunmamasr nedeniyle
bu deflgiklik Birinci Komitede 30 gekimser, 30 lehte, 8 aleyhte oyla gegmigtir. 19.
maddenin l. fikrasrnrn tamamr de{iqik gekliyle 64 lehte 7 gekimser ve 0 kargr oyla gegmigtir. 19. madde metninin tamamr ise tadil edilmig gekli ile esas oturumda 80 lehte
oya kargr 0 oyla kabul edilmigtir. Milliyetgi Qin, Seylan, Israil, Tayland ve Yugoslavya
delegeleri bu konuda agrk destek vermiglerdir. (UN Conference on The Law Of The
Sea,66).
(62) "should not" kelimesi hem 1958 KBBK nun 19 ve 20 hem de 1982 BMDHK nun 27, 28.
maddelerinde yer almaktadrr. Burada iinemli olan husus bu kelimenin tiim hukuki neticeleri ile baflayrcr bir ifade olup olmadrlr hususudur. Buna tam sa!'hkh bir cevap verebilmek igin 1958 Konferansr tincesine gitmekte zaruret vardrr. Cenevre Konvansiyonunun esas aldrfr Milletlerarasr Hukuk Komisyonunun hazrrlamrg oldulu tasan metinde 20(1). maddede "should not" yerine "may not" ifadesi mevcuttur. Bu hiiktimler
birkag ufak degigiklikle 1930 Hague tasarr Konvansiyonunun 8 ve 9. maddelerinden
ahnmrgtrr ki burada da may not ifadesi kullanrlmrgtrr. O.N.Acts of Conference 212217) Hague Kodifikasyon Konferansr esnasrndaABD delegesi karasularrndan gegmekte olan gemiler iizerinde kryr devletinin cezai yetkisi ile ilgili olarak "may not" kelimesinin, "should generally not" kelimesi ile de[iqtirilmesini tinermigtir. (bkz. 3 L.N. Acts of
The Conference 196) Bu iineri 1930 Kodifrkasyon Konferansr esnasrnda kabul edilmemig,
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edecektir. (60)Ancak devletler hukukunda merkezi mecburi bir yargr sisteminin ve merkezi bir otoritenin noksanhlr devletler arasrnda daima bu
ttir yorum farkhhklanna sabebiyet verecektir.
L9'uncu maddenin 1(d) bendinde yer alan " uyrgturucu maddelerin
kanun drgr trafifini <inlemek igin gerekli olma hiikmti ,' lgbg cenevre
Konferansl Oncesindeki Kodifikasyon gahgmalannda yer alamayan bir
htiktimdiir. Bu hiiktim 1958 Konferansl esnasrnda pakisitan tarafindan
dnerilmiq ve bilahare kabul edilerek madde metnine glrmigtir.(61)

(60) Kty devletlerinin bu madde hiikmiinti yorumlan ile ilgili olarak gegitli
drnekler verilebilir. Ornedin Meksika'da vuku bulan bir olayda Mekgikamn Karmen Adasrmn
bir limanrnda demirli durumdaki bir Fransrz gemisinde gemi kaptanmrn mii,rettebattan
birisini iildtirmesi ola5anda (Antoni davasr( HUDSON, Cases on International Law
630
(1929) Meksika Ytiksek Mahkemesi bu durumun limamn bangrm
ihlal etmedigine karar vermig ve dava ile ilgili tutuklu olan kigilerin sahveiilmesini istemigtir.
Wildenhus
davasrnda ise Jersey Limanrnda bulunan bir Belgika gemisinde iglenen bir cinayet
dolayrsryla hem New Jersey Devleti hem de Belgika Adrna konsolos ola;nn kendi yetkilerinde oldu!'unu iddia etmiglerdir. Amerikan Mahkemesi bu olayda Belgika
ile aralanndski l(6ngs|6gluk anlagmasrmn agrk hukmtine raimen olayrn agrrlgrnr giizciniine
alarak'bunun kamu menfaatini uyandrrdrlr ve kamuda heyecanyaratarak diizeni
etkiled!
gi iddiasryla kendi mahkemelerinin olayda yetkili olduiuna karar vermigtir.(LEB,
op.cit.s.87)
(6f)

UN Conferenceon The Law of The Sea 81. Pakistan delegesi bu hiikmiin metne
dahil
edilmesi tinersinde bulunurken t(onyanslyqnda bu konuyla ilgili olarak ortaya grkab!
lecek herhangi bir belirsizli!'i dnlemek maksadryla hareket ettigini bildirmigtir. pakistan delegesi esasen 19. maddenin 1(a) ve l(b) bendlerinjn bu ttir suglarda kryr
devleti_
nin cezai yetkisini ortaya koydu{unu, ancak bu konuda muhtemel belirsizlikleri
engellemek gayesi ile bu tineriyi getirdifiini ifade etmigtir. Bu mdde ile ilgili tartrqmalar
esnasrnda bazr delegeler Pakistanrn bu dnerisine deiigik gerekgelerle karqr grkmrglardrr
ki bunlardan birisi de Ttirk delegesidir. Tiirk delegesi temel milletlerarasr
bir tinemi
haiz olan uyugturucu maddelerin kanun drgr trafi!.i sorunu sadecekarasulanndan
za_
rarsrz gegigile ilgili 19. maddenin kapsamrndan daha genig bir gekilde ele alnmasr gerektiEini ifade etmigtir. (uN conference on The Law of rhe sea,116).Norveg Delegesi
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ttir suglailgili gemi izegemide bulunan kigi tutuklanabilecek ya da bu
rinde araqtrrma yaprlabilecektir'
yer alan " banq" ve " diiAcaba l9'uncu maddenin 1(b) fikrasmda
ihlal edildifizen,, ifadeleri ne anlama gelmektedir ve bu kawamlanmn
nekimkararverecektir?Dahabasitbirifadeileacabasugunkarasulankryr devleti mi
mdiizenini veya tilkenin banqrmihlat edip etmedi!'ini
saptayacaktrr?Bununcevabrsamldr!'rkadarkolayolmayacaktrr'Diinya
toplumundamecburimerkezibiryargsistemimevcutolmamasrkarqrve "diizen" kavramlasrnda her bir devletin kendi yarg otoritesi " bang"
buna gdre de somut bir
rrmn ne anlama geldipini deperlendirecek ve
karar verecektir' Hal
olayda bunlann ihlal edilip edilmediline kendisi
farkhh['r ve
boyle olunca devletler arasrnda bu konuda bir deperlendirme
devletin kendi yarg
kargaqa yaqanabilece!.i izahtan varestedir. Her bir
olmasr gegigyapmakotoritesinin bu konuda ayn deferlendirme yapacak
ve iilkenin bangrta olan gemide iglenen bir fiilin karasulanmn dtizenini
de[igik yommm ihlal edip etmedis noktasrnda ilgili devletler arasrnda
menfaatlerinin ihlal
lara sebebiyet verebilecek ve bu lnyr devletinin bu
gdsterecektir' Orneedilip edilmedifi hususu devletten devlete farkllk
finkarasularrndangeqmekteolanyabancrbirgemideikiyabancrarasrn.
lcyr devda vuku bulan bir olayda birinin di[erini tildtirmesi durumunda
diizeninin ihlali
leti agrsrndan bu durum tilkenin banqr ve karasulannrn
de yaprlabiolarak de!.erlendirilebileceli gibi, tam aksi bir deferlendirme
lecektir.Budurumdagegigyapmaktaolangemininbayrakdevletiilel(l.
yrdevletiyetkilileriarasrndayetkininkullanrlrpkullanrlmamaslnave
bu konuda en dofru
menfaatlere gdre ihtilaf grkabilecektir. samyoruz ki
olanyolbudefierlendirmeyi}uyrdevletininyetkilimakamlannrnyapmayarg yetkisinin kullasr olacaktr. Qiirxku zararsrzgegiq haklo nedeniyle
nlmlna}rrsrtlamagetirilendevletkryrdevletiolup,kendidiizenivebankonumda olan
qrmn ihlal edilip editmedifini de en iyi de!'erlendirebilecek
'
bu yetkisini ktittiye
:vlet bu devlettir. Hig qtiphe yok ki kryr devletinin
aykrnhk teqkil
.ullanmasr lurumunda bu agrkca milletlerarasr hukuka
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deni bu tarihte mevcut olan 10 Mayrs Lg52 tarihli Denizde
Qatma Meselelerinde Cezar yetkiye iliqkin Belirli Kurallann
Birleqtirilmesine iliqkin
Brtiksel Konvansiyonudur.(59)
Bu Konvansiyonun 4. maddesinin 2. fikrasrnda
bu konvansiyona
tarafolan devletlerin isterlerse kendi karasurannda
iqlenen suglarda kovugturma hakkrm sakh tutabilecekleri belirtilmigtir.
lgbg cenevre Kara_
sularr ve Bitiqik Brilge Konvansiyonunun 1g. maddesinin
L. fikrasr haog,
durumlarda geminin karasulanndan gegiqi esnasrnda
igrenen suglarda
luyr devletinin yargr yetkisinin kullamlabilece!,i
, dolayrsryla gemide bulunan kiginin tutuklanabilece!'i ya da bu kiqi ile
ilgili olarak gemide ara_
ma yaprlabilecefi tek tek sayrlmrgtrr. Bu madde hiikmtine
giire kryr dev_
leti agalrdaki d0rt durum drqrnda cezai yetkisini gemide
bulunan kiqi ile
ilgili olarak kullanmamahd.rr. Bu durumlardan
tig tanesi sug'n sonugrannrn kr5n devletine aksetmesi ile ilgili durumdur.
Madde metninde bahis
konusu yaprlan bu drirt durum gunlardrr.
1- Sugun sonuglanmn hrn devletine yansunasr
2- sug'un tirkenin bangr ve karasulanmn
diizenini bozacak ttirde
olmasr,
3- Geminin bayralrm taprdrlr devletin konsolosu
ya da geminin
kaptam tarafindan yerel yetk'ilerin yardrmr
istenmig olmasr
veya
4- Bu mtidahalenin uy'gturucu maddelerin
kanun drgr trafiiini
rinlemek igin gerekli olmasr.
Bu d6rt durumda karasulanndan gegigyapmakta
olan yabancr bir

(59) tlN Treaty series, voI.4B9,s.2BB;
Hukuk Komisyonunun bu konudaki tartrgmalan
igin
bkz'ILC Draft, yearbook of rhe International Law
commission,lg56, rr,s.275

HUKUK ARAFTIRMAI'ARI

666

vardrr. Bazr devletler }iryr devletinin cezai
devyetkisinin herhangi bir srmrlamaya tabi tutulmamrg oldu!'unu, bazr
tarafinletler ise cezai yargtyetkisinin ancak bu gemide bulunan kiqiler
olmasr durudan iqlenen suglann kryr devletine sirayet eden sonuglan
da esash giiriig farkhhklan

munda bu yetkinin kullamlabilecesni aksi halde kullamlamayacafnru
gemileileri siirmektedirler.(58) 1958 Cenewe Karasulan ve Bitigik Bdlge
dolayt
rin milli sulanmrzda bulunduklan esnada verdikleri zararlardan
ma['iigiincii kiqilerin bu makamlann vermig olduklan izin neticesinde
karqt
dur olduklart ve zarara uiradrklanndan bahisle bu makamlara
tam yargr davasr agma imkanlan diigtiniilebilir'
Konvansiyonun lg.maddesinin 1. fikrasr hiikmii bu tartrqmalara
gegig
sebebiyet veren bir hiiktim olmugtur. Buradaki problem zararsrz
}uyt
haklnm kullanmakta olan bir gemide bulunan kiqi ile ilgili olarak
devletinin tutuklama yaprp yapamayaca$ veya bu geminin durdurularak aramaya tabi tutulup tutulamayacafldrr. Ancak bu gibi durumlarda
yabancr devlet gemilerinin karasulanndan zararsrz gegighaklan kesintiye uiratrlmrq olacaktrr. Milletlerarasr Hukuk Komisyonunun bu konudaneki gahqmalarr esnasrnda gatma meselesine ozellikle deiinmemesinin

on the Law of
.(58) sLoNIM, Right of Innocent Passage and the 1958 Geneva Qongerence
WALKER,"
The sea" colombia Journal of Transnational Law, vol.5, 1966, s. 96-127 ;
Studies, vol'61,
what is Innocent Passage" us Naval war college International Law
Passagqthrough
Mewport R.I.,1980 s.365-387;GHOSH,'fire Legal Regime of Innocent
1980, s'216-298;
the Territorial sea" Indian Journal of International Law, vol.20,
CHURCo'coNNELL, The International Law of The sea,I, Oxford,1982, s.259-298;
., Innocent
HILL &LowE, The Law of The Sea, Manchester ,1983,s. 63-78 ; BUTLER,
Policy" American
Passage and the 1982 Convention:Ttre Influence of soviet Law and
A Handbook
Journal of Internationa Law, vol.81, 1987, s.331-347 ; DUPUY-VIGNES,
Hukuk
on the New Law of The sea,vol.2, 1991,s.937-940; TOLUNER, Milletlerarasr
Uluslararasr
Dersleri, Gtizden ge9irilmig 4. basr, Istanbul, 1989, s.111-134;PMARCI,
Hukuk Dersleri, II. Kitap, Ankara, 1989' s'279-288)
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gartlar altrndadavaagabilmelerimrimktindrir.(sz)
B' Ticaret Gemilerinin
nilerinin

Karasulanndan

Yargr Yetkisine Getirilen

ve Ticari Amagla rgretilen nevlet GeGegigreri Esnasrnda Kryr Devletinin

Srnrrlamalar

l- Ceza Davalan yiiniinden

Deferlendime

Kryr devletinin karasulanndan zararsrzgegiqyapmakta olan
bir ticaret gemisinde bulunan kiqilerle ilgili olarak cezai yargr yetkisinin
kul_
lammrna bir srrurlama getirilip getirilmedi!.i hususunda devleiler
arasrn_

bir adli usul ile haciz ve twkif edilemeyecekleri gibi bunlara
el konulamaz. Bununla
beraber alakahlann, geminin sahibi olan veya onu igleten
devletin yetkili mahkemelerine mtiracaata haklarr vardrr. Ve bu devlet aga{rda
zikredilecek hususlarda muafrvet
hakkrndan istifade edemez.
1. Qarprgmaveya di!.er deniz kazalan sebebiyle agrlan davalar
igin;
2' Yardrm, kurtarma veya di!'er miigterek avaryalar dolayrsryra
agrlacak davalar
3'

igin;
Tamirat, kumanya temini veya gemiye miitedair sair
mukaveleler dolayrsryla agrlan
davalar igin;

Madde metninden de anlaqrlacalr gibi bu ttir zarar giirenler geminin
sahibi olan ya da
onu igleten devletin yetkili rnahkemelerine miiracaatla zararlarrnrn
tazminini isteyeceklerdir' Ttirkiye 1955 yrhnda taraf oldufu bu Brtiksel l(onvansiyonu
hiiktimlerini anlagmaya taraf olmayan devlet gemileri y6niinden de tatbik etmigtir.
Dolayrsryla anlagmalann kural olarak taraf olmayan devletler agrsrndanbir htiktim
doiurmayaca!.r kurah g(i_
ziinune ahnrrsa lg5s-rgg2 arasrndaki ddnemde de Turkiye'nin
srmrh ba!.rgrkhk g6rugii_
nti benimsemig ordu!'u ve bu dosrultuda diger devlet gemilerine
de Konvansiyon
htktimlerini uyguladrfr anlagrlmaktadrr.
(57) ornegin Harp Gem'erinin ig surara geliglerine
izin veren makam hangisi ise (Drgigleri
Bakanhfr, Ulagtrrma Bakanhfr, Milli Savunma Bakanhgr,
Bagbakanhk) bu gemilerin
milli srnrrlarrmrzda bulunduklarr esnada verdikleri zararlardan
dolayr ugtincu kiqilerin
bu makamlarrn vermig olduklan izin neticesinde mafidur olduklan
ve zararauf,radrkIarrndan bahisle bu makamlara kargr tam yargr davasr agma
imkanlan dtigtintilebilir.
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Tiirkiye 20.5.1982 gnn2675 Sayrh Milletlerarasr Ozel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkrnda Kanunun 33'iincii maddesi ile Devletin Yargr Ba!,rgrkhll agrsrndansrmrh ba!.rqrkhk
prensibini benimsemig ve "Yabancr devlete iizel hukuk iligkilerinden dofan hukuki
uyugmazhklarda yargr muafiyeti tanrnmayacafrm, bu gibi uyugma2Lklarda yabancr
devletin diplomatik temsilcilerine tebligat yaprlabilecelini " htiktim altrna almrqtrr.
Amlan Kanunun gerekgesindeagrkcamadde metninin kapsamr "egemenlik tasarruflan
drgrnda kalan, devletin sadecebir iizel kigi gibi mtinasebete g:irigti[i gaaliyetleri" yargr
bafrgrkh!'r drgmda tutmug, devletin sadecebir 6zel kigi gibi iliqkiye girdiii faaliyetler
drgrndakalan her ttrlti egemenlik tasarruflarrnr yargr balrgrhhfr kapsamr iginde miitalaa etmigtir. Hal bdyle olunca harp gemilerinin higbir zaman bir iizel kigi gibi faaliyete
girigmesi sdzkonusu olamayaca!"rndanve bu gemilerin nitelikleri itibariyle dofrudan
dolruya devletin egemenli[ini temsil etmeleri nedeniyle hukukumuzda yabancr harp
gemilerinin iigiincii kigilere verdikleri zanarlar nedeniyle bu kigilerce bu gemilerin bayrak devletine kargr mahkemelerimizde hukuk davasr agrlabilmesi imkam bulunmamaktadrr. Nitekim Yargrtay da bu gdriigtedir. Yargrtay yargr balrgrkh$lndan yararlanacak
iqlemleri saptarken iqlemin nitelifinden defiil, amacrndan hareket etmiqtir. Bir iligkinin 6zel kanunlarda diizenlenmesini baghbagrnabu iligkinin 6zel hukuk iligkisi olarak
deierlendirilmesi igin yeterli gdrmemigtir. lglemin amaclnl esas almrqtrr. Esasen kanunun gerekgesibunun aksi bir yoruma cevazvermemektedir. Ne var ki daha iince yukarda incelenen Meltem davasr ile ilgili olarak bazr hukukgular bunun aksi y6nde gtiriigler ileri siirmiiglerdir.(Bu konuda ayrrntrh bir deferlendirme igin bkz. Ticaret Hukuku
ve Yargrtay Kararlan Sempozyumu, V, 1988, s.l4l-172; Ticaret Hukuku ve Yargrtay
Kararlarr Sempozyumu, IV, 1987,s.35-86)Toluner ve GUndUzbizle aynr gdriigii paylaqmaktadrr. Aynca Tiirkiye'nin 1955 yrhnda taraf olduiu 10 Nisan 1926 tarihli " Devlet
Gemilerinin Muafryetleri ile ilgili Bazr Kurallann Birlegtirilmesi Haklxndaki Milletlerlerarasr Briiksel Konvanisyonunda da harp gemileri ve gayri ticari amagla igletilen devlet gemileri agrk qekilde kryr devletinin yargr yetkisinin kullanrmr drgrnda brrakrlmrglardrr. Konvansiyonun ilgili htikiimleri gu gekildedir.
Madde-3.
I- Yukarrdaki iki maddenin hukumleri, harp gemilerine, Devlete ait yatlara, gdzcii gemilerine, hastane gemilerine, yardrmcr gemilere, iage gemileriyle bir devlete ait bulunan veya kendisi tarafindan igletilen sair gemilere ve bir alacak viicut buldu!'u srrada
ticari olmayan ve mtinhasrran bir htikumet hizmetine tahsis edilmig bulunan gemilere
kabili tatbik defildir. Bu gemiler, herhangi bir adli tedbir icabr olarak veya herhangi
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Mahkemesinde harp gemisinin mensubu bulundu['u devlet( bayrak devleti) aleyhine hukuk davasr agrlabilmesi zarann vuku buldufu iilke devletinin devletin yargr ba!,rgrkh!,r konusunda benimsedi!'i sisteme gdre deligecektir. Zararrn meydana geldili iilke devletinin devletin yargr ba!rqfth$ ydnrinden mutlak balrgrkhk prensibini benimsemiq olmasr durumunda harp gemisinin bayrak devletine kargr bu iiike mahkemelerinde
hukuk davasr agrlmasr imkam olmayacaktrr. Ancak, srmrh ba$qrkh sistemini benimsemig bir iilke devletinde ya da agrkca bu ttir zararlardan
dolayr devletin ba[rgklt!,rm

kabul etmemig bir devlet mahkemesinde

harp gemisinin vermiq oldulu zararlardan dolayr tigiincti bir kiginin zarann meydana geldi!'i yer mahkemelerinde harp gemisinin bayrak devleti aleyhine hukuk davasr agmasr miimktin olabilecektir.
Olayr Tiirk Hukuku agrsrndan deferlendirdiiimizde ise yrkarda ig
sularla ilgili bdltimde de ortaya konulduiu gibi gerek 1983 tarihli " Yabancr Silahh Kuwetlere BaSh Gemilerin Tiirk lgsulanna ve Limanlanna
Geligleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine lligkin Y<inetmeliiin" ?'inci maddesi htikmii, gerek 1926 Brtiksel Konvansiyonunun 3.
maddesi hiikmii ve gerekse 2675 Sayrh Kanunun 33/L. maddesi htikmti
do!'rultusunda tigtincti kigilerin Tiirk Karasulannda ya da ig sulannda
yabancr harp gemilerinin kendilerine vermig olduklan zararlardan tittirii
fiiLrk mahkemelerinde bu harp gemisinin bayrak devleti aleyhine hukuk
davasr agabilme imkanlan bulunmamaktadrr. (56)Ancak ilgililerin bu yabancr harp gemisinin gegigine izin veren Tiirk makamlan aleyhine bazr

(56) f983 hrihli Y6netmelik (R.G.24 Kasrm lg83,Say:18252) sadeceYabancr Silahh Kuvvetlere Balh Gemilerin Ttirk lgsulanna ve Limanlanna Geligleri ve bu sulardaki hareket ve Faaliyetlerine iligkin bulunmakla birlikte, bu Yitnetmelikte yer alan 7. madde
hiikmiturtin karagulan igin de tatbik imkam vardrr. Bu madde, ig sularda harp gemilerinin verdi$i zararlardan iittirii zaran veren geminin ba5rrafrnr tagrdrlr devleti uluslararao hukuk ilkeleri ve anlagmalar gergwesinde bu zaran tazminle mtiLkelleftuhakla,
rasulan agrsrndan evlwiyetle ( a fortiori) bunu kabul etmig olarak delerlendirilmelidir.

ka-
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gerekecef'i agrkhrine harp gemisinin ne zaman karasularrm terketmesi
!,akavuqturulmugtur.Harpgemisininmensububulunduludevlet(bayrakdevleti)birharpgemisiyadagayriticariamaglaiqletilendiferbir
devletgemisininkryrdevletininkarasulartndangegigleilgilikanunve
hukudtizenlemelerine veya sozlegme htikumlerine ya da milletlerarasr
grkan bir kayrp
kun difier kurallanna riayet etmemesi sebebiyle ortaya
Bu istisnalar
ve zarann milletlerarasr sorumlulu!'unu taqryacaktrr.(54)
gemilerinin ve gayri ticadrqrnda sdzleqmedeyer alan higbir hiikiim harp
etkilemeyeri amagla kullamlan dif'er devlet gemilerinin balrgrkhklanm
r"L1i1.(55)
duruHarp gemilerinin herhangi bir gatma olayrna kangmalarr
gemileri ve mtimunda da lcryr devleti bu htiktimler do!'rultusunda harp
gemiyr ahkoyamayarettebatr tizerinde yargr yetkisini kullanmak igin
harp gemisinin
cak, icrai ya da ihtiyati hacze tabi tutamayacaktrr' Ancak
gemi demektir'"
bayrak devleti geminin altrndaki bir mtirettebata sahip
ytindeki tekno1g82 Konvansiyonu harp gemisi srmfina dahil gemileri bu
Iojikgeliqimeuygunolarakgeniqletmigvesadecedenizkuwetleriyerine
kara ya da
tiim silahh kuwetlere ait olan yani silahh kuwetlerin hava,
gemilerini de kapdeniz birimlerinden herhangi birine mensup olan harp
sama almrgtrr'
olKarasularrnda bulunan herhangi bir harp gemisi kryrya vermig
olacaktrt' za'
dulu bu zarar nedeniyle milletlerarasr sorumlulufa sahip
bu zararrar verdi$ devletlerin talebi dolrultusunda vermiq bulunduf'u
zararlann
lan gidermek ytiklimltiltiiti altrndadrr. Harp gemisinin verdifi
tazmini ytintinden rigiincii kiqiler tarafindan

(54) 1982BMDHK m.3L
(55) 1982BMDHK.m.32

zararrn vuku buldu!'u yer
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nndan gegiqle ilgili duzenlemelerine riayet etmemesi ve riayet etmesi
igin kendisine yaprlan ga|rrya uJrmamasr durumunda kryr devletinin bu
harp gemisinden karasulanm terketmesini isteyebilece!'ini agrk olarak
ifade etmiqtir. Bu htikiim milletlerarasr hukuk tarafindan harp gemilerine tamnmrq olan dokunulmazhk ilkesinin bir sonucudur. I(ryr devleti bu
ttir gemiler iizerinde fiziki herhangi bir miidahalede bulunmayacaktrr.
Ancak loyr devletinin bu ttir bir talebine kargr harp gemisinin yine karasulanm terketmemesi durumunda kryr devletinin makul gekilde griq kullanmak suretiyle bu gemiyi karasulan drqrna grkarmak hakkr mevcuttur.
1982 tarihli

Birleqmig Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunda ise

harp gemilerine ve gayri ticari amaglar igin iqletilen di$er devlet gemilerine uygulanacak kurallar baqhkh btiltimde yer alan 29-32 maddelerde
harp gemileri ile ilgili hrikiimler getirmigtir.
29. maddede harp gemisinin tammr yaprlmrgtrr. Daha dnce harp
gemisinin tammr 1958 Cenewe Agrk Denizler Konvansiyonund.a (m.8/2)
yaprlmrgken bu defa harp gemisinin tammr 1982 Konvansiyonunun Karasulan ve Bitigik Btilgeye iligkin btiliimtinde yer almrgtrr.(51)gu* gemisi kryr devletinin karasulanndan gegigleilgili kanunlanna ve dtizenlemelerine(52)riayet etmezse ve bunlara riayet etmesi igin kryr devletinin talebini umursamazsa kryr devleti bu geminin derhal karasulanm terketmesini isteyebilecektir. (53)1959 Konvansiyonu ile kryaslandrlrnda burada
ilave olarak derhal ifadesi kullamlmrgtrr. Yani loyr devletinin talebi tize-

(51) f982 BMDHK m.29 " Bu siizleqmenin uygulanmasr bahrmrndan harp gemisi, bir devletin silahh kuwetlerine ait olup kendi tabiyetindeki gemileri diferlerinden ayrran harici igaretler tagryan, bu devletin htikiimetinin usuliine uygun gekilde yetkilendirdifl ve
ismi normal hizmet listesinde ya da buna muadil bir listede g6rtinen bir komutanrn
emrinde olan ve silahh kuwetlerin dtizenli disiplini
{, 2) 1982 BMDHK m.21 de belirtilen kanun ve dtizenlemeler.
(53) 1982BMDHK.n.3O
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A.HarpGemilerininKarasulanndaBulunnalanYaDaKa.
rasulanndan Zararsrz Gegip Yapmalan Esnasrnda Kryr Devleti'
nin Yargt Yetkisine

Getirilen

Srmrlqmalar

Harp gemileri ve miturhasrran kamu hizmetinde kullamlan devlet
gemileri agrsrndan bu gemilerin zaratsrz gegigkapsamr drgrna grkmalan
ve kryr devletine ya da iigtincti kiqi ya da devletlere zatar vermeleri durumunda kryr devleti yetkililerinin bu gemilerin mtirettebatr ve gemi ile ilgili olarak yarg yetkisi kullanmasr mtimktin bulunmamaktadrr. Bu harp
gemilerine ve bu nitelikte kabul edilen gemilere milletlerarasr hukuk tarafindan tamnan dokunulmazhlrn bir neticesidir. Yani harp gemileri ahkonulamaz, bu gpmilere girilemez, gemi iizerinde ihtiyati haciz ya da icrai haciz uygulanamaz , gemiile ilgili ayni davalat agrlamaz'
Harp gemileri ile ilgili olarak uygulanacak hukuki rejim bu tiir gemilerin ig sularda ya da limanlarda bulunduklan esnada tabi olacaklan
rejimden farkh delildir. Bu itibarla yukarda harp gemileri igin i9 sular
ytinrinden yaprlan deferlendirmeler aynen karasulan agrsrndanda gegerlidir.
hukuka g6re kryr devleti iilkesi dahilinde bulunan
yabancr bir savag gemisi tizerinde yetkilerini kullanam4z, gemi iizerinde
cebri icra iglemleri yapamaz Gemi miirettebatr arasrnda iqlenen suglarMilletlerarasr

da mtinhasrran geminin mensubu bulunduf'u devlet yetkili olduiundan
bu konuda lnyr devletinin higbir yetkisi bulunmamaktadrr'
Harp gemilerinin karasulannda bulunduklan esnada tabi olacaklan hukuki rejim yiintinden gerek 1958 Cenevre Karasulan ve Bitigik
B0lge Konvansiyonunda gerekse 1982 tarihli Birleqmiq Milletler Deniz
Hukuku Konvansiyonunda geqitli htiktimler getirilmigtir'
1958 tarihli cenewe Karasulan ve Bitiqik Bolge Konvansiyonunun
23. maddesinde " herhangi bir harp gemisinin kryr devletinin karasula-
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ve 28'inci maddeleri doirultusunda

luyr devletinin zararsrz gegiq hakkr

kapsamrnda yabancr devlet gemileri tizerindeki hukuki ve cezai yargr
yetkisine getirilen krsrtlamalar bu gemilerin l-Ola!'an seyrtiseferin do!'al
bir gereii olarak karasulannda yatmakta olmalan durumu, 2- Ig sulan
terkettikten

sonra Karasularrndan gegig yapmakta olmalan durumu ve

3- Ig sulara girmeksizin karasulanndan gegig yapmakta olmalan durumu esas ahnarak def'erlendirme yaprlacaktrr. Bu tig durum drgrnda yabancr geminin karasulannda bulunmasl esnasrnda kryr devletinin hukuki ve cezai yargr yetkisine milletlerarasl hukuk tarafindan zararsrz gegig
kapsamrnda getirilmig 6zel bir srmrlama yoktur. Bu gibi durumlarda gemi aynen ig sularda ve limanda yatmakta gibi kabul edilerek layr devletinin mtinhasrr yetkisine tabi olacaktrr. Dolayrsryla yabancr bir geminin
olafan seyrtiseferin do$al bir icabr olmaksrzrn karasulannda gezmesi,
yatmasr ya da demirlemesi, ya da luyr devletinin ig sularrna girmek amacryla karasulanndan gegmekte olmasr durumunda bu gemiler ytiniinden
yukarda ig sularda ve limanlarda bulunan gemiler ve bu gemilerde bulunan kigilerle ilgili sdylediklerimiz a5rnengegerli olacaktrr. Bu nedenle burada tekrardan kagrnmak amacryla yukardaki ilgili bdliime atrf yapmak'
la yetinmekteyiz.
AqaErdadncelikle harp gemilerinin karasulannda bulunduklan esnada tabi olacaklan hukuki rejim ortaya konulacak, bilahare ticaret gemileri ydniinden hukuk ve cezadavalarr bakrmrndan kryr devletinin yargr yetkisine getirilen krsrtlamalar de$erlendirilecektir. Aqa&da harp gemileri igin siiylenenler aynen gayri-ticari amagla kullamlan ve devletin
malik olduflu ya da igletti!'i kamuya ait gemiler igin de gegerlidir. Dolayrsryla bu gemiler igin ayn baqhk agrlmayacaktrr. Yine ticaret gemileri igin
siiylenenler devlete ait olan ya da devlet tarafindan iqletilen ancak ticari
amagla kullamlan kamu gemileri agrsrndan gegerli olacafindan bunlar
igin de ayn bir de$erlendirme yaprlmayacaktrr.
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devletinin hukuki ve cezai yetkisinin kullammrmn srmrlanm ortaya koymuqtur. Diper haller yiiniinden, Ymi 1- Yabancr geminin limanda yatmakta olmasr durumunda bu gemi ve gemide bulunan kigiler 2- Olaian
seyriiseferin do!'al bir icabr drgrnda karasulannda yatmakta olan gemiler
ve bu gemilerde bulunan kiqiler ve 3- ig sulara gegmek amacryla karasulanndan gegigyapmakta olan gemi ve gemide bulunan kigiler yOntinden
kryr devletinin hukuki ve cezai yargr yetkisine rre gibi srmrlama getirileceii agrk qekilde duzenlenmemiqtir. Ne var ki, hyr devletinin hukuki ve
cezai yetkisine getirilen krsrtlamalar mtinhasrran zararslz gegig hakkrm
kullanmakta

olan gemiler ve bu gemilerde bulunan kigilerle ilgili oldu-

iundan yukarda zikredilen ve Konvansiyonda agrkca dtizenlenmeyen ug
durumda kryr devletinin hukuki ve cezai yetkisi herhangi bir krsrtlamaya
tabi tutulamayacaktrr. Yani, bir yabancr geminin zararsuzgegiq esnasrnda olafan seyriiseferin bir icabr olmaksrzrn karasulannda yatmasr ya da
ig sulara girmek amacryla karasulanndan gegiyor olmasr durumu bu geminin aynen layr devletinin limamnda yatmakta olmasr durumu gibi deferlendirilecektir. Qtinkti, gemi bir hryr devletinin herhangi bir limamna
varmak amacryla o devletin karasularrndan gegig yapryor ise veya gegig
amacr drqrna grkarak karasulannda geziniyor ya da burada olafan seyriiseferin icabr olmaksrzrn demirliyor ise artrk bu geminin karasulanndan
zararsrz gegiqhakhm kullandr[,rndan bahsetmek imkam olamayacaktrr.
Dolayrsryla bu durumdaki gemilerin de a;men limanda yatmakta olan gemiler gibi deferlendirilmesi gerekir.(5o)
Bu durumda tarafrmtzdan aqalrda yaprlacak de!'erlendirme 1958
Cenevre Karasulan ve Bitigik Brilge Konvansiyonunun 19 ve 20'nci maddeleri ile 1982 Birleqmiq Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunun 27

(50)

Benzer defierlendirme igin bkz. JESSI]P C.P., " The United Nations Conference on
The Law of The Sea", Colombia Law Review, 1959, s.234-268;LEE, op.cit.s.80
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II - Karasulannda Devletin Yargr Yetkisine Getirilen Srnrrlamalar
Yabancr devlet gemileri, kendilerini agrk denizler ile karasulanm
ayrran srmr hattrmn kara tarafinda kalan devletin deniz tilkesinde aqa[,r-.
daki durumlann herhangi birisinde bulabilirler.

Bunlar 1- Limanda ya-

tar vaziyette 2- Olafan ulagrmrn bir gereii olarak karasulannda yatar
vaziyette 3-Olafan seyrtiseferin do$al gereli drgrnda karasulannda yatar
vaziyette 4- Ig sulan terkettikten sonra karasulanndan gegigdurumunda
5- Ig sulara gegmek amacryla karasulanndan gegiqdurumunda veya 6- Ig
sulara girmeksizin karasulanndan gegiqduaumunda.(49)
1958 Cenewe Karasulan ve Bitiqik Biilge Konvansiyonunun Krn
devletinin karasulannda zararstz gegip amacryla bulunan gemilerle ilgili
cezai ve hukuki yargrlama yetkisine iligkin 19 ve 20'nci maddeler ile
1982 tarihli Birleqmiq Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunun bu
maddelerin kargrtr olarak gok ufak de!'igikliklerle kabul edilen 27 ve
28'inci maddeleri iizellikle karasulanndan zararsrz gegig hakkr ile ilgili
olmalan nedeniyle yukarda zikredilen altr defligik durumdan ,"a"."

i,a

ve 6'ncr durumlarda zikredilen haller agrk gekilde diizenlenmig, diSer konularda agrk bir dtizenleme yaprlmamrgtrr. Yani 1958 ve 1g82 Konvansiyonlan agrk bir gekilde 1- zararstz gegighakla kapsamrnda olafan seyrtiseferin do!'al bir gereii olarak karasulannda yatmakta olan gemiler ve
gemilerde bulunan kigiler 2- ig sulan terkettikten sonra karasulanndan
gegigyapmakta olan gemiler ve bunlardaki kigiler ve son olarak da B- yahancr bir limandan gelip de ig sulara girmeksizin sadecekarasulanndan
gegiq yapmakta olan gemiler ve bu gemide bulunan kigilerle ilgili hyr

(49) LEE T. Luke, " Jurisdiction over Foreign Merchant Ships in The Territorial

Sea; An

Analysis ofthe Geneva Qpnvention on lhe Law ofThe Sea" A.IIL, Vol.5E, 1961 s.?7-g6
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Brussels, April

10,1926) Konvansiyona

33 devlet tarafdrr,

Ttirkiye

4 Temmuz

1955 de taraf olmuqtur.
F-

Donatanlartn

1-

Deniz teknelerinin

Sorumlulufiuve

Belirli Kurallarrn

Sorumluluiun

sahiplerinin

Sorumluluklarlnrn

Birleqtirilmesine

Afusto s !924 ( International
lating to the Limitation

Srnrrlandrrrlmasr
Srnrrliandrrrlmaslna

Dair Milletler:rasl

itiqkin

Kon''ransiyon, Brtiksel, 25

Convention for The Unificatiorr of Certain Rules Re-

of The Liability

of Owners of Sea- going, Brussels, Au-

gust 25, L924) Turkiye bu konvansiyona 4 Temmuz 1955 de taraf olmuqtur. Taraf devlet sayrsr 2L olup Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Suriye ve SSCB bu
konvansiyona taraf delildir
G-

Geminin iqletilmesi

1-

Koniqmento ile ilgiliBazt
rasr Konvansiyon,
Unification

Hukuk Kurallannrn

Briiksel, 25 Aiustos

Birleqtirilmesine

L924 ( International

of Certain Rules Relating to Bills of Lading,

dair Milletlera-

Convention for The
Brussels, August

25,

L924) Bu konvansiyona 93 devlet taraf olup, Ti.irkiye 4 Temmuz 1955 de taraf olmuqtur. Romanya ve Suriye taraf , Yunanistan
H-

Deniz Kazalarr

1-

Denizde Kurtarma

taraf de$ldir.

ve Yardrma lligkin Bazr Hukuk

ne Dair Konvansiyon,

Kurallarrlnln

Birleqtirilmesi-

Briiksel, 23 Eyltil 1910 (Convention for the Unification

of

Certain Rules of Law Relating to Assistance and Salvage a.t Sea, Brussels, September 23, 1910) Konvansiyona
taraf olmugtur.

77 devlet tarafdrr. Tiirkiye

Bunun tadiline iliqkin 27 Mayrs 1967 taritrli

4 Temmuz

1955 de

Protokola Ttirkiye

taraf olmamrqtrr. (Protocol to Amend the Convention for the Unification

of Certa-

in Rules of Law Relating to Assistance and Salvage at Sea fiigned at Brussels on
23rd September 1910, Brussels, May 27, L967)
2-

Tekneler Arasrnda Qatmaya iliqkin Bazr Hukuk
Kurallarrnrn

Birleqtirilmesine

liil 19L0 ( International

Dair Milletlerarasr

Konvansiiyon, Brtiksel, 23 Ey-

Convention for The Unifrcation of Certain Rules of Law

With Respect to Collusion Between Vessels, Brussel, September 23, 1910) Konvansiyona taraf devlet sayrsr 84 olup Ttirkiye 4 Temmuz 1955 de taraf olmuqtur.
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8-

Denize Kryrsr Bulunmayan Ulkelerde Transit Hakkrna

lligtcin Konvansiyon,

New York, 8 Temmuz 1965 ( Convention Concerning the Right Of Transit in Countries Having no Sea-coast,New York, July 8, 1965) fiirkiye bu konvansiyona
25 Mart 1969 da katrlmrg olup konvanisyona taraf devlet sayrsl 30 dur. Komgularrmrzdan Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya bu Konvanisyona taraf defildir.
D- Denizadamlarrna iliqkin Konvansiyonlar
1-

Geng $ahrslarrn Ateqci veya Temizlikgi olarak Qahqtrrrlmak Uzere ige Ahnmalag igin Asgari Yaq Srnrrrnr Belirleyen Milletlerarasr Qahgma OrgUtti Konvansiyonu, Cenevre, 11 Kasrm 1921 ( ILO Convention Fixing the Minimum Age for the
Admission of Young Persons to Employment as Trimmers or Stokers, Geneva,
November 11,1921Konvansiyona66 devlet taraftrr.

2- Qocuklann Denizde Qahgtrnlabilmeleri igiriAsgari Yagr Belirleyen Milletlerarasr
QalrgmaOrg0tii Konvansiyonu, Cenevre,24 Ekim 1936 ( ILO Convention Fixing
the Minimum Age for Admission of Children to Employment at Sea, Geneva, October 24,1936)Konvansiyona 46 devlet tarafdrr.

E- Gemi ve Deniz Odtinctine lligkin Konvansiyonlar
1-

Devlete Ait Gemilerin Ba[egrkhlrna ltigikin Belirli Kurallann Birleqtirilmesine
Dair Milletlerarasl Konvansiyon, Brtiksel, 10 Nisan 1926 (International Convention for the Unification of Certain Rules Concerning the Immunity of State- owned Ships, Brussels, April 10, 1926) Ttirkiye bu konvansiyona 4 Temmuz 1955
tarihinde taraf olmugtur. Yunanistan, Romanya ve Suriye de dahil 27 devlet tarafdrr.

2- Devlete Ait Gemilerin BaErqrkhfrna lliqtrin Belirli Kurallarrn Birlegtirilmesine
Dair Miletlerarasr Konvansiyona Ek Protokol, Briiksel, 24 Mayrs 1934 ( Additional Protocol to The International Convention for The Unification of Certain Rules Concerning the Immunity of State-Owned Ships, Brussels, May 24 1934) Ttirkiye bu konvansiyona 4 Temmuz 1955 tarihinde taraf olmugtur. Suriye, Romanya ve Yunanistan da dahil 31 devlet tarafdrr.

3- Deniz Odtincti ve ipoteklerine lliqkin Belirli

Kurallann Birlegtirilmesine Dair

Milletlerarasr Konvansiyon,Brtiksel, 10 Nisan L926 ( International Convention
for the Unification of Certain Rules Relating to Maritime Liens and Mortgag€s,
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c-

Ulaqrm ve Gtivenlikle llgili Konvansiyonlar

1-

Kendi Yerlerinde Bulunmayan Fener Gemilerine lliqkirn Andlaqma Lizbon, 23
Ekim 1930( Agreement Concerning Manned Lightships not on their Stations,
Lisbon, October 23, 1930)
Tiirkiye 27 Haziran,1936 da taraf olmuqtur. Taraf devlet sayrsl 24 dtir.

2- Gemilerin Tonaj Olqtimtine lliqkin Milletlerarasr Konvansiyon, Londra, 23 Haziran 1969 (International Convention on Tonnage Measurement of Ships, London,
June 23,1968)
Bu konvansiyona62devlet taraf olup Ttirkiye 16 Mayrs 1.980de katrlmrgtrr.
Konvansiyon, Londra, 1 Kasrm

3- Denizde Can Emniyetine Dair Milletlerarasr

Lg74( International Convention for The Safety of Life at Sea, London, November
L, lg74) Konvansiyona 74 devlet taraftrr. Ttirhiye 31 Temmuz 1980 de taraf olmugtur. Ttirkiye bu konvansiyonla ilgili olarak daha sonra kabul edilen Denizde
Can Emniyetine Dair Milletlerarasr Konvenisyonla ltgili 1978 tarihli Protokol'a,
Londra , L7 qubat 1978 ( Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea,1974London, February L7,1978) taraf olmamrgtrr.
4-

Gemilerin Ytikleme Srmrlanna lligkin

Milletlerarasr Konvansiyon, Londra, 5

Nisan 1966 (International Convention on Load Lines, London, April 5,1966) Taraf devlet saylsr 111 dir. Ttirkiye 5.8.1968 tarihinde taraf olmuqtur.(R.G.
28.6.1968)
5-

Denizde Qatmalan Onlemek igin Milletlerarasr Kurallara lligkin lfonvansiyon,
Londra,20 Ekim L972 (Convention on The Internationall Regulations for Preventing Collisions at Sea, Iondon, October 20, I97D Taraf devlet sayrsr 113 olup,
fiirkiye 16 Mans 1980 de taraf olmugtur.'

6-

Konvansiyon, Paris, 1444 Mart

Denizaltr Kablolannrn I(omnmasrna ltigkin
1984( Convention

for The Pfotection of Submarine Cables, Paris, March L4

L984)
7-

Denize Kryrsr Bulunmayan Devletlere Balnak Hakls

Tanrnmaslna lligkin Be-

yanname, Barselona, 20 Nisan 1921 ( Decleration Recogmsing the Right to Flag
of States Having no Sea-coast,Barcelona, April 20,L921)Konvansiyona 53 devlet
tarafdrr. Ttirkiye 27 Haziran 1933 de katrlmrgtr.
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A- Deniz Qevresinin Korunmasr ve Kirlenme
1-

Gemilerden SebeplenenKirlenmenin OnlenmesineDair Milletlerarasr KonvansiyoD, Londra, 2 Kasrm 1973 (International Convention For The prevention of pollution from Ships, London, November 2,1979)

2-

Akdeniz'in Kirlenmeye karqr Korunmasrna Dair Konvansiyon. Barselona, L6 pubat L976( Convention for The Protection of The Mediterranean Sea Against pollution, Barcelona, February LG,I}TG ( Taraf Devletler: Cezayir, I(rb1s, Mrsrr,
AET, Fransa, Yunanistan, israil, italya, Ltibnan, Malta, Monako, Fas, Ispanya,
suriye Atap cumhuriyeti, Tunus, Tiirkiye, yugoslavya)

3-

Akdeniz'in Karada Bulunan Kaynaklardan Meydana Gelen Kirlenmeye Kargr
Korunmasrna Dair Protokol, Atina, 17 Mayrs 1gg0(protocol for The protection of
The Mediterranean Sea Against Pollution from Land- Based Sources,Athens,
May L7, 1980
Taraflar Cezayir,AET, Mtstr, Fransa, Italya, Monako, ispanya, Tunus, Tiirkiye

B- Milletlerarasr Boiazlar ve Kanallar, Ulaqrmda Kullanrlan Su yollal ve Limanlar
1- Bo{'azlann Rejimine itiqkin Konvansiyon, Montreaux, 20 Temmuz 19g6 (
Convention Regarding the Regimeof the Staits, Montreaux, July 20, 1986)
Taraflar: ingiltere, Avustralya, Bulgaristan, Fransa, Yunanistan, Japonya,
Romanya, Sovyetler Birli!.i, Ttirkiye, yugoslavya, ( Tiirkiye igin ytiriirlii[.e girdigi
tarih: 9 Kasrm 1936)
2-

Siiveyq Kanahnrn Ulagrm Serbestligini Tanryan Konvansiyon, istanbul, 29
Ekim 1988( Convention Respecting the Free Navigation of the Suez Maritime
Canal, istanbul, October 2g;1983)
Taraf Devletler: Avustutyd, Macaristan, Fransa, AlmaDy&, Italya, Hollanda,
Rusya, Ispanya, Ttirkiye, Ingiltere

3-

Transit Serbestisine lliqkin qart ve Konvansiyon, Barselona, 20 Nisan LgZl(
Convention and Statute on Freedom of Transit, Barcelona,April Z1,L1ZL)
Bu konvansiyona 34 devlet taraftrr. Ttirkiy e 27 Haziran t g3b de anlaqmaya katrlmrqtrr.
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ki y6nden Ticaret Kanununun konuya iligkin hiikiimleri

ve 2675 Sayrh

Milletlerarasr Ozel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkrndaki Kanun htikiimleri uygulanacaktrr. 2675 Sayrh Kanunun 2S.maddesinegiire " Haksrz fiilden dopan borglar, haksrz fiilin iglendiEi yer hukukuna tabidir. Haksrz
fiilin iglendifi yer ile zarann meydana geldigi yerin farkh iilkelerde olmasr halinde zarann meydana geldigi yer hukuku uygulacaktrr. Haksrz
fiilden doian borg iligkisinin baqka bir tilke ile daha yakrn irtibath olmasr halinde bu rilke hukuku uygulanabilecektir." Dolayrsryla igsularda vukubulan gatmalarda aym bayrak devletine mensup iki gemi arasrndaki
hukuki ihtilafin gtiztimiinde bu tilke hukuku uygulanabilecektir.
Taraflardan birisinin Ttirk gemisi olmasr durumunda ise olayda
Trirk Hukuku uygulanacakhr. Bu gibi olaylardaki hukuk davalan agrsrndan yetkili yetkili mahkeme ise 2675 Sayrh kanunun 27'inci maddesi delaletiyle 1086 sayrh Hukuk Muhakemeler Usulti kanununun 2f inci maddesi geref-inceola5nnvuku buldulu mahal mahkemesinde agrlabilecektir.
Qatma olayrna kangan gemilerin bayrak devleti ile Tiirkiye arasrnda gatmaya iliqkin herhangi bir andlagma mevcut ise bu andlaqma htikiimleri
Oncelikleuygulanacaktr. Cezai yargr yetkisi agrsrndanise olayrn meydana geldi{i yer iilkeye dahil yerlerden oldu!'un4.tt(47) her halukArda Tiirk
Ceza kanununun 3. maddesi ve Ceza Muhakemeleri Usulii Kanunun 8.
maddesi doirultusunda gatmamn vuku bulduiu yer mahkemesi gOrevli
ve Yetkilidir.(48)

(47) 2674 Sayh Karasulan Kanunu m.1ve m.4 bkz.EK-6
(48)

1.3.L926 tarih ve 765 Sayrh Tiirk Ceza Kanununun 3. maddesine giire " Tiirkiye'de
sug igleyeu kimse, Tiirk kanunlanna giire cezalandrrrlrr ve bundan dolayr bir Ttirk
haklunda yabancr memlekgtte htikiim verilmig olsa bile Tiirkiye'de muhakeme olunur.
Boyle bir fiilden dolayr Tiirkiye drgmda hakkrnda hukum verilmig olan yabano dahi
Adliye Vekilinin talebi iizerine Tilrkiye'de muhakeme edilir." 4.4.1929 giiLnve 1412 Sayrh Ceza Muhakemeleri Usulfl Kanununun 8. maddesine giire " Davaya bakma yetkisi
sugun iqlendifi yer mahkemesine aittir." Tiirkiye'nin taraf olduiu deniz hukukuna
iligkin belL bagh Milletlerarasr Konvansiyonlar konu baghklanna gdre gunlardrr;
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trna tabi tutulmuqtu".(46) 3o diizenlemeden hareketle ticaret gemileri yrinrinden herhangi bir yasaklama olmadrEr sonucu grkanlmaktadrr. Bu tamamen bu konudaki milletlerarasr hukuk kurallanna ve uygulamaya 96re de!'erlendirilecektir. Bir devletin ig sulan ve limanlarrna girig konusunda agrk bir dtizenleme yapmamrg olmasr ve agrk bir srmrlama getirmemig olmasr dgrumunda ticaret gemileri ydntinden giriq hakkr tammrq
oldulu ydminde bir deierlendirme yapmak yanhq olmayacaktrr.
Yabancr ticaret gemileri ig sulara ve limanlara girdikten sonra
Tiirk Kanunlanna ve dtizenlemelerine uymak zorundadrrlar. Bunlara
uJrmamalan halinde bunlar iizerinde yargr yetkisi gerek hukuk davalan
gerekse ceza davalan baliomrndan tamdrr. L4.4.t925 tarih ve 6Lg sayrh
Limanlar Kanununa giire Ttirkiye Limanlanna grrip grkan btittin gemiler
limenrn genel guvenli[ine ve dtizenine uymak durumundadrr. Ig sularda
ve limanlarda bulunan ticaret gemileri iizerinde ihtiyati tedbir, ihtiyati
haciz gibi iglemler tesis edilebilir. Gemide bulunan kigiler ya da gemi ile
ilgili hukuki ve cezai meselelerde yargr yetkisi kullamlabilir. yargr yetkisi kullamlrrken dncelikle Turkiye'nin taraf olduEu milletl'erarasr bir stizleqme siizkonusu ise buna riayet edilecektir. Briyle bir sdzlegme mevcut
olmamasr durumunda ig hukuk huktimleri ve kamu dtizeni ile gatrgmadr!r <ilgtidebu konudaki milletlerarasr teamtil kurallanmn uygulanmasr cihetine gidilecektir. ficaret gemilerinin kangtrlr gatma olaylannda huku-

yanglarr izne tabi tutulmugtur. Yine 35. maddede bu biilge iginde seyreden gemilerin
kaptanlarrna gemilerinde bag gtisterecek her tiirlii

hastah!,r, tiltim ve yaralanma gibi

olaylan derhal ilgili makamlara iletilmek iizere trafik kontrol istasyonuna bildirmek
yukumliiliigu getirilmigtir. (m.35/a) 1.7.1994tarihinde ytirtirltife giren bu tiizukle ilgili
Montrti ile uyum yoniinden aynntrh deierlendirme igin bkz. BodAzI"ARDAIy
Giivenliii

ve Montreur

sdzlegmeci, Prof. Mahmut

BELtr

ve prof.Dr.

fqrril

Gegig

e[.
dA'ya s"ygr Semineri, Istanbul, 1994, I.U.Hukuk Fakiiltesi Milletlerarasr Hukuk ve
Milletlerarasr Miinasebetler Aragtrrrna ve Uygulama Merkezi ya;nnr, No:20)
(46) Ilgili Ydnetmelik metni igin bkz. EK-5
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konulduiu g,ibi ig sulara ve limanlanmrza girig ytintinden srmrlamalar
sadeceharp gemileri yiintinden yaprlmrg ve bunlann ig sulanmrza ve limanlanmrza geligleri ve bu sulardaki faaliyetleri dncedenizin aknak qar-

hiikiimler getirilmigtir. (Istanbul Liman Tiiz0f'ti igin bkz. R.G. 21 Nisan 1982, S.17671; Qanakkale Liman Tiizii!"ii igin bkz.R.G.ll Eyltil 1982 S.17809) istanbul Liman Ttztiiiiniin
9'uncu maddesine gdre " istanbul Liman Srnrrlan iginde seyredenve yatan biittin gemiler ve
difer deniz araglarr, uluslararasr kurallarla birlikte, bu tiiziikte yer alan kurallara ve Liman
BagkanhSr ya da yetkili makamlarca seyir, can ve mal gtivenli!"i bakrmrndan yuriirlukteki
mevzuata dayamlarak belirlenen ya da belirlenecek her ttirli.i seyir kurallanna, yaprlacak
uyan ve denetimlere uymak zorundadrrlar. Yine aynr ttiziiftin 59'uncu maddesine gcire " Istanbul Limamna gelen gemilerin kaptanlan, donatanlan ve acenteleri seyir srrasrnda ve limanda meydana gelen deniz kazalannr, dnemli makina arrzalarrnr, genel seyir giivenliii baktmrndan saptadrklan sakrncah hususlarr ve gemide iglenilen suglarr gereken iglem igin ilg:ili makamlara da duyurmak tizere lstanbul Liman Bagkanhfrna miimktin oldulu takdirde
6ncetelsizle, limana varrgtan itibaren en geg 6 saat igersinde bir iin raporla ve 24 saat iginde
de diigiincelerini kapsayan agrklamah bir raporla bildirmekle, sug kamtlarrnr ve suglularr
muhafaza dnlemlerini almakla yiikiimliidiirler. Kaptan ve gemi adamlan, bu hususlarda yaprlmasr gereken soruqturmaya esas olmak iizere, Liman Makamlarrnca yaprlacak gaEnya
uymak ve sorulacak sorularr cevaplandrrmak zorundadrrlar. Bir deniz kazasrna u!"rayan ya
da neden olan bir geminin kaptam, Limana geliginden itibaren gemeinin sefer belgelerini en
geg 2 saat iginde Liman Bagkanhfr'na teslim etmek zorundadrr. Istanbul Liman Srnrrlan
iginde deniz kazasrna uf, ayan ya da neden olan gemilerin kaptanlan, transit gegmekte olsalar bile sefer belgelerini 6neesahil saf'hk merkezine giistermek, sonra da gerekli iglem yaprlmak tizere Liman Bagkanhl,na vermek zorundadrrlar."(Istanbul Liman Tiiztiiiiniin

Montrii

Konvansiyonu ile ba!'lantrh bir tahlili igin bkz. TOLUNER s., op.cit.s.166-168,dn.Lgza) son
olarak da Bofazlar ve Marmara Biilgesi Deniz Trafrk Diizeni Hakkrnda Ttiziik grkarrlmrgtrr.
(R.G.11 ocak 1994 s.21815; Metin igin ayrrca bkz. GUNDUZ, Milletlerarasr Hukuk ve... Istanbul 1994, Gtizden Gegirilmig 2. bashr s.433-48)Bu tiiztikte de ayrrntrh htiLkumlermevcut
olup bu ttiziifiin 33. maddesi hukmti ile boiazlar ve Marmara biilgesinde gevre kirletme yasafr getirilmig, 34. maddede bu bdlgedeki trafik ayrrrm diizeni iginde yelkenle, kiirekle seyretmek, yiizmek ve avlanmak yasaklanmrgtrr. Ancak sportif amagh yelken, kiirek ve yiizme

HUKUK ARAFTIRMAI.,ARI

649

yapilmah ve kagak gahsrn kendi devletinin vatandagg oldu[u ve geminin
personelinden bulundulu isbat edilmelidir. Aynca bu qahsrn yakalanabilmesi igin yerel makamlarca yaprlacak her tiirlti masrafrn konsolosluk
taragrndan karqrlanmasr gereklidir.
Herhangi bir ticaret gemisinin ktifii hava sebebiyle ya da force majeure veya tehlike nedeniyle herhangi bir yabancr limana srflnmak durumunda kalmasr halinde bu gemi limanda gegerli olan vergi, ceza, yasaklama gibi mahalli kurallara tabi tutulamayacakhr. Ancak bu srprnmamn
" gergek ve direnilmesi mtimkiin olmayan bir miicbir sebepten ya da tehlikeden kaynaklanmrq olmasr ve agrk ve tatmin edici delillerle bunun isbat edilmesi " gereklidir. Bu konuda her devletin liman yetkililerinin de!'erlendirmesi farkhhk gdsterebilecektir. Geminin gergek bir tehlike nedeniyle srSrmp srfirnmadr[.rmn takdiri kryr devletinin yerel yetkililerince
yaprlacaktrr.
Ttirk hukuku yiintinden deierlendirme yaprldrfrnda iincelikle yabancr ticaret gemilerinin ig sulanmrza ve limanlarrmrza girigi ydniinden
mevzuatrmrzda herhangi bir yasaklama yoktur.(as) Yukarda da ortaya

(4$

t4.4.L341 tarih ve 618 Sayrh Limanlar kanununda( R.G. 20.4.1341 S.95; Di.istur
3.Tertip,Cilt.6,s.183) ticaret gemilerinin limanlara kabulunii 6nceden izne ya da ihbara tabi tutan bir hUknm mevcut defildir. Ancak bu kanunun 2, maddesinde " Ttirkiye
Limanlanna girip grkan btitiin gemilerin bu kanun ahkamryla beraber her limanrn
icabrna ve tahakkuk edecek fenni luzuma gdre demir mevkilerini, rrhtrmlara yanagrna, ticaret egyasrnrnbogaltma vbe yiikleme usullerini ve.mevaddr miigtailenin grkanlaca{r ve yiikletilecefi yerleri ve zamanlan ve gemilerin limanlarda kalabilecekleri
m{iddetleri velhasrl limanlarda umumi emniyet ve inzibatrn teminine ait tedbirleri havi htikiimetge tanzim ve negredilecek nizamnameler ahkamrna tebaiyete mecbur" olduklarr htikmti getirilmigtir. Buna dayanarak istanbul Liman Tuztilti ve Qanakkale
Liman Tiiziiiii grkanlmrg ve burada limanlara yanagacak gemilerle ilgili ayrrntrh
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olaya iliqkin ceza kanunu hiiktimleri

uygulanacaktrr. Geminin kaptam

ya da miirettebatrmn kusurlu gtirtilmesi durumunda tutuklanmasr ve gemiye el konulmasr da mrimktin olacaktrr.

Netice olarak ticaret gemileri ydniinden ig sularda ve limanlarda
hryr devletinin yargr yetkisinin kullammrna milletlerarasr hukuk tarafindan getirilmiq esash bir krsrtlama mevcut de!'ildir. Tabiri caizse ilgili gemiler sanki kryr devletinin kara iilkesinde imiq gibi muameleye tabi tutulacaklardrr. Kara tilkesinde bulunan yabancr uyruklu bir kimsenin ya da
trizel kiqinin hukuki durumu ne ise ig sularda ve limanlarda bulunan yabancr ticaret gemilerinin hukuki durumlan da budur.
ig sularda ya da limanlarda bulunan yabancr ticaret gemileri yerel
makamlardan kagmak isteyen ister siyasi ister adi suglu olsun higkimseye srflnma hakkr tammak hakkrna sahip defildir. Btiyle bir durumda Ioyr devleti gemi iizerinde her ttirlii yetkiyi kullanarak srfrnmacr gahsr yakalamak hakkrna sahiptir. Aym gekilde efer bir ticaret gemisi kryr devletinin herhangi bir sugtan dolayr aranmakta olan bir vatandagr ile birlikte
bu devletin bir limamna girmesi durumunda kryr devleti yetkililerinin bu
qahsr tutuklamak haklan vardrr. Ancak biiyle bir giriqimde bulunmadan
rince geminin bayrak devletinin konsolosuna durumun ihbar edilmesi ve
gerekli bilginin verilmesi devletler arasrnda teamtil haline gelmigtir.
Yabancr bir ticaret gemisi herhangi bir kryr devletinin limamnda
bulunduiu esnada bu gemi personelinden birisinin hnya

kaptamn izni

drqrnda qrkmasr ya da gemiden kagmasr durumunda liman yetkililerinin
geminin bayrak devleti ile aralannda ozel bir anlagma olmadrkga bu gahsr yakalayarak gemiye teslim etmek yiiktmlUlUkleri bulunmamaktadrr.
Ancak devletlerin birgoiu bu konuda ikili anlagmalar akdederek bu gibi
kagak gahrslarrn yakalanmasr ve tutuklanabilmeleri igin karqrhkh yardrmlagmada bulunmayr taahhtit etmiglerdir. Bu gibi durumlarda yardrm
talebi geminin bayrak devletinin konsolosu tarafrndan yerel yetkililere
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kagrnabilir mi? Bu soruya gtintimiiz hukuk anlayrqrnda

olumlu cevap vermek devletin adalet dafrtma yani yargr g<irevini yerine
getirme gdrev ve fonksiyonundan sapma olarak deferlendirilebilir.

Bu

itibarla kanaatimizce kryr devleti kendisine intikal ettirilen cezai bir meseledeolay kendi dtizenini ihlal etmese de kendi ceza kanunlarmrn elverdili iilgtide sugun tilkesinde iglenmig oldu!'u hususunu gdzrintine alarak
gerekli yargrsal mtidahaleyi yapmak zorunlulu!'undadrr. Aksi halde ilgililerce bu devlet hakkrnda hakkrn inkan nedeniyle milletlerarasr sorumluluk ytiniinden girigimlerde bulunmak mtimkrin olacaktrr.(44)
Qatmaya kangan gemilerin ticaret gemileri olmalan durumund.a
gerek hukuki gerekse cezai ydnden kryr devleti yargr yetkisini kullanmak
haklana sahiptir. Ancak gatmaya kangan gemilerin mensubu bulunduklan devletler arasrnda gatmaya iliqkin uluslararasr bir andlagma mevcut
ise ve kryr devleti de bu andlagmaya taraf ise ihtilaf buna gOre g0ztimlenecektir. Kryr devletinin biiyle bir andlaqm aya taraf bulunmamasr durumunda kryr devletinin kanun ve kurallanna g6re ihtitaf gdziimlenecektir.
Hukuki meselelerde milletlerarasr Ozel hukuk kurallan girztintinde bulundurulacaktrr. Qatmaya iligkin cezai meselelerde ise kryr devletinin
(44) Ttirk Hukukuna gdre bir deferlendirme yaprlacak olunursa 1961
tarihli Anayasamrzrn 31 ve 1982 tarihli Anayasamrzrn 36. maddesine gtire herkes meqru btiti.in yollardan yararlanmak suretiyle yargr merciileri iiniinde davacr ve davah olarak iddia ve
miidafaa hakkrna ig sularda ve limanlarda vuku bulan gatma meselelerinde sahiptir
ve higbir mahkeme g6rev ve yetkisi igindeki bii davaya bakmaktan kagrnamayacak_
trr. T0rkiye'nin tarafr bulundulu Avrupa Insan Haklarr Siizlegmesinin 6. maddesi de
akit devletlerin yargr alam igindeki herkese tarafsrz bir mahkeme iintinde davacr veya davah olmak hakkrnr vermektedir. Bu durumda yabancr devlete mutlak yargr
ba_
frgrkhlrnrn tanrnmasrnt gerektiren bir milletlerarasr hukuk kurahmnnn varlgr isbat
edilemedikge mahkemelerimizin fertlerin Anayasamrz ve tarafi bulundu!'umuz insan
Haklan lGnvansiyonu ile teminat altrna ahnmrg bulunan ,, tarafsrz bir mahkeme
iintinde davah ve davacr olma hakkrm1.gdzardr ederek yabancr devlete mutlak ba!,rgrkhk tammasr bu haklarrn bir ihlali olarak telakki edilebilir.(Aynr giiruq bkz. GUNDUZ.op.cit.s.B03
)
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ficaret gemileri limanda kaldrklan stire boyunca kryr devletinin liman kurallanna ve tiim dtizenlemelerine uymak zorundadrrlar. ficaret
gemisinin mtirettebatr arasrndaki iizel hukuka iligkin ihtilaflar bayrak
devletinin yasalanna tabidir. Gemi kaptam ya da geminin miirettebatr
ile diier yolcular arasrndaki hukuki meseleler ise luyr devletinin kanunlar ihtilafr kurallanna

gflre giiztimlenecektir. Tabii ki bu ihtilaflar

kryt

devletinin mahalli makamlanna intikal ettirilmedikge yar$ yetkisinin
kullanrlmasr sdzkonusu olmayacaktrr. Gemi mtirettebatr arasrndaki hukuki ihtilaflarm

taraflardan

yargr makamlanna intikali

hlrhangi

birisi tarafrndan luyr devletinin

durumunda bu makamlarrn yargr yetkisini

kullanmalan kagrmlmazdrr. Aksi halde bu durum luyr devleti agrsrndan
hak}m inkan olarak deierlendirilebilecek ve devletin milletlerarasr sorumlulu!.unu mucip olabilecektir. Ticaret gemilerinin limanlarda ya da
ig sularda bulunduklan esnada hukuki ya da cezai sorumlululu gerektirir bir eylem ya da iqlemde bulunmalarr durumunda bu gemilere elkonulmasr, iizerlerinde ihtiyati tedbir ya da ihtiyati haciz iglemi yaprlmasr
mtimktindiir.
Gemide iglenen herhangi bir sugun sonuglarrmn hyr devletine sirayet etmesi durumunda ise kryr devletinin yarg yetkisi mutlaktrr.
Gemi iginde gemi personelinden olmayan kigilerin gemi personeline ya da birbirlerine kargr iqledikleri suglar yoniinden bu suglann sonugla1kryr d.evletine sirayet etmese de yani luyr devletini ilgilindirmese de
geminin bayrak devleti diplomasi temsilcilerinin, konsolosluk gdrevlilerinin ya da kaptamn yerel makamlara gairrda bulunmasr durumunda layr
devleti yargr yetkisini kullanmak yoluna gidecektir. Burada bdyle bir durumda kryr devletinin yargr yetkisini kullanmak zorunda olup olmadrlr
tartrgrlabilir. Yani, iglenmig olan ve kendisine intikal etirilmig olan sugun sonuglarrmn kendisini ilgilendirmedi!'inden bahisle hyr devleti acaba geminin bayrak devleti yetkililerinin talebine raimen yarg yetkisini
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mlmakta oldu!'u gtizlenmektedir. "Internal Economy" olarak adlandrrrlan
bu gibi durumlarda geminin bayrak devletinin yetkisi gegerli olmaktadrra3.
Yalmzca geminin ig dtizenini ya da gemi adamlarrm ilgilendiren
konularda cezai yargt yetkisini kullanmama ydntinde kurallann benimsenmekte oldufu gcizlenmektedir. Bdylece gemi personeli arasrnda vuku
bulan suglarda ve geminin ig disiplinini ilgilendiren suglarda kryr devleti
yargr yetkisini kullanmak yoluna gitmektedir. Ancak bu uygulama bir
teamtil kurah halini almry de!'ildir. IGyr devleti kendi uygulamasr ve deferlendirmesi dogrultusunda hareket edecektir. Isterse'iilkesel yetkisine
dayanarak bu gibi durumlarda da gemi personelinin talep etmesi ve keyfiyeti yerel makamlara iletmesi durumunda yargr yetkisini kullanabilecektir.

43. Bu uygulama Fransrz Damqtay'rntn 1806 tarihinde The Sally ve The Newton davasrnda
vermig oldulu meghur kararrna dayandrrrlmaktadrr. Her iki de Amerikan gemisi olan
bu gemilerde bulunan kigilerden biri difer gemideki bir kigiyi yaralamrq, Fransrz
Mahkemesince yaprlan yargrlamada "sadecegemiyi ve mtirettebatrnr ilgilendiren suqlarda ya da geminin ig disiplinine ait meselelerde mahalli yetkililerin, iglenen suglar limamn diizenini bozmadrfr miiddetge veya liman yetkililerinin yardrmr istenmediii miiddetge bu sugla ilgili

olarak gemiye ya da gemide bulunan

kigilere miidahalede

bulunmamalan gerektifi" belirtilmigtir. Milletlerarasr Hukuk Enstitiistiniin 1957 yrhnda Amsterdam'da yaptrlr toplantrda ahnan kararda bu konuda "kryr devletinin ig sulannda bulunan yabancr bir gemide iglenen suglardan rlolayr yetkisini kullanabilecegi,
hukuki meselelerdeise mahalli kanunlara ve devletin tarafr oldulu milletlerarasr anlaqmalara uygun olarak geminin ahkonulabilecefi belirtilmig, ancak gemide iglenen ve
kamu diizenini bozmayan ttirdeki suglar dolayrsryla kryr devletinin cezai yetkisini kullanmamasr yOniinde yerlegmig bir uygulama oldu!'u belirtilmigtir. Aynr qekilde sadece
geminin ig iglerine iligkin hukuki meselelerde de devletler yetki kullanmaktan kagrnmaktadrrlar. (

Institute of International Law, Resolution No.IV in Annuarie, Vol.47

(1957),s.487-488).
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1982
da herhangi bir ayrrrm yaprlmadrlr gtize garpmaktadrra2. Tiirkiye,
33.
tarihinde MoHUK nu yiiriirltiie sokmakla agrk gekilde bu kanunun
maddesi ile srmrh balrqrkhk sistemini kabul etmig oldu!'undan bu tarih
yaritibariyle ticari amagla kullamlan yabancr devlet gemileri yfintiurden
gr baErqrkhhndan bahsetmek imkam bulunmamaktadrr. SUnkU bu gemilerin herhangi bir gatrma olayrna karrqmasr tizel hukuk iliqkisinden dog.anbir hukuki uyugmazhk nitelifindedir. Dolayrsryla bayrak devletinin
yetkili temsilcisine tebligat yaprlabilme ve yarglama imkam mevcuttur'
c.

ig

sularda

Bulunan

Ticaret

Gemileri

Ydntinden

Deierlendirme
ig sularda ya da limanlarda bulunan ticaret gemileri ister iizel kigilere ait olsun ister devlete ait olsun mtinhasrran layr devletinin yarg yetkisine tabi bulunmaktadrr. Devletin yetkisinin tilkesellilinin do!'al sonucu olarak bu alanda bulunan yabancl ticaret gemileri tizerinde kryr
devletinin yarg yetkisinin kullamlmasr esastrr. Ancak, bazr devletler tarafindan ig sularda ya da limanlarda bulunan yabancr ticaret gemileri ile
ilgili olarak bu gemilerin ig iqlerine iliqkin kryr devletini higbir surette ilgilendirmey en cezai meselelerde yargr yetkisinin kullamlmasrndan kagr-

42. istanbul b. Asliye Ticaret Mahkemesinin lg82t52 Sayrh lhtiyati haciz kararr; Istanbul
2. Asliye Ticaret Mahkemesinin lsSL/543 sayrh Dosyasr; Qanakkale Asliye Hukuk
bir
Mahkemesinin 19811275sayrh Dosyasr; sovyetler Birli{ine ait Karpinskaya isimli
agrlan
garpmasr
sonucunda
konyteynerin Denizcilik Bankasrna ait Harbiye vapuruna
Yine
bir davada gemi adrna herhangi bir bafrgrklrk talebinde bulunulmamrgtrr.
bir
sistemi
Sovyetler Birlifine ait Krivbass isimli bir tanker ve Deniz Kuwetlerine ait
zarara ufratmrgtrr. Bu zararrn tazmini igin agilan davada ve gemi aleyhine yaprlan taki(GUNDUZ,
batta Sovyet Gemisi igin herhangi bir bafrgrklk talebinde bulunulmamrghr.
Yabancr Devletin Yargr Balrgrkhfr ve Milletlerarasr Hukuk, lstanbul, 1984, s.302).
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etice olarak 1923 tarihli Gothenburg Konferansr ile baglayan siireg 1926
Brtiksel Konvansiyonu ile geliqmig ve 1958 Cenevre Konferansr neticesinde kabul edilen Agrk Denizler Konvansiyonu ve Karasulan ve Bitiqik
Biilge Konvansiyonuna getirilen htikiimlerle bu stireg tamamlanmrqtrr.
1982 tarihli Birlegmig Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunda da a5rm
dtizenleme yer almrgtrr. Dolayrsryla Konvansiyonlara taraf olmayan ilevletler agrsmdan da bir deg'erlendirme yaprlacak olunursa ticari amagla
kullamlan devlet gemilerinin, ister bu gemiler o devlete ait olsun, ister o
devlet tarafindan igletilmekte olsun tabi olacaklan hukuki rejimin aJmen
tizel kigiler tarafrndan iqletilen ya da bunlann maliki olduklan ticaret gemileri igin kabul olunan rejimle aym olaca[.r hususu milletlerarasr tirf ve
adet kurah haline gelmigtirs9.
Yabancr devlete ait ticari gemiler ydntinden ise Tiirkiye 1926 tarihli Briiksel Konvansiyonuna 1955 yrhndan bu yana taraf olmasr hasebiyle
bu tarihten beri akit devletlerin ticaret gemilerine ba[rgrkhk tammamaktadrr40. 1958 Yrhnda yaprlan Birinci

Birleqmig Milletler

Deniz

Hukuku Konveransr esnasrnda Tiirk Temsilcisi ticari amagla kullamlan
devlet gemileri ydniinden yar$ bahsrkh!.r tamnmasr yiintinde hareket
etmigti/l.

Uygulamada Yabancr devlete ait ticaret gemileri iizerinde

yargr yetkisinin kullamldrlr ve bu gemilerle di!'er ticaret gemileri arasrn-

39. Bu konuda deferlendirme igin bkz. THOMSON, Legal Status of Government Merchant
Ships in International Law, 1962, s.143; MCNAIR W., Legal Aspects of State Shipping
Grotius Transactions, Vol.34 (1949).
40. GtINDUZ, A., Yabancr Devletin Yargr Bafrgrkhfr ve Milletlerarasr Hukuk, lstanbul,
1984.s.301-303.
41. A/CONF.Ut3140,s.20
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Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Hollanda, Macaristan, Italya,
Japonya, Meksika, Norveg, Polonya, Romanya, Ispanya, isveg ve
Yugoslavya gibi drinyamn deniz ticaretinde 6ncii durumunda olan devletler katrlmrglardrr. Konferansta "devlet gemilerinin balrq*hfi

ile ilgili"

bir tasan Konvansiyon rizerinde mutabakata vanlmrg ve ticari amagla igletilen devlete ait ya da devlet tarafindan igletilmekte olan gemilerin ve
yiiklerin

genel denizcilik hukukuna

tabi olmasr kararlagtrrrlmrqtrr.

Bunun drqrndaki harp gemileri, devlete ait yatlar, ve devlet tarafrndan
sahip olunan ya da iqletilen ve gayri ticari amagla kullamlan di!'er bazr
gemiler muafiyet kapsmr iginde tutulmuglar ve mtinhasrran bayrak devletinin yetkisine tabi krhnmrglardrr. Brukselde toplanan Konferans neticesinde kabul edilen Bniksel Konvansiyonu ile neticede ticari amagla iqletilen devletin maliki oldulu ya da iqlettiEi gemiler yargr ba{rgrkhgr
kapsamr drgrnda tutulmugturS8. Bruksel Konvansiyonunda yer alan htiktimler esas olarak barrg zamamnda uygulanmak rizere drizenlenmig,
Konvansiyonun 7. maddesi ile akit devletlerin diier devletlere 0nceden
bildirmek kaydr ile Konvansiyonun uygulanmasrm ertelemek hakkr verilmigtir.

38. Ttirkiye'nin de 1955 yrhnda hraf oldu!'u bu Konvansiyonun ilgili htikmii gu gekildedir.
"Devletlere ait olan veya onlar tarafrndan igletilen gemiler, bu gemilerin ytikleri, Devlet
gemileriyle tagrnan yolcu ve yiikler ve aym zamanda bu gemilere sahip bulunan veya
bunlan igleten veyahut bu hamulelerin sahibi bulunan Devletler, bu gemilerin igletilmesine veya hamulelerin tafrnmasrna miitedair talepler hakkrnda, hususi gemi, ytik ve donatrmlara tatbik olunan aym sorumluluk kaidelerine ve aJDr miikellefiyetlere tabi tutulurlar. (m.1) Bu mesuliyet ve miikellefiyetler hakkrnda, mahkemelerin salahiyeti, adh
takibat ve muhakeme usulii ile ilgili kaideler, hususi pahrslara ait olan ticaret gemileri
ve eghasa ait hamulelerle bunlann sahiplerinin tabi bulundulu aynr kaidelerdir. (m.2)
Metnin tamamr igin bkz. EK-7.
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milerine de di['er devlet gemileri grbi yargr ba[rgrkh$ tammalan $zel ticaret gemileri sahipleri agrsrndan gok btiytik haksrzhklara neden olmugtur. Devletler cizel kiqilerle ticari agrdan rekabet ederken, difer yandan
sorumluluklardan kagmak kaydryla btiytik bir avantaj elde etmiglerdir.
Balrgrkfuk prensibinin otaya grkrqnedeni egemen gticrin prestif ve onurunu korumak olup bu egemen giicti 6zel gemi malikleri kargrsrnda gtizle
gdrtiliir

bir ekonomik rekabet avantajr igine sokmak olmadr[nndan

Birinci Dtinya savagrndan soriraki diinemde iqadamlan ve gemi malikleri
bu uygulamamn de[igmesi ytintinde gahqmalar yapmaya baglamrglardrr.
Lg23

tarihinde

Gothenbur'do

yaprlan

Milletlerarasr

Denizcilik

Komitesinin Konferansrnda egemen devletlerin de ticari amagla igletilen
gemiler yiintinden aJrnen tizel gemi malikleri gibi sorumluluk ytiklenmeleri ytintinde kararlar ahnmrgtrr. Gayri ticari amagla iqletilen devlet gemileri ydntinden ise bu tiir sorumluluklann
ti

Mahkemelerince

uygulattrnlabilmesi

ancak geminin bayrak devlekararlagtmlmrqhl.

Diinya savagr sonrasrnda otaya grkan bu eiilim

Birinci

1958 Cenewe Birinci

Birlegmig Milletler Deniz Hukuku Konferansrna da yansrmrg ve burada
herhang! bir devletin yargrsrndan tam olarak ba['rqrkhk ancak devlete ait
ya da devlet tarafrndan iqletilen ve miinhasrran ticaret drgrnda bir amagla kullamlan devlet gemilerine tamnmrgtrr. Dolayrsryla ticari amagla igletilen devlet gemileri htiktim drqrnda brrakrlmakla bunlarrn mutlak baortaya
bir ' gekilde
dolayh
yararlanmayacaklan
Sqrkhktan
konulmugturST.
1923 tarihinde yaprlan Gothenburg Konferansrnda bu konuda ahnan kararlardan sonra Nisan 1926 tarihinde bu kez Brtikselde iinemli bir
diplomatik Konferans dtizenlenmiqtir. Bu konferansa Ingiltere, Belgika,

37. 1958 CenevreAqrk Denizler Konvansiyonu,ffi.9
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mahkum olmuq bir kiqinin limanda yatmakta olan yabancr bir harp gemisine srlrnmak istemesi durumunda prensip olarak bu qahsrn gemiye
kabul edilmeyerek yerel yetkililere teslimi gerekir. Ancak bu gahusgemi
komutamnca gemiye kabul edilmiq ise yerel yetkililerin zorla gemiye girerek bu gahsr yakalamak haklarr bulunmamaktadrr. Bu konuda yaprlacak gey diplomatik yolardan bu qahsrn teslimrni saflamaktrr. Adi sug drgrnda bir siyasi sug nedeniyle yarglanmakta olan ya da mahkum olmuq
bir kiqinin yabancr harp gemisine srflnmasr durumunda ise durum deEiqmektedir. Hall ve Westlake'e gtire bu gibi durumda kryr devleti yetkililerinin gemiye srfrnan siyasi suglunun teslim edilmesini istemek haklan
bulunmamaktadrr ve bu tiir gahrslann harp gemilerine kabulti teamiil
hukuku kurah haline gelmiqtir3a.
B- Ticari

Amagla

Kullanrlan

Devlet

Gemilerinin

Hukuki

Drrrumu
gemileri 1920 li yrllann baqlanna
.Ticari amagla kullamlan devlet
gelinceye kadar birgok devlet tarafindan yarg bafrqrkhlrndan yararlandrmak acrsrndan gayri ticari amagla igletilen devlet gemileri ile bir tutulmugturss.Bazr devletler ise bunun aksine ticari amagla igletilen devlet gemilerini a5rnen6zel kigilerce igletilmekte olan ticaret gemileri gibi
addederek bunlann yargr bafrqrkhf,rndan yararlanmamasr ydnti'nde uygulama yapmrglardrr36. Bazr devletlerin ticari amagla igletilen devlet ge-

84. Bu konuda.ayrrntrh bilgi igin bkz. MCNATR, "Extradition and Exterritorial Asylum",
vol. 28(1951) s.172-203 savaq gemilerine siyasi srfirnmaya miisaade edildifi uygulamada g6ziikmektedir. Orneiin 1862 ve 1922 yrllarrnda lngiliz Savaq Gemileri Yunan Kral
ve Kraligesini sr!'rnma igin gemiye kabul etmiglerdir'
3 5 . Ingiltere, Amerika Birleqik Devletleri, Kanada ve Almanya gibi tilkeler
36. Belgika, Mrstr, Fransa, italya gibi iilkele.
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devletinin egemenliiinin ihlali anlamrna gelecektir. B6yle bir durumda
gemi komutammn yapmasr gereken gey kendi bayrak devletinin kryr devletindeki konsolosu aracrh!'ryla keyfiyeti yerel yetkililere ilitmek ve kagak personelin yakalamp teslim edilmesini istemektedir. Bu tiir sorunlar
genelde devletler arasrnda iki tarafu anlagmalar konu yaprlmakta ve bu
gekilde diizenlenmektedirss. Ne var ki biiyle bir anlagmen'n yoklu!.unda
lcyr devleti yetkililerinin

kryrya kagak gemi personelini gemi komutamna teslim etmek yukiimliiliigu bulunmamaktadrr. Kagak kiginin geminin
ba5'rak devletinin Konsolosunun talebi tizerine yakalandrfr esnada harp
gemisinin limandan aynlmrg olmasr durumunda uygulamada bu gibi kigiler bayrak devletinin konsolokluk yetkisiline teslim edilmektedir.
lO.Ig Sularda Bulunan Yabancr llarp Gemilerine Srlrrnrng

kryr

Harp gemileri yabancr devlet limanlannda bulundukran esnada
devletinin
kanun ve kurallanna
ulmakta
ytiktimltidtirler.

Dolayrsryla siyasi olmayan bir fiilden dolayr yargrlanmakta olan ya da

33. Kasrm 1905 tarihinde Panther isimli bir Alman Hiicumbotu Brezilyanrn ltaiahy lirnamnda yatmakta iken gemi miirettebatrndan Hasmann, gemi komutanrnca kryrda kalmast igin kendisine verilen izin siiresi bitmegine ra$men gemiye geri dtinmemigtir, Bunun
tizerine Panther isimli Alman Hiicumbotunun Komutan, kryrya bu gahsr arqrnak iizere
12 tinifonnah kiiguk rutbeli asker ve 3 tane sivil giyimli subaydan olugan bir arama grubu gdndermigtir. Bu grup ltajahy'de bulunan birgok eve girerek kagak asLeri bulabilmek igin arama yapmrg ve bazr kent sakinlerini de kendilerine yardrmcr olmalan konusunda zorlamrglardrr. Bu aramalardan bir sonug ahnamamrg, ne var ki olaydan iki gun
sonra Hagmann kendiliiinden

gemiye diinmiigtiir. Bu ola5z Brezilya Htikiimeti

protesto etmig ve bunun kendi tilkegel egemenlilinin
nigtir. Bunun tizerine Alman Yetkilileri

giddetle

afnr bir ihlali oldulunu beyan et-

yaptrklarr aragtrrma neticesinrde Gemi komu-

tanrnr bur hareketi nedeniyle giirevden almrglar ve Brezilyah Yetkililerden de 6ziir dilemiglerdir. (COLOMBOS, op. cit.s.276).
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lunmamaktadrrS2
Acaba, harp gemisi yabancr bir limanda bulunuyorken gemide bulunan

gemiden kryrya kagmasr durumunda

askerlerden birisinin

Komutamn bu kagafr hyrya personel gtindererek yakalatmak haklir var
mrdrr? Hig giiphe yokki harp gemisi komutammn btiyle bir hakkr bulunmamaktadrr. Kendisinin biiyle bir fiile teqebbtis etmesi agrk olarak kryr

32. Bu konuda 1862 yrhnda Brezilya'da vuku bulan bir olay ilging bir 6rnek olugturmaktadrr. 1862 Yrhnrn Haziran ayrnda Ingiliz Deniz Kuwetlerine ait Forte isimli bir geminin
iig subayr gemi bir Brezilya limamnda demirli iken kryrya grkmrglar ve kryrda Brezilya
Yetkililerince tutuklanmrglardrr. Buna Ingiltere itiraz etmig ve olay Hakem srfatryla
Belgika Krahna gitmigtir. Hakem srfatryla verilen kararda "Brezilyanrn bu tutuklama
eyleminin Ingiltere'ye karpr bir sug olugturmadr!'r, Brezilya yetkililerinin bu olayda herhangi bir tahrikinin tesbit edilemedifini, subaylann keyrda tiniformasrz durumda bulunduklanm, bilahare kimliklerini isbat ettikten sonra derhal sahverilmig olduklanar"
belirterek Brezilya'nrn bu tutuklana

igleminde haksrz olmadrln ortaya konulrrugtur.

Yine bu kez Ingiltere'de vukubulan bir olayda 1926 Yrhmn Eylul ayrnda Sharkey isimli
bir ABD destroyerinin tayfalanndan birisi silahh bir kavga esnasrnda yine bir
Amerikan Savag gemisi olan Lardgen'in personelinden birisi tarafindan Gravesend'in
drg mahallelerinden birisinde vurularak yaralanmrg, uluslararasr dostluk ve nezaket
kurallarrnrn bir gere!'i olarak Ingiltere Samir Amerikanrn Londra Btiytikelgisinin talebi do!'rultusunda bu gahrs hakkrnda Ingiliz Yetkililerince kasden adam tildtirmeye tegebbtisten"dava agrlmrqolmasrna rafmen, yargrlamam iizere Amerikah Yetkililere teslim etmigtir. Igiqleri Bakanh[:

tarafrndan konu ile ilgili

olarak yaprlan resmi

agrklamada" bu olayn 6zel gartlan ABD'nin Londra Biiyiikelgisinin sanr$n ABD Deniz
Kuwetleri

Mahkemeeinde yargrlanacalrna iligkin olarak verdiSi garanti altrnda

Amerika Birlegik Devletleri Mahkemesinin olayda yetkili olmasrnr daha uygun olaca{r,
gerek sam!.rn, gerekse mafdurun Amerikan Donanmagrnamensup olmalarr ve olaydan
doirudan dofruya herhangi bir lngiliz vatandagrnrn etkilenmemig olmasr kargrsrnda bu
karar vanldrfr" belirtilmigtir. (4 Eyliil 1926,The Times)
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9. Harp Gemisi Personelinin
lan Durumunda

ffi1

Ve Komutamnrn

Tabi Olacaklarr Ifukuki

Kryrya Qrkms-

Rejim

Harp Gemisi personelinin iiniformah olarak ve gemiyJeilgili resmi
bir grirevin ifasr amacryla hryrda bulunmalan durumunda bu kigiler tizerinde uygulanacak ilke "rilkedrqilrk prensibidir." Yani bu kigilerin luyrda
da

yerel makamlarrn yetkisinden bafrqrkhklarr sdzkonusu olacaktrr.

Ancak bu qahrslar kryrya riniformah olarak ya da gemi ile ilgili resmi bir
grirevin ifasr maksadryla grkmamrg olmalan durumunda loyr devletinin
iilkesel yetkisine tabi olacaklardrr. Dolayrsryla mahalli kanun ve dtizenlemelerin herhangi birisinin ihlali durumunda bu qahrslar kryr devleti
makamlarrnca sorugturmaya tabi tutulabilecek ve yargrlanabileceklerdir. Bu qahrslar tarafindan iglenen suqlann dnemsiz nitelikte, kryrmn drizenine etkilemeyen ttirde bir sug olmasr durumunda uygulamada milletlerarasr nezaketin bir gerefi olarak yerel makamlar sug igleyen gemi
personelini gemi komutamna cezalandrnlmak uzere teslim etmektedirler. Ne var ki bu konuda kryr devleti agrsrndanyasar bir yiikumluhik bu-

"harp gemileri ve devlete ait personeli arasrnda vuku bulan ig meselelerde yerel
Mahkemelerin gemi personeli arasrnda birbirlerne kargr iglenmig suglarda yetkili olmadrklanm, ancak geminin bayrak devletinin bu yetkisinin kullanmaktan vazgegmesidurumunda yerel makamlann yargrlama yapabileceklerini" belirtmigtir. Bu olayda, The
cheung Keng isimli Qin'e ait silahh bir Giimriik Gemisinin lngimiz kaptanr, gemide bulunan ve Ingiliz vatandagr olan bir kamarot tarafindan gemi Hong Kong karasularmda
yatmakta iken dldtirtilmtig, dava Hong Kong Mahkemesinde giirtilerek Sanrk 6ltim cezasrna garptrnlmrgtrr. (1937) (29 Hong Kong Law Reports, s.22) verilen ceza temyiz mahkemesince de onanmrqtrr. Bu olayda Temyiz Mahkemesi esas yetkinin
Qin Htikiimet
Makamlarrnda olduiunu, ancak Qin makamlannrn ingiliz Mahkemelerinin yargrsrna
miisaade etmeleri nedeniyle yargrlamanrn yaprlabildigini belirtmigtir.

I

\
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yargrlama hakluna haizdirler. Harp gemisi komutamnrn da bu qahsrn iadesini talep etmek ha}ikr bulunmamaktadrr.
8. Karada

Sug iglendikten

Sonra Gemiye Qrkrlmrq Olmasr

Durumu
Gemi mtirettebatrndan bir kimsenin karaya grktrlr esnada gemi
personelinden bir kimseye kargr sug iqleyrp de gemiye kagmrg olmasr durumunda yerel yetkililerinin talebi doirultusunda harp gemisi komutanrmn bu sugluyu yerel yetkililere teslim etmesi zorunluluiu yoktur. Boyle
bir durumda samk ve mafdurun her ikisinin de geminin bayrak devleti
vatandagr olmalan nedeniyle yargrlamanrn geminin bayrak devleti mahkemelerince yaprlmasr adaletin tecellisi agrsrndandaha uygundur.
Gemi personelinin karada layr devleti vatandagr drqrnda bir yabancrya kargr sug iqleyip de gemiye kagmasr durumunda bu qahsrn gemi komutam tarafrndan kryr devleti yetkililerine talep halinde iadesi gerekir.
Ne var ki Gemi Komutammn boyle bir talebi reddetmesi durumunda luyr
devleti yetkililerinin bu geminin limam ya da igsulan terketmesini istemekten baqka yapabilecekleri bir gey yoktur.
Aym durum gemi personelinin karada }ayr devletinin vatandaglanndan birisine karqr suq iqlemesi durumunda da sdzkonusu olacaktrr.
B6yle bir durumda harp gemisi komutammn sams mutlaka kryr devleti
yetkililerine iadesi gerekir. Ancak, iade etmemesi durumunda lcyr devleti yetkililerinin zorla gemiye girerek bu gahsr yakalamak haklan bulunmamaktadrr. Btiyle bir durumda da izlenecek en ryr yol gemryi abluka altrna alarak harp gemisinin bayrak devleti yetkilileri nezdinde diplomatik
giriqimlerde bulunmak ve sam$n teslimini saflamaya gahgmaktrr3l.

31. 1939yrhnda gtiriilen CHUNG ChiCheungv.The King davasrndaMahkeme Hakimi
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vaka'm temsil etmeleri nedeniyle milletlerarasr hukuk tarafrndan
tamnan statti bu gemilere mridahaleyi engellemektedir. Ancak bunun aksine
davramlmasr durumunda, bu kez kryr devletinin egemenli!"i ve vakarr
ze_
delenmiq olmaktadrr. Biiyle birdurumda uygulanabilecek en iyi yaptrnm
harp gernisi komutam sugluyu teslim edene kadar geminin yerel yetkili_
lerce abluka altrna ahnmasr ve limana ya da ig sulan terketmesine
mri_
saade olunmamasrdrr. sanryoruz ki briyle bir beklemenin neticesinde
geminin iagesinin azalmasr nedeniyle harp gemisi komutam
tarafindan
suglu yerel yetkililere belirli bir zaman sonra teslim edilmek zorunda
ka_
hnacaktrr.
7. Gemide sug iglemesinden sonra r(araya
erlurrnasr Durumu
Gemi mtirettebatrndan bir kimsenin gemide bir sug igledikten
son_
ra karaya kagmasr durumunda gemi komutamnn bunun iadesini
istemesi durumunda acaba yerel yetkililerin bu qahsr iade mtikellefiyetleri
var
mrdrr? Buna deligik olasrhklara gtire cevap vermek gerekir.
oncelikle, gemi miirettebatrndan oran bir kiginin iqledifi
sug yine
gemi miirettebatrndan olan bir kiqiye kargr iglenmigse
kryr devleti yetki_
lilerinin bu zugun sanrlnnr Harp Gemisi Komutammn talebi
halinde gemiye iade etmeleri gerekir. B6yle bir talep olmamasr durumunda
yerel
Yetkililer kendi kanun ve kurallan mucibince bu gahrsla
ilgili gerekli
yargrlamayr yapacaklardrr.
Gemi mtirettebatrndan olan bir kiginin gemide bulunan
bir yaban_
crya kargr herhangi bir sug igleyip de karaya kagmasr durumunda
bu yabancr maidurun kryr devletinin vatandagr olmamasr durumunda
la5n
devleti yetkililerinin gemi miirettebatrndan olan kagalr gemi
komutam_
mn talep etmesi durumunda gemiye iadesi gerekecektir.
Ancak, maldur
gah'rskryr devletinin vatandagr ise yerel yetkililer gemi
mtirettebatrndan
olan bu gahsr iade etmek zorunda olma5np, kendi mahkemeleri
dminde
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bir kiqi tarafindan gemi mtirettebatrna karqr bir sug iglenmesi durumunda Gemi Komutam bu qahsr yerel yetkililere teslim'edebilir. Ancak teslim etmemesi durumunda yerel yetkililerin gemi komutam buna zotlamaya hakkr bulunmamaktadrrSo'
Gemi mtirettebatrna dahil olamayan ve geminin bayrak devleti vatandagr olmayan bir kiginin gemi miirettebatr drqrnda kryr devletinin vatandaqr olmayan bir kimseye kargr sug iqlemesi durumunda da harp gemisinin komutam bu sugluyu kryr dervleti yerel yetkililerine teslim
edebilir. Ancak teslim etmemesi durumunda yerel Yetkililerin

gemi

Komutamm buna icbar etmeleri mtimktin delildir.
Kryr devletinin bir vatandaqrmn ig sularda ya da limanlannda bulunan yabancr bir harp gemisinde gemi rntirettebatrna ya da mrirettebat
drqrndaki bir kimseye karqr sug iglemesi durumunda gemi komutammn
bu qahsr yargrlamak iizere yerel yetkili.lere teslim etme gdrevi vardrr.
Ancak teslim etmemesi durumunda klyr devleti yetkililerinin gemiye
gemi komutanrmn nzasl hilafina girerek sugluyr yakalamalanmn mrimktin olup olmadrs konusunda milletleraras hukukta bir agrkhk yoktur.
Samyorum ki bdyle bir durumda da kryr devleti yetkililerinin olayr diplomatik yoldan halletmeye gahgmalal, ha.lledememeleri durumunda harp
gemisinin ig sulal ya da karasulalm te:rketmesini istemekten baqka yapabilecekleri bir qey bulunmamaktaful. rQtinkti harp gemilerine bu gemiIerin dolrrrdan doiruya mensubu buluniluklan devletin egemenlifini ve

80. Bu konuda bkz. Milletlerarar Hukuk Enstittistintin 1928 tarihli Stokholm Kararlannrn
lS.maddesi; Stocholm Resolutions of The Institute of In'bernational

Law,

L928,

Annuariq, vol.34, s.742; GREGORY, "Jurisdiction over Foreigln Vessels in Territorial
Waters", Michigan Law Review,Vol.2, s.233.
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ig sulannda bulundulu devretin bu gemi ve miirettebat tizerinde
bir yet.
kisi yoktur. Gemi iginde vuku bulan do!.um, 6lum gibi olaylarda
da Layr
devletinin herhangi bir yetkisi bulunmamaktadrr. Gemide bulunan
kigi_
ler arasrnda vuku bulan olaylarda da bu kigiler gemi mtirettebatr
drgrn_
daki kigiler de olsa, olayrn neticesi layr devletine sirayet etmedili
ve sa_
dece gemiye mtinhasrr kardrlr takdirde kryr devletinin
yerel
makamlarrmn gbmiye herhangi bir qekilde mtidahale hakhr
yoktur2e.
Ancak, gemide iglenen bir sugun sonuglannrn kryrya sirayet
etmesi, ya
da limanrn diizenini bozmasr durumunda luyr devletinin yerel
makamla_
nmn gemiye miidahale haklarr vardrr. Bu mridahale iki agamada
gergek_
legebilir. Oncelikle layr devleti yetkilileri harp gemisinin
limam ya da ig_
sulan terketmesini isteyebilirler. Harp Gemisinin
kry. devleti
yetkililerinin bu talebini umursamamasr durumunda
layr devleti yetkili_
leri gemiyi limandan ve ig sulardan grkarmak amacryla
makul oranda zor
kullanabilirler. Ancak bu zor kullamm geminin limamn
dtizenini bozucu
eylemlerini tinlemek amacryla srmrh olmahdrr. Harp gemisinin
konutam_
mn direnmesi ve luyr devleti yetkililerinin tehdit etmesi ya
da silah kul_
lanmaya kalkrgmasr durumunda kryr devleti me$ru
mridafaa srmrlan
dahlinde bu harekefle orantrh gekilde kuwete baqv'rma
hakkrna sahip_
tir.
6. Geninin

personeri

Drgrnda Bir

Kinsenin

Gemide sug

iglemesi Durumu
Geminin ig sulard a ya da limanda bulundugu esnada
geminin murettebatrna dahil olmayan ve geminin bayrak devleti
vatandagr olmayan

29' coloMBos,

The Legar Regime of warships in Foreiga waters, M6langes
en l,honneur
de Gilbert Gidel, 1961,s,1b9-t65;HALL, op.cit.s.24b.
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ve buna Ek Protokol htiktimleri bu hususu teyid etmektsfi126'a. Bu konvansiyona gdre harp gemileri yamnda "Devlete ait yatlar, g6zci gemileri,
hastane gemileri, yardrmcr gemiler, iage gernileriyle bir devlete ait bulunan veya kendisi tarafrndan igletilen sair gemiler ve bir alacak vocut
buldu!'u srrada ticari olmayan ve mtinhasrran bir Hiikiimet hizmetine
tahsis edilmig bulunan gemiler" adli tedbir icabr olarak veya herhangi
bir adli usul ile haciz ve tevkif edilemeyecekleri gibi bunlara el de konulamayacaktrr."2T
Kamu gemilerine tamnan bu muafiyet bu gemilerin sonradan 0zel
kiqilere devredilmesi durumunda da sorumluluk konusu olayrn bu gemi
devletin egemenlili ve tasarrufu alhnda iken olugmug olmasr durumunda devam edecektir. Yani tizel kiqinin elinde iken bu gemilere devlet hizmetinde iken maruz kafinan bit zarat dolaylsryla el konulamayacak yargrsal bir igleme maruz brrakrlamayacaktrr. Ancak geminin tinceden
devletin miilkiyetinde

deiil de kirasr altrnda kullamhyor

olmasr duru-

munda bu gemiye iizgii olarak verilmig bir hizmetten oluqan borg igin bu
borg devlet hizmetinde iken oluqmug olsa bile el konulabilecektir2s.
5. Yabancr Bir Limanda
ve Miirettebatrnrn

Hukuki

Bulunan

IIar? Gemisinin

Komutanr

Durumu

Bir harp gemisinin yabancr bir devletin limamnda ya da i9 sulannda bulundusu esnada bu geminin komutam ttim gemi ve mtirettebat iizerinde mtinhasrr yetkiye sahiptir. Dolayrsryla limamnda bulundu!'u ya da

26a.Bu karuda bkz. supra dn.24;
27. tg26 Brirksel Konvansiyonu m.3.
28. Orneiin kurtarma, yardrm ticreti, krlavuzluk gibi gemiye yaptlan hizmetler.
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yrhndagOrtilen"TheJassy"davasrndada kullanrlmrgtrl25
Acaba bir geminin gayri ticari amagra devret hizmetinde
kulramhp
kullanrlmadr{r kim tarafindan deferlendirilecektir? yani geminin
bayrak
devletinin beyanrna mr itibar edilecektir, yoksa kryr devleti yetkilileri
bu
konuda kendileri mi saptama yapacaktrr? Bu konuda agrkhk
ormamakla
birlikte genel uygulama yabancr geminin bayrak devleti yetkililerinin
geminin niteli{i konusundaki resmi beyanrna itibar edilmesi yOntindedir.
Bu husus yabancr devlet tarafindan ktittiye kullamlabilecek
bir husus ol.
makla birlikte devleilerin bu konuda birbirlerine itibar
etmelerinde zo_
runluk bulunmaktadrr26.
Ttirkiye agrsrndan bir def'erledirme yapmak gerekirse yabancr
dev_
lete ait gayri ticari amagrakullamran bir geminin ig
sularrmrzda ya da li_
manlanmrzda bulundukran esnada tabi olacaklarr
hukuki rejim yargr
yetkisinin kullamlmasr yrintinden harp gemileri
crbi olacaktrr.
Ttirkiye'nin 1955 yrhnda taraf olduiu 1926 Tarihli Brriksel
Konvansivon

25' Jassy isimli gemi Romanya devletine ait olup Romanya
Devlet Demiryollan ile ba$lantrh olarak Posta ve yuk taqryan bir gemidir. Mahkeme
davada egemen bafiqrkhk prensi_
binin gerefi olarak Romanya devletine ait gemi ile ilgili yargrsal
girigimlerde bulunulmamasrnaizin vermemiqtir. (COLOMBOS.op.cit.s.262).
26' Ornefin Ingiltere bu konuda balrgrkhk talebinde bulunan
devletin Drgiglerinden gelen
beyana itibar etmekte ve bunu ayrrca araqtrrma konusu yapmamaktadrr.
(MCNAIR,
"Judicial Recognition of states and Grovernments and the Immunity
public
of
ships,,,
B'Y'I'L', 192r-1922, s.74)' Turkiye agrsrndan ne gibi bir
uygulama yaprldrgr tarafimrzdan kesin olarak saptanamamrgtrr. Ancak bu gibibir
durumda ideal oranr ilgili
Mahkemece geminin kamu hizmetine tahsis edilmig olup
olmadrsr hususunun Adalet
Bakanl{r kanahyla Drgigleri bakanhfrna sorulmasr ve bu
Bakanhkga geminin bafh bu_
lundu!'u devletin Drgiqleri Bakanhfinca verilecek cevabi yazrnrn
esas ahnmasrdrr.
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tinemle arz etmekte fayda vardrr ki, yaban'crharp gemisine yarg balrgrklr$ tanrnmasr, bu geminin verdili zararrn fiirk Mahkemelerince tesbitine engel defildir.

Devletin rnilletlerarasr sorumluluiunun

srmrlanmn

tesbiti agrsrndanMahkemelerce delil tesbil;i yaprlmasr zaruri olduiu gibi'
bu delil tesbiti iqlem yarg yetkisinin kulla.mlmasr kapsamr iginde mtitaa
edilmesi gereken bir husus deiildir. Bu tiir bir tesbitin neticesine taraflann her zaman itiraz etme haklarr oldufu gibi, taraflan kesin olarak ba!'layrcr bir yOnti de bulunmamaktadrr. Bunun yaprlmasrnda amag yukarda
da aynntrh olarak ortaya konulduiu gibi delillerin kaybolmamasrmn teminidir. Nitekim 1983 tarihli Yabancr Silahh Kuwetlere BaSh Gemilerin
Ttirk Iq Sulanna Geligleri ve Bu Sulardaki hareket ve Faaliyetlerine
itiqLitr Ydnetmelik de buna cevaz vermektedir.
4. Gayri

Ticari

ve Limanlarda

Sular
Ifukuki

Amagla Kullamlan
Bulunduklan

Devlet

Esnada

Gemilerinin
Tabi

Ig

Olacaklarr

Rejim

Kamuya ait gayri ticari amagla kullamlan gemilerin ig sularda ya
da karasulannda bulunduklarr esnada tabi olacaklan hukuki rejim kryr
devletinin yetkisinden meafiyet agrsrndanharp gemiler ile temel olarak
aynr niteliktedir. Bu konuda milletlerarasr hukukta kabul olunan gdriiqtin temel dayanafr "The Parlement Belge" davasrdrr. Dover ile Ostend
arasrnda gahqmakta olan ve Belgika Devletine ait bulunan Parlement
Belge isimli buharh gemi Dover Limamnda bir romorkor ile garprgmry ve
bu Romdrk0riin sahipleri tarafrndan Ingiliz Mahkemeleri nezdinde gerekli hukuki yorllara baqvurularak geminin ahkonulmasr istenmigtir.,
Agrlan bu d.avayakarqr 1878 yrhnda tamyiz Mahkemesi tarafindan "geminin Belgika Devletine ait oldu['u, bu devletin kamu hizmetinde kullamlan bir gemisi olmakla Mahkemenin bu gemi ile ilgili olarak yetkisinin
kullunalmrsrmn sdzkonusu olmadr$" gerekgesiyledavamn reddi cihetine
gidilmiqtir. Aym gerekge bu defa Ingiliz denizcilik Mahkemesinde 1906
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niteli!'ine gtire yaprlacak de!'erlendirmeise bukonudaki yerlegik milletlerarar uygulama ile uyum arz etmemektedir.Ancak burada bir noktayr

zamanda bu gemilere sahip bulunan veya bunlan igleten veyahut bu hamulelerin sahibi
bulunan Devletler, bu gemilerin iqletilmesine veya hamulelerin tagrnmasrna miitedair
talepler hakkrnda, hususi gemi, ytiLkve donatrmlara tatbik olunan aym sorumluluk kaidelerine ve aynr miikellefiyetlere tabi tutulurlar. (m.l) Bu mesuliyet ve miikellefiyetler
hakkrnda, mahkemelerii salahiyeti, adli takibat ve muhakeme usulti ile ilgili kaideler,
hususi gahrslara ait olan ticaret gemileri ve eghasa ait hamulelerlerle bunlann sahiplerinin tabi bulundulu aynr kaidelerdir. (m.2) I-Yukandaki iki maddenin hiiktimleri, harp
gemilerine, Devlete ait yatlara, gdzcii gemilerine, hastane gemilerine, yardrmcr gemilere, iage gemileriyle bir devlete ait bulunan veya kendisi tarafrndan igletilen sair gemilere ve bir alacak viiicut buldulu srreda ticari olmayan ve mtinhasrran bir Htiktimet hizmetine tahsisi edilmig bulunan gemilere kabili tatbik delildir. Bu gemiler, herhangi bir
adli tedbir icabr olarak veya herhangi bir adli usul ile haciz ve tevkif edilemeyecekleri
gibi bunlara el konulamaz.
Bununla beraber alakalarrn, geminin sahibi olan veya onu igleten Devletin yetkili mahkemelerine miiracaata haklarr vardrr. Ve bu devlet agalrda zikredilecek hususlarda muafiyet hakkrndan istifade edemez.
l. Qarprgmaveya diler deniz kazalarr sebebiyle agrlan davalar igin;
2, Yardrm, kurtarma veya diier miigterek avaryalar dolayrsryla agrlacak davalar iqin;
3. Tamirat, kumanya temini veya gemrye miitedair sair mukaveleler dolayrsryla agrlan
davalar igin;
II- Aym kaideler, bir devlete ait olup yukarda derpig olunan gemilerde nakledilen hamuleye de kabili tatbikti.
III- Bir devlete ait olup ticari olmayan fakat HUkiimete ait bir maksat tahtrnda ticaret
gemilerinde nalrledilen hamuleler, herhangi bir adli tedbir icabr olarak veya bir adli
usul ile haciz ve tevkif edileneyecekleri gibi bunlara el konamaz. Busunla beraber, 9atrgma, deniz kazalarr, yardrm, kurtarma, miigterek avarya sebebiyle agrlan davalarla,
mezkur hamuleye ait mukavelelerden do{an davalar 2'nci madde gereiince selahiyetleri
mahkemeler huzurunda riiyet olunabilir. (m.3) Metnin tamamir igin bkz. EK-?.
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meltem davasrna iliqkin olarak verilen karann gerekgesinin de!'erlendirilmesinde bu kanaat kuwetlenmektedir. Bu olayda iglemin nitelili kriterinin'uygulanmasr durumunda yabancr devlete ait harp gemisine haksrz frilin 6zel hukuk kigiler tarafindan da ikasr miimktin olduiundan
yarg baflrqrkh[,r tamnmasr gerekirken, iqlemin amacrna gtire de!'erlendirme yaprlarak yani yaprlan iqlemin do!'rudan dolruya devlet fonksiyonlanmn yaprlmasr amaclnl taqrmasr gerekgesiylebu gemiye yarg ba[,rgrkhs

tamnmrqtrr.

Yargrtay'rn

bu

konudaki

deferlendirmesi

kanaatimizce yerinde bir de!'erlendirmedir ve bu konudaki milletlerarasr
tatbrkata uygunluk arz etmektedir. Iglemin nitelifli kriterinin esas ahnmasr durumunda srmrh muafiyetin kapsamr gok dar tutulmuq olacak ve
istisnai bir kag durum drgrnda devlete yargr ba!.rgrkhs tamnmamrg olacaktrr.
Biittin bu deferlendirmeler sonucunda somut incelememizle ilgili
q6yle bir neticeye varmak'miimktindiir. Yabancr harp gemilerinin her
ttirlii eylem ve iglemleri dolrudan dolruya devlet fonksiyonlanmn yaprlmasr amaclm tagrdr[rndan ve bu sibi gemilerin yapacaklan eylem ve iqlemlerin higbir zamarr ticari bir faaliyet olarak de!'erlendirilmesi

mtim-

ktin olmadrfrndan bu gemilerin, karasulannda veya i9 sulada ya da
limanlarda vukuu bulan eylem ve iglemlerinde yargr ba$grkhklan tamdrr. Bu hususu fiirk uygulamasrnda agrkcateyid edilmektedir2a. Iglemin

1955 5nhnda taraf oldu!'u "10 Nisan 1926 tarihli Devlet Gemilerinin
Mafryetleri ile ilgili bazr kaidelerin Tevhidi hakkrnda Milletlerarasr Siiziegmede de
(1926 Brriksel Konvansiyonu; Diistur 3. Tertip, cilt.36 s.274-281)Harp gemileri ve gayri

24. Tiirkiye'nin

ticari amagla iqletilen devlet gemileri kryr devletinin yargrsrnrn kullanrmrndan muaf tutulmuqtur. Anrlan Konvansiyona gdre "Devletlere ait olan veya onlar tarafrndan igleti'
len gemiler, bu gemilerin ytikleri, Devlet gemileriyle tagrnan yolcu ve yokler ve aynr
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iglemin niteliflne grire mi deierlendirme yapmaktadr? yoksa bri soruna
fonksiyonel agrdan mr yaklaqmaktadrr?
iglemin amacr kriterine gdre "e!.er devletin taraf olduiu bir iqlem
dogrudan doiruya devlet fonksiyonlarrnrn yaprlmasl amacrm gridriyorsa,
bu bir egemenlik iqlemidir ve bu gibi iglemler sOzkonusuolduiunda yargr
muafiyeti tanrr. Yaprlan iglem ticari amagla veya kazang safilamak amacryla yaprlmrq olan bir iqlem ise muafiyet tamnmayacaktrr2l.
iqlemin nitelifli kriterine gcire ise "iqlemin amacl ne orursa olsun
eier bu iqlem yalmz devlet tarafindan yaprlabilen bir iglem ise, bir egemenlik iglemdir. Ozel kiqiler tarafindan da yaprlabilen bir iqlem ise tem,giyet iglemidirzz. Orne$-in, kanun yapmak, yabancrlan srmrdrgr etmek
gibi iqlemler yalmz devlet tarafi.ndan yaprlabilir. Bunrar egemenlik iqlemleridir. Halbuki akit yapma ve haksrz fiil iizel kigiler tarafindan da
yaprlabildi!'inden bunlar temqiyet iqlemidir ve devlet bu ttir islemlerden
ve eylemlerden cittirri yargr muafi.yetini haiz degildir.
Fonksiyonel deierlendirme kriteri ise belli bir faaliyet alanrnda
veya konuda muafiyetin tanrmp tamnmamasrnda devletge karar krlma
yoluna grdilmelidir2s.
Bu agrklamalardan sonra Yargrtay'rn tutumu deperlendirildiiinde
Yargrtay'rn gerekgeleri gok agrk olmamakla birlikte hakimiyet iglemlerini
ayrrmada iglemin amacrna bakrldrfr kanaati uyanmaktadrr. Ozelikle

21. TOLUNER S., op.cit.s.377
22. ibid, s.379
23. Ioc.cit.
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rarrnda "Milletlerarasr Ozel Hukuk ve Usul Hukuku hakkrnda 2675 sayh kanunun 33. maddesinin gerekgesindeyabancr devletin egemenlik hakliirna dayanarak yaptr$ tasarmflann drqrndaki iglemlerin yargr bal,qrkhfrndan yararlanamayacapt agrklanmrgtrr. Somut olay yabancr devletin
egemenlik hakkrna dayanan tasarmflardan delildir. O nedenle mahkemenin davahyr sorumlu tutmasr isabetlidir. Bilimsel gcirtiqlerde devletin
yargr muafiyetinin devletler hukukunda hakimiyet tasarrufl anyla srmrh
oldufu yolundadrr" demek suretiyle yerel Mahkemenin karanm onaylamrqtrr2o..
Gtiriildiilu gibi, Yargtay, SSIL.maddede yer alan "0zel hukuk iliqkilerinden doian hukuki uyrqmazhklar" ibaresini devletin yaptrSr iglemin dzel hukuk iglemi ya da egemenlik iglemi olup olmamasrna giire deierlendirmekte

ve

devletin

iqlemi

olup

olmamasrna

gdre

de!'erlendirmekte ve devletin hakimiyet tasarrufundan do!'an her uyugmazhkta devlete karqr balrgrkhlr tamnmasr gdrtiqtinti tagrmaktadrr. Her
somut olayda da yaprlan iqlemin nitelili

ayn ayrr defi'erlendirmekteir.

Ancak Yargrtay'rn bu de!'erlendirmeleri yaparken yani devletin hakimiyet tasarruflan (acta jure imperil) ile iizel kigiler gibi yapmrg olduiu temgiyet iglemleri (acta jure gestionis) arasrnda hangi kritere gdre a5nnma
gittigi agrk delildir.
Acaba Yargrtay iqlemin amacr kriterini mi esas almaktadrr? Yoksa

20. Yargrtay 4.H.D. nin 7.7.1986giin ve 86/22548.,8615420K. sayrh kararr; M.H.B. Sayr:2
Yrl:6.1986; Bu davada Avusturya'dan gdnderilen bir pakette patlayrcr bulunmasr nedeniyle davacr yaralanmrg ve Avusturya devlet gdrevlilerinin gerekli iizeni gdstermemesi
sonucu bu olayrn meydana geldig'inden bahisle Devlet aleyhine tazminat davasr agmrg
ve yerel Mahkeme de yaprlan yargrlama neticesinde davahyr sorumlu bulmugtur.
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madde gerekgesiyle de yalmz yabancr bir devletin egemenlik hakkrna dayanarak yaptrlr tasarruflar drgrnda kalan, 6zel bir kiqi gibi hususi hukuk
faaliyetinde bulunmasr, ticari iligkilere girmesi.sonucu do!'an ihtilaflarda
yargr muafiyetinin tamnmayacafrm Ongiirmekte oldu!'unu belirtmigtirls.
Yine yargrtay 4. Hukuk Dairesi di!'er bir karannda "dava konusu
olayda davah devletin savaq ugaklannn

silah-h saldrnsr ile olugan haksrz

frilin 6zel hukuk iliqkisi sayrhp sayrlmayaca$m tartrgmrs ve maddi olayrn niteliline gOre,harp halindeki devletlerden birinin savag araglanmn
tigiincti bir devletin vatandagrna verdifl zararur 6zel hukuk iliqkisinden
dofmadrfir, bir hakimiyet tasarrufu bulundulunun
rekgesiyle Irak Arap Cumhuriyeti

devletininin

agrk oldupu......" ge-

Tiirk

Yargr organlan

0ntinde yargtlanamayaca["rna iliqkin yerel Mahkeme karanmn

usul ve

yasaya uygun olduiuna karar vermigtirlg. 4. Hukuk Dairesi di!'er bir ka-

uygulanmasrua tabi ise ortada bir hususi hukuk iligkisi ve uyugmazhlr vardrr. "
(KENDER R., "Harp Gemilerinin Kangtr& Qatmalarda Yetki" Ticaret Hukuu ve
Yargrtay Kararlan

Sempozyulu, Ankara, 1988, Banka ve Ticaret Hukuku Aragtrrma

Enstit0sii Yayrnr, s.141-L57).
Meltem davasr ile ilgili olarak bazr hukukpular (KENDER, TEKIL, QAKALIR) qatma
meselesinin Ttirk Ticaret kanununda diizenlenmig olduiundan, yine aynr kanuria giire
bu kanunun gatma ile ilgili hiikiimlerinin

donanmaya ait gemilerde de uygulanicairn-

dan bahisle ve bu durumda ortada bir 6zel hukuk iliqkisinden bahsetmek gerekepii gerekgesiyle Meltem Davasrnda SSCB ait harp gemisinin verdiii

zarardan miitevellit

SSCB Devletine kargr Tiirk mahkemelerinde 2675 eayiltkanunun 33/1. maddesi mucibinde dava agrlabilecelini iddia etmigler, ne var ki bu gdrtigleri gerek doktrinde gerekse
Yargrtay nezdinde etkili olamamrgtrr.
18. Yargtay 4. H.D. nin, 12.10.1987tarih 1987t309 E., 1987fl373 K. sayrh kararr,
Yargrtay Kararlarr Dergisi, C.f4, 1988, Sayr:1 s.29.
19. Yargrtay 4.H.D. nin 17.3.1986gtin ve E.86/9100,K.8612436gayrh karan; M.H.B. Sayr: 2
Yrl.6, 1986,s.208.

HUKUK ARAFTIRMALARI

624

Uygulamada, bu maddenin yorumlanmasrna iliqkin gok sayrda 6rnek olmamasrna raimen uygulama belirli bir berrakhk kazanmrghr.
Yukarda da aynntrh olarak ortaya konulan meltem davasrnda Yargrtay
4. Hukuk dairesi 2675 sayrh Kanunun 33/1 maddesinin "milletlerarasr
hukuk ilkeleri ve yasama belgelerine gtire belirlenmesi gerektiFini, bu

Giindiiz'e giire "Kanun konuyu detayh bir gekilde diizenlememigtir ve gorunu olumsuz
agrdan yaklaqrlmrqtrr. Yabancr devletin yargr bafrgrkh!'rndan istifade edemeyecefi durum belirtilmig, biiylece difer hallerde yabancr devletin yarg bairgrkhlrna sahip oldulu
ifade edilmek istenmiqtir. Sadece"6zel hukuk iliqkileri" deyimi bir ernrrlama kriteri olarak iingdriilmiiqttir. Yabancr devlet, 6zel hukuk usullerine gdre hukuki iligkilere girerse,
bu

iligkilerden

do!'an uyugmazhklarda

yargr

bafrqrkh$na

baqvuramayacaktrr.

Mahkemelere bunun iitesinde yol gtisterecek bir 6l9Ut verilmerirekle beraber, mahkemelerii igeride yaprlan kamu hukuku- iizel hukuk a5nrrmrndan yargr balrgrkh!,r alamnda
da bir kriter olarak yararlanmalan beklenebilir. (GUNDUZ A., Yabancr Dwletin Yargr
Bafrgrkh[r ve Milletlerarasr Hukuk, lstanbul, 1984, s.306, 307).
Qakalrr'a giire "iizel hukuk kurallan tarafrndan diizenlenen iligkilerin jure imperii mahiyetini haiz olarnayacafr" bu madde ile kesinlikle ifade edilurigtir. (QAKALIB Y., Yabancr
Harp

Gemilerigin

Hukuki

Durumu,

IV.

Ticaret

ve

Yargtay

Kararlarr

Sempozyumu'ndan ayn basr, Ankara 1987).
Tekil'e giire "33. maddedeki 6zel hukuk iligkileri sdzti anlagmazhfl dofuran olayrn kamu
hukukundan defil, iiz-el hukuka ait bir hukuki nedenden kaynaklandrfrnr dikkate alma
qergevesindeyorumlunmak gerekir. Okadar ki, bir gatma olayrnda iizel hukuk gergevesine giren gatma hiikiimleri uygulamrken konu bir 6zel hukuk uyugmazh$ olduiuna
gdre taraflarrn kanun riniinde egit konumda bulunmalarr esastrr ve harp gemileri biiyle
bir iligki iginde kamu erkinden yararlanma durumunda delildirler. (TEKIL F., op. cit.
s.26).
Kender'e g6re "1982 tarih ve 2675 aayit Kanunun 33/1, maddesinin uygulanabilmesi
igin en dnemli mesele bir hukuki iligki veya uyugrrazhfrn bir hususi hukuk uyugmazhfir
veya hususi hukuk iligkisinden do{an uyugmazh$n ne olduiunun teebitidir. Buna dair
bir kanun hukmii yoktur ve olamaz. Bu hususin tesbiti hukuk ilmine aittir. lgte bu
lqaudalri gafilag gdrog, eler bir uyugmazh$n g6ziimu bir husuei hukuk kurahmn
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nnda neden olacaklan zararlardan dtrirti yabancr devlet aleyhine
Ttirk
Mahhemelerinde agrlacak hukuk davalannda yargr bagrgrkhgrnrn
tanrnmasr yolundaki ilke teyid edilmigtirl6.
Bu dava esnasrndadzellikre26zb sayrh kanunun B3/1.maddesinde
yer alan "cizelhukuk iligkilerinden doian hukuki uyugmazhk,,
kavraml_
mn kapsamr konusunda doktrinde ilging gtiniqler ileri stirtilmiigturrz.

16. TOLUNER s., Milletlerarasr Hukuk dersleri Devletin yetkisi,
istanbul, 1989, Gozden
Gegirilmig4. Basr,s.888.
17' Bu konuda ileri siiriilen bazr g.riiqlerin aynntrla'igin
bkz. Ticaret Hukuku ve yargrtay
Kararla'
sempozyumu V, Ankara, lggg, Banka ve Ticaret
Hukuku Aragtrrma
Enstitiisti Yayrnrarr, s.148 vd.; TIcARET Hukuku ve yargrtay
Kararlarr sempozyumu,
IV, Banka ve Ticaret Hukuku Araqtrrma Enstitiisii yayrnr,
s.Bb-g6;
20'5'1982 gun ve 2675 sayrh Milletlerarasr iizel Hukuku
ve Usul Hukullu Hakkrnda
Kanunun BB. maddesi "yabancr devlete, iizel huriuk iligkilerinden
do!.an hukuki uyuq_
mazhklarda yabancr devletin diplomatik temsilcilerine tebligat
yaprlabilir', hiikmtinti
havidir' Ne var ki Tiirkiye'nin mutlak muafiyet gdriigiinii
bir tarafa brrakarak srmrh bagtqtkllk prensibini benimsedi{ini aqrkca ortaya koyan
bu madde hiikmii ijzellikle ,,tjzel
hukuk iliqkilerinden dolan trukuki uyuqmazhklardan" neyin
kasdedildilini tarif etmemekle doktrinde ve uyguramada esasrrtartrqmalara sebebiyet
vermiqtir. Bu tartrgmalar
iizellikle yukarda ortaya koydufiumuz "Meltem davasr', gergevesinde
yo!.un olarak ortaya grkmrqtrr. oncelikle 33. maddenin yorumu ile ilg'ili
olarak doktrine bir 96z attrfimrzda gu gtiriiglerle kargrlagmaktayrz.
Toluner'e g6re "kanunda, tizel hukuk iligkileri terminin tanrmrna
yer verilmedili gibi;
kavramrn srnrrlarr da belirtilmig defildir. Devletin yargr muafiyeti
sorunu konusunda
diler devletlerin uygulamalannda ortaya grkan geligmJlere
uygun bir tutum benimsen.
mesi hususunda bu kadar gecikildikten sonra, bu sorunun
tek bir kanun maddesi ile duzenlenmesi yoluna gidilmesi, iistelik sorunun aynntrh hiikiimler
igeren andlagmalara ve
kanunlara konu oldufu bir d.nemde bu yolun segilmig olmasr
uygulaJncrigin sorunrarr
gdzmektengok go{altacaktrr. Bu bigimiyle bu hukmtin iglevi
bu konuda Turk uygulama_
srnda bir ilke degigikligini bir kanun hiikmuyle gergeklegtirmekten
ibarettir. ozel hu_
kuk iliqkileri deyiminin anlamr ve kapsamr mukayeseli hukuka
bakrrarak saptanacak_
trr. (TOLUNER S., op. cit. s.B8E).
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cegi meselesidir. Yargtay bu konuda "Meltem davasrnda"l5-" dar bir yorumu tercih etmig ve Yabancr harp gemilerinin yargr balrq*hfl

ile ilgili

olarak Yargrtay 4. Hukuk Dairesince verilen 1,2.10.1987tarih ve 1987/
7309 8., 7987/7373K. sayrh karar ile "savaqgemilerinin, bayra$m taqrdrklan devletlerin egemenlif'ini temsil etmeleri nedeniyle yarg bafrqrkhflndan yararlandrklan hususuna deiinildikten

sonra 2675 sayrh kanu-

nun 33/1. maddesinde yer alan "yabancr devlete dzel hukuk iligkiicrinden
doian

hukuki

uyugmazhklarda

yargr

muafiyeti

tamnmayacafr"

geklindeki hiikmiin milletlerarasr hukuk ilkeleri ve yasama belgelerine
grire belirlemek gerekti[ini, ilgili madde gerekgesindeyalmz yabancr bir
devletin egemenlik hakkrna dayanarak yaptrlr tasarruflar drgrnda kalan,
6zel bir kigi gibi hususi hukuk faaliyetinde bulunmasr, ticari iliqkilere
girmesi sonucu dofan ihtilaflarda yargr muafiyetinin tamnmayacafrm"
dngdrmekte oldu{'u belirtilmigtir. Bdylece savag gemilerinin Ttirk sula-

ll-a.24 Eyliil 1985 tarihiride Krnahada agrklarrnda Meltem isimli bir ttirk Hticumbotu ile
Xacah isimli S.S.C.B.'neait bir harp gemisi arasrndagatma meydanagelmigve bu gatma neticesinde 5 Ttirk denizcisi kaybolmuqtur. Bunun tizerine, kaybolan kigilerin yakrnlair tarafrndan her iki devlet aleyhine dava ikame edilmigtir. llk davada Istanbul 7.
Asliye Ticaret Mahkemesi 2675 sayrh Kanunun 33/2. maddesi gerefince S.S.C.B. nin
diplomatik temsilcisine tebligatta bulunmugtur. Ancak S.S.C.B. buna itiraz etmigtir.
'

Bu itirazrnda gerekge olarak'htikiimran

bir devletin diier bir devletin yargr organlarr

dniinde muhakeme edilemeyecefini" belirtmigtir.
Istanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 25.3.f986 tarihli karan davacrlar tarafrndan
temyiz edilmiq ve Yargrtay 2. Hukuk Dairesince yaprlan inceleme neticesinde davamn
ticari dava olmadrlrna karar verilmig (Yargrtay z.H.D., 12.1I.1986 giin ve 8.86/5126,
K.5942 sayrh karan) olay haksrz frilden dofan tazminat davasr olarak.deferlendirilerek dosya 4. Hukuk Dairesine giinderilmiqtir. Yargrtdy 4. Hukuk Dairesi de yaptr!'r incelemede T.C. Milli Savunma Bakanhfr haklandaki davayr giirev y6ntinden, S.S.C.B.
ne kargr agrlan davamn da bu tilkenin bayra$m tagryan donanmaya dahil savag gemisinin sdzkonusu olmasr nedeniyle Turk adli Mercileri dntinde dava edilemeyece!'inden
reddine htikmetmigtir. (Yargtay 4. Hukuk dairesinin 27.t.1987 giin ve 8.73113, K.86/
524 sayrh karan).

HUKUKANA,FTINMAI,ARI

621

Ancak saptanan zarar milletlerarasr

hukukun

tingdrdiilt

yollar

gergevesinde harp gemisinin bayrak devletinden istenecektir. Ttirk
gemiye el koymak ya da izinsiz denetimde bulunmak yetki-

Yetkililerinin

si bulunmamaktadrr. (m.12) Ilgili Ydnetmeliiin 33. maddesine gtire bu
Y<inetmelik htikiimleri do{rultusunda hareket etmeyen yabancr silahh
kuwetlere mensup gemilerin Ttirk lgsulan ve limanlarrm terketnrelerini
istemek mtimkiindrir. Bunun drqrnda bir yargr yetkisi kullamlmasr mtimktin delildir. Ancak yabancr harp gemilerinin Trirk Ig sulannda ya da limanlannda bulunduklan esnada herhangi bir zarara sebebiyet vermeleri durumunda bu gemilere "harp gemilerinin dokunuknazhgl ilkesi
doirultusunda"

alrko5rma, tedbir uygulama ya da ihtiyaten haczetme gibi

yargrsal iglemler yapmak miimktin olmamakla biilikte 20.5.1982tarih ve
2675 sayrh Milletlerarasr

Ozel Hukuk

ve Usul Hukuku

haklanda

Kanunun 33. maddesi dolrultusunda harp gemisinin mensubu bulundu!u devlet aleyhinde verilen zararln tazmini ydntinden hukuk davasr agmak imkammn olup olmayaca$t tartrgrlabilir. 2675 Sayrh Kanunun 38.
maddesine gcire "Yabancr Devlete, rizel hukuk iligkilerinden doEan hukuki uyugmazhklarda yargr muafiyeti tamnmaz. Bu gibi uyuqmazhklarda
yabancr devletin diplomatik temsilcilerine tebligat yaprlabilir." o halde
burada yaprlacak deSerlendirme harp gemisinin verdili herhangi bir zarann 0zel hukuk iliqkisi kapsamrnda de!'erlendirilip deierlendirilemeye-

vazgeqmesi ihtimali

gdzrintine ahndr{rnda

gok dah a fazla cinem arz edecektir. Ancak

burada qu hususa dikkat etmekte fayda vardrr ki, yabancr devlete ait harp gemisinin
meydana getirdi{'i
devlet yetkililerinin

herhangi

bft zararla ilgili delil tesbiti yaprlrrken

de derhal

haberdar edilerek tesbite katrhmlannr

uygun olacaktrr. Qtinkti bu durumda
diplomatik

zararln milletlerarasl

geminin
saflamak

sorumluluk

olacaktrr.

daha

gergevesinde

yoldan cidettirilmesi daha kolay olacak ve itirazla karqrlaqma ihtimali

riye indirilmiq

bayrak

asga-
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Faaliyetlerine lligkin Y0netmeliiinla 4. maddesinde Yabancr Savaq gemilerinin Ttirk lgsulannda ve limanlannda

bulunduklan

stirece Tiirk

Mevzuatrna, uluslararasr hukuk ilkelerine ve anlaqmalara aykrrr dawanamayacaklan agrkca belirtilmektedir. Yabancr savap gemilerinin Ttirk
Igsulannda bulunduklan esnada kangtrklan bir olay nedeniyle hukuk ve
ceza davalan ydntinden yargrlanmalan mtmktin
Ancak Ytinetmelilin

bulunmamaktadrr.

?. maddesine giire yabancr harp gemilerinin Ttirk

Igsulannda ve limanlannda sebep olacaklan zararlann Tiirk Yargr organlannca tespit edilmesi kabul edilmiqtirls.

14. R.G. 24 Kasrm 1983, Sayr: 18252 Ydnetmeliiin tam metni.igin bkz. EK-5
15. Bazr yazarlanmrzca tespit yaprlmasrrun dahi milletlerarasr hukuka aykrn olacafr iddia
edilmekte ise de tarafimrzdan bu giirtige katrhnmamaktadrr. Delillerin tespiti bir dava
delildir. Hukuk Usulii Muhakerneleri Kanununun 368. maddesine giire "iki taraltan her
biri, gdriilmekte olan davada heniiz tahkik ve tetkikine srra gelmemig bulunan veyahut
ileride ikame edece!'i davada ileri siirtlecek olan hususun gahit, kegif, bilirkigi veya diSer deliller ile tespitini talep edebilir." HUMK 369. maddesine g6re ise "Kanunu Medeni
htikmii mahfuz kalmak gartryla ancak gimdiden zabrt ve tesbit olunmazsa ileride zayi
olacaS veya ikamesinde gok miigkiilat grkacalr melhuz olan deliller bu fasrl hukm6ne
tevfikan tesbit olunabilir. "Gttriildugu gibi bu tiir bir tesbit yaprlmasr higbir qekilde harp
gemilerinin dokunulmazhfrnr ya da baggrkhlrm ihlel eder nitelikte bir iglem olarak kabul edilemez. Harp gemisine herhangi bir frziki miidahalede bulunmaksrzrn her yolla
yaprlacak tesbit hukuku uygun kabul edilecektir. Gemi komutanlnln nzasrmn ahnmasr
durumunda ise tesbitin harp gemisi dahilinde de yaprlmasr mumkiindiir. Aksi takdirde
zorla harp gemisine girilerek tesbit yaprlmasr miimktin bulunnamaktadrr. Gemi korrutantmn izni almmadrfr takdirde harp gemisinin igine girmerrek kaydryla miimktin olan
en uygun qekilde gemi etrafinda gerekli incelemelerle tesbit yaprlmasr miimkiin olacaktrr. Bu tiir bir tesbit ileride ihtilafrn tarafi devletler arasrndaki hukuki uyugmazhf:n
milletlerarasr yollarla gdzumii egnasrndada ilgili devletle yadrmcr olacaktrr. Orneiin bir
gatma durumunda bu tiir bir delil tesbiti her iki taraf agrsrndanda btiyiik dnemi haizdir. Btiyle bir tesbit yabano harp gemisinin mensubu bulunduiu devletin muafryetten
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gekilde karqr grkmamrg olmalan durumunda bu htiktimlerin 6rf ve adet
hukuku kurah olarak bu devletler yOntinden baflayrcrh!,r olaca{r muhakkaktrr. Milletlerarasr Hukuk Enstitiisti 1g2g tarihinde stokholm,da yapr_
lan toplantrsrnda harp gemilerinin hukuki rejimi aynntrh bir bigimde in_
celenmig ve bu konudaki temel kurailar gu gekilde ortaya koyulmugtur.
'"Harp
Gemileri herhangi bir yargrsal usulle ya da her ne gekilde amlrrsa
anrlsrn diier bir hukuki yolla ahkonulma, tutuklanma,haciz veya di!.er
bir iglemin konusu olamazlar. Ne var ki, bu gemiler kabul edildikleri
de_
niz alanlannda ytirtirltikte bulunan dzellikle se5rnisefer, demirleme
ve
saEhkla ilgili kurallara riayet etmelidirler. Ozel olarak devlet baqkanlanmn ya da yiiksek diplomatik ajanlann tagrnmasrna tahsis edilmig
ve devletin hizmetindeki bir deniz subayrmn komutasrnda hareket eden gemiler de aJmensavag gemileri gibi muamele grireceklerdirr3. Gdruldiigti grbi
1958 tarihli cenevre Karasulan ve Bitiqik Btilge Konvansiyonu
ve 1gg2
tarihli Birlegmig Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonu temel
olarak
Enstittintin bu kurallanm almrglardrr.
3. Tiirk
Sularrmrzd.a

Hukuku
ve

yriniinden

Limanlarrm

yabancr

Harp

tzd,a Bulundukla'

Gemilerinin
Ebnada

ig

Tabi

Olacaklan Hukuki Rejimin Deferlendirilmesi
Trirk Hukukunda harp gemilerinin ig sularda bulunduklan
esnada
tabi olacaklan hukuki rejime bakrnca 24.r]..rggg grin ve gJ/746T
saylr
Bakanlar Kurulu Kararr ile kabur edilen "yabancr silahh
Kuwetlere
Bagh Gemilerin Ttirk igsurarrna Geligleri ve Bu sulardaki
Hareket ve

13' Milletlerarasr Hukuk Enstitiistintin 1928 Tarihli Stokholm
Toplantrsrnda kabul edilen
kararlann 15 ve 26'ncr maddeleri., Annuarie, Col.B4,s.47b
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Di[er Devlet Gemisi Tarafindan Verilen Zarardart Miitevellit

Bayrak

Devletinin Sorumluluiu" baqhkh Sf inci madesinde "Bir harp gemisinin
veya gayri ticari amagla igletilen bir devlet gemisinin lnyr devletinin karasularrndan gegiqleilgili kanun ve kurallarrna veya bu Konvansiyon htikumierine veya milletlerarasr hukukun difier kurallanna u5rmamasrndan
sonuglanan kryr devletine verdifi herhangi bir kayrp yada zarann milletlerarasr sorumluluiunu

bu geminin bayrak devletinin taqryaca$" aqrk

olarak dtizenlenmiqtir. Bu hiikrimlerin ig sularda uygulanabilirli!'i

yci-

ntinden 1958 Konvansiyonu ile ilgili olaak yukarda stiylediklerimiz gegerlidir. 1982 Konvansiyonundada gegiq'intanrmr yaprlrrken (m.18/1 (a), (b)
bunun sadeceig sulara girmeksizin veya ig sular drgrndaki bir demirleme
yerine veya liman tesisine u{.ramaksrzrn bu sulan katetmek olarak de!'il,
aJrm zamanda ig sulara girmek veya ig sulardan gikmak veya bu gibi demirleme yerleri veya liman tesislerine uiramak amacryla se5rrtiseferetmek olarak" tammlamasr yaprlmrgtrr. Dolayrsryla harp gemilerine iligkin
30 ve 3f inci madde hrikrimlerinin ig sular ve limanlar iginde geqerli olacaS muhakkatrr. 1958 Konvansiyonu ile 1982 konvansiygnu htikrimleri
arasrnda karasulannrn terkedilmesinin istenmesi ile ilgili htikiimler arasrndaki temel fark 1982 Konvansiyonunda "derhal" kelimesinin metne
dahil edilmesidir. Aynca 1982 Konvansiyonunda harp gemisinin vereceS
zararladan miitevellit bayrak devletinin milletlerarasr sorumlulufunun
olaca{r agrk olarak ifade edilmiqtir. Yani kryr devletinin harp gemilerinin
ig sularrnda ya da limanlarrnda bulunduklan esnada verdikleri zararlardan mtitevellit bu gemiler ya da personeli iizerinde kryr devletinin hukuki ve cezai yetkisinin kullunalmasrna her iki Konvansiyonda da cevaz vqrilmiqtir.
Her iki Konvansiyonda yer alan bu hukumler bu konudaki milletlerarasr

ttrf

ve

adet

hukuku

kurallanm

yansrtan

hiikiimlerdir.

Dolayrsryla Konvansiyonlara taraf olmayan devletler agrsrndan da bu
devletlerin bu kurahn oluqumuna baglangrgtan beri agrk ve rsrarh bir
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keyfiyeti derhal harp gemisinin mensubu olduiu devlete bildireceklerdir.
Herp gemisinde mrirettebat arasrnda alrr bir sug iglenmiq olmasr durumunda kryr devleti yetkililerinin yapabilecekleri qey bu konuda harp gemisi komutanrmn olaya dikkatini gekmektir. Nihayette kryr devleti yetkililerinin ikazlanna icabet edilmemesi durumunda harp. gemisinden
istenebilecek gey bu geminin derhal ig sular ve karasularrm terketmesini
istemek ve direnmesi durumunda direnmeyle orantrh olacak gekilde makul bir kuwet

kullanmaktrr.

Bu husus gerek lg5g tarihli

cenevre
Karasulan ve Bitigik Bdlge Konvansiyonunda, gerekse 19g2 tarihli
Birlegmiq Milletler Deniz Hukuku konvansiyonunda agrk olarak ifade
edilmiqtir. 1958 KBBK.nun Harp Gemilerine Uygulanacak Kural baqhkh
Alt-I(rsrm D'de yer alan 23'tincti maddesine g6re "Herhangi bir harp gemisi kryr devletinin karasulanndan geqigle ilgili kurallarrna uJrnaz ve
bunlara uymasr igin yaprlan talebe kargrhk kayrtsrzhk gdsterirse layr
devleti harp gemisinin karasulannr terketmesini isteyebilecektir.,'
Bu hiikiim karasulanna iliqkin olarak konulmug olmakla birlikte
harp gemilerinin ig sularda ve limanlarda bulunmalan esnasrnda da tabi
olacaklan muameleyi yansrtan bir hiikiimdtir. Qiinkti 19bg konvansiyonunda gegig'in tammr yaprhrken (19b8 KBBK.n.L /2) sad.eceig sularda
girmeksizin karasulanndan gegmek amacryla bu sulan katetmek olarak
deEil, aym zamanda ig sulara girmek ya da ig sulardan agrk denizlere grkmak amacryla da seyretmek olarak tammlanmrghr. Dolayrsryla bu hiikrim ig sularda da uygulanacak birhtikrimdur.

lggz BMDHK'da da Harp
Gemilerininin Kryr Devletininin Kanun ve Kurallanna u5rmamasr baghkh 3O'uncumaddede "Herhangi bir halp gemisinin kryr devletinin karasulanndan gegiqleilgili kanun ve kurallara uymamasr ve bunlara uymasr igin kendisine yaprlmrq olan herhangi bir talebe karqr kayrtsrzhk
gcistermesi durumunda lgyr devletinin bu geminin derhal karasulanm
terketmesini isteyebileceii "htiktim altrna ahnmrgtrr. yine aym
Konvansiyonun "Bir harp gemisi ya da Gayri ricari Amagla
fuletilen
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gemilerada kalmalarr esnasrnda'bu gemilere uygulanan genel kural "bu
rin bayrak devletlerinin mrinhasrr yetkisi altrnda bulunduklan" kuraltdrr. Harp gemileri yabancr bir devletin ig sulannda ya da limanlannda
yetkisibulunduklan esnada kryr devletinin gerek hukuki gerekse cezai
nin kullammrndan ba[rqrktrrlar. Bu gemiler ig sularda ya da limanlarda
bulunduklal esnada ister bir gatma olayrna kalqsrnlar, ister bir kurtarma ve yard.rm iqlemine maruz kalarak bundan dolayr borglansrnlar luyr
yiidevleti yetkililerinin bu geminin komutammn agrk izni olmadan bu
ned.eniyle gemiye yanaqmalan, ya da gemide herhangi bir
inceleme yapmalarr imkam bulunmamaktadrr. Ancak harp gemilerinin
limanlarda ya da i9 sularda bulunduklan esnada kryr devletinin limanla-

ktimltiliikler

ra giriq ve burada kahq ile ilgili kanun ve diizenlemelerine uyma ytikrimliiltiklerinin olduiu izahtan varestedir. Harp gemisinin bu gibi kanun ve drizenlemelere u)rnamasr durumunda kryr devleti yetkilili

edildiklerinin dost bir iilkenin limamna kabul edildiklerinde bu iilkenin yetkisinden babu nedenle davanrn reddi gefrgrk olduklannrn kamu hukukunun bir kurah olduiunu,
rekecefini giistermiqtir. Bu dava harp gemilerinin yabancr limanlarda iken luyr devletinin yargr yetkisinden ba!'rqrkhfrm ortaya koyan klasik tirnek olmakla birlikte aynr
durumun bugiin igin gergeklegmiqolmasr durumunda difer devlet Mahkemelerince de
ytaym ttir bir karar verileceli qtpheyi muciptir. Bu konuda diler bir iirnek olarak 1879
hnda ingiliz Denizcilik Mahkemesince verilen "The Constitution" davasr verilebilir. Bu
dava konusu olayda ABD'na ait bir savag gemisi olan (frrkateyn)" The contitution
,,Paris Fuarrndan Amerikaya bazr makina aksamr ve eqya tagrrken Bournemouth agrklannda karaya oturmug, burada bir ingiliz Kurtarma Gemisinin yardrmr ile kurtarrlmrgtrr. Ne var ki kurtarma ve yardrmda bulunan geminin sahipleri Amerikan frrkateyninin
geminin ihtilaf
kurtarma ve yardrm iicreti olarak verdi$i bedelden hognut olmamrglar ve
gdziimlenmeden iince limandan ayrrlmasrnr engellemek iizere Mahkemeye bagvurmuggerekgeye
Iardrr. Ne var ki Mahkeme yukarda ortaya konulan Exchange davasrndaki
benzer bir gerekgeile bu talebi reddetmig ve geminin ahkonulmasr engellemiqtir.
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Gemide bulunan mrirettebattan herhangi birisinin bir
sug iqlemesi duru_
munda bu qalusla ilgili olarak kryr devletinin yargrsal
herhangi bir iglem
yapmasr miimktin bulunmamaktadrr. Bu konuda
ilgili devletin yapabile_
cegi tek qey dogrudan dogruya geminin bayrak devretine
mtiracaat etmektir.
Gemide vukubulan suglarra ilgili olarak da gemide
bayrak devretinin kanun ve kurallanna gdre askeri yargrrama yaprlmasr
da uyguramada kryr devletinin egemenliiinin ihlali olarak deierlendirilmemektedirl 1.
Harp gemilerinin yabancr rimanlarda iken kryr devletinin
yargrsrndan
ba{rqrk olugu eski zamanrardan beri birgok Mahkeme
kararrna konu ol_
mugtur.
Bu konuda en krasik rirnek rhe schooner Exchange
v. McFaddon
davasrdrr. 1812 tarihinde Amerikan ytiksek Mahkemesi
tarafindan bu
dava ile verilen kararda harp gemilerinin yabancr
rimanlara kryr devletinin yargrsrndan bagrqrkhln prensibinin esaslan
ayrrntrrr bir qekilde tartr_
grlmrgtrrl2. Harp gemilerinin yabancr devret
rimanlanna girigreri ve bu_

11. COLOMBOS,International Law ofthe Sea. 1962.
s.265.
12' Bu davaya konu olan olaylar
9u gekilde geliqmigtir. Amerika Birleqik Devletleri vatandagla'na ait olan bir ticaret gemisi Baltimor'dan
st. sebestiyan,a giderken Napolyon
savaglan esnasinda Fransrz Yetkilileri tarafindan
ele gegirilmig ve Bayone,a gdtiiriilerek burada harp gemisi haline diiniiqttiriilerek bu gemiye ,,Le
Balaou,' adr verilmigtir. La
Balaou isimli bu harp gemisi daha sonra bu gekli ile
Amerikanrn Filedelfiya Limanrna
gelmig, bunu tesbit eden geminin dnceki Amerikah
Malikleri yerel Denizcilik
Mahkemesinde geminin kendilerine iadesi igin dava
agmrglardrr. Bu dava nihayette
Yiiksek mahkemenin iintine gelmig ve burada Hakim Marshall
davayr davacrlar aleyhi_
ne ve Fransrz Hukumeti lehine sonuglandrrmrqtrr.
Hakim Marshalr karanmn gerekgesi
olarak yabancr dost devletlere mensup harp gemileriuin
dost bir iilkenin limanrna kabul
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2. Harp Gemilerinin
Sularrnda

Bulunduklan

Yabancr Devlet Limanlannda
Esnada

Geminin Tabi Olacalr Hukuki

Gemi

ya da iq

Miirettebatrmn

ve

Rejim

Yabancr bir harp gemisinin agrkca ya da zrmnen tilke devleti tarafrndan herhangi bir limamna kabul edilmesi durumunda bu devlet bu
gemi iizerindeki yetkisinden vazgegmigolarak kabul edilmekte ve bu gemiler rizerinde 6zel ya da kamusal nitelikte higbir iqlem yaprlamamaktadrr. Bu muamelenin kayna[r harp gemilerine milletlerarasl iirf ve adet
hukuku tarafrndan tamnmrg olan dokunulmazhk ve bafrgrkhktrr. Bu gemilerle ilgili olarak yargrsal nitelikte herhangi bir iglem yaprlmasr mumkun delildir. Dolayrsryla bu ttir gemileri limanlanna kabul edecek olan
devletlerin bu hususu daima g<izdniindebulundurmalan gerekmektedir.

ile "Yabancr Silahh Kuwetlere balh gemilerin Tiirk lgsularrna ve limanlanna geliqleri
ve buralardaki hareket ve faaliyetleri ile ilgili olarak, Ttirkiye'nin tarafolduiu

ikili ve

gok taraflr anlagmalarrn htikiimleri sakh tutulmuqtur". Bu gok taraflr anlagmalara 6rnek olarak Kuzey Atlantik Andlaqmasrna NATO) Taraf Devletler Arasmda Kuwetlerin
Statiisiine Dair Siizleqme"verileblir. (10.3.1954gtin ve 6375.sayrh kanun; Metin RG.20
Mart 1954) Bu Andlaqmanrn tarafi olan iilke savaq gemileri ve Personeli Ydnetmelikten
ayn

muameleye tabi

tutulmaktadrrlar.

(Metin

igin ayrrca bkz. YENISEY

F.,

Milletlerarasr ceza Hukuku, Ce4a Yargrlarrnrn Milletlerarasr Deferi ve Mevzuatr,
istanbul, 1988, s.513-534;Fransa bu konuyu 21 Mayrs ve 30 A{'ustos 1913 tarihli bir dtizenleme ile 6zel bir anlagmanrn mevcut olmamasr durumunda yabancr harp gemilerinin
Fransrz Limanlarrnr ziyaretini Fransrz Hiikiimetine olafan diplomatik kanallarla iinceden yaprlacak ihbara tabi tutmugtur. Bunlann 6zel izin drgrnda 15 gtinden daha fazla
siire limanlarda kalmasrna izin verilmeyip, belirli sayrdan fazla harp gemisinin aynr
anda limanda bulunmasrna da d,tizenlemecevazvermemektedir. Diizenlemede bu kurallann, Fransa'ya atanan Elgileri getiren gemilere uygulanmayaca{r belirtilmigtir.; Ingiliz
uygulamasrnda iig gemiye kadar harp gemisinin ingiliz Limanlarrna geliqleri igin 6zel
bir izin gerekmemektedir.(COLOMBSO,op. cit. s.263).
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bulii karqrhkhhk esasrna da tabi krhnabilire. Yabancr harp gemisinin Iimanlarrna kabulune iliqkin olarak kryr devletinin agrk bir drizenleme
yapmamry olduiu durumlardada bu limana girig yapmak isteyen harp
gemisinin Komutammn karasulanna girigten tince kryr devletine ziyate'
tinin amacrm, gemi saJnslm ve kalaca!'stireyi bildirmesi gereklidir. Ne
var ki bu hiiktimler bir I&yr Devletine kabul edilmiq bir Devlet baqkamm, Baqbakan'r ya da bir Elqiyi taqrrnakta olan harp gemileri yiintinden
uygulanmayacaktrr. Aym qekilde bir harp gemisinin mticbir sebep ya da
tehlike halinde bir yabancr devlet limamna sr$nma hakkr vardrrl0.

9. Buna bir <irnek olarak.11 Nisan 1865 tarihinde ABD Bagkam Lincoln tarafrndan ilan
edilen bildiri verilebilir. Bu bildiriye gdre Yabancr iilkelere ait harp gemilerine tanrdrklarr haklar esas ahnmak iizere kargrhkhhk egasrna giire muameleye tabi tutulacaklardrr. (COLOMBAS, International Law of The Sea, 1967, s.262).
10. Turk Hukukuna gdre de yabancr devletlere ait harp gemilerinin ig sulanmrza ve limanlarrmrza geligi dnceden izin alma gartrna tabi krhnmrgtrr. 24 Kasrm 1983 gUn ve 18252
sayrh resmi Gazedetedeyayrnlanarak ytiriirlti!'e giren "Yabancr Silahh Kuwetlere Baflr
Gernilerin Ttirk igsularrna ve Limanlarrna Geligleri ve Bu Sulardaki Hareket ve
Faaliyetlerine lliqkin Yitnetmeliiin 13. maddesine gdre "Barrq zamamnda yabancr silahh kuwetlere bafh gemilerin TUrk lgsularrna ve limanlarrna gelebilmeleri ve bu sularda
kalabilmeleri igin sdzkonusu gemilerin ait oldu!'u devletin, Ytinetmelikteki maddelerde
belirtilen ydntemlere uygun.olarak Ydnetmelik Ekindeki EK-l

deki "Ziyaret istem

Formu" ile birlikte asgari 30 gtin olmak tizere miimktin oldufu kadar iinceden Ttirkiye
Cumhuriyeti Hiikiimeti Yetkili makamlanna bagvurarak izin almalan gerekmektedir."
Yabancr devletlerin bu ytinetmelik kurallarrna uyun olarak yapacaklarr ziyaret izin istemleri ile ilgili de!'igiklik tekliflerini Ziyarct Istem Formunde beyan edilen ziyaret tarihinden en az 15 gun ainceaym qekilde Ttirk Yetkili Makamlarrna bildirmeleri gereklidir.
Yine Ydnetmeli!'in 14. maddesine gtire Yabancr Silahlt Kuwetlere bafh gemilerin Tiirk
Igsulan ve limanlanna yapacaklarr ziyaretler, "Resmi", "Gayriresmi" ve "Olafan" olmak
Uzere iig bigimde yaprlabilecektir. Bu ziyaretlerde hangi ytintemlerin uygulanacafr ise
Yiinetrnelikte aynntrh olarak belirlenmigtir. Bkz. EK-5 Bu Ydnetmeli!'in 32. madde hiikmu
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nnda ya da limanlannda

bulunduiu

qitli durumlara

gore kryr devletinin

yargr yetkisinin

kullarumrna

esnada vuku bulmasl muhtemel gebu gemi ve mtirettebatr

ne gibi srnrrlamalar getirilmiq

tizerindeki
olduiu ince-

lenecektir.

1. Harp Gemilerinin

Yabancr Limanlara

Girigi

Harp Gemilerinin banq zamanrnda yabancr devlet limanlarrna giriq hakkrna sahip olup olmadrfl meselesi zaman zama'o Devletler
Hukukgularr arasrnda tartrgma konusu yaprlmrgtrr. Kryr devleti i9 sularrnda ve limanlannda kara iilkesinde haiz olduiu qekilde egemenlik hakkrru kullanmaktadrr. Bu itibarla yabancr harp gemilerinin limanlanna
ve ig sulanna kabul edilip edilmemesi tamamen kryr devletinin yetkisi
dahilinde olan bir hususdur. Her devlet milli menfaatlerini giizdntine alarak kendi politikasr doirultusuna limanlarrnl ya da limanlanndan bazrlanm harp gemilerinin ya da diler gemilerin girigine yasaklayabilir. Bu
yasaklama ttim yabancr devlet harp gemilerini kapsayaca[r gibi, sadece
belirli devletlere ait harp gemileri igin stizkonusg olabilir. Ancak, layr
devleti tarafrndan getirilmig bdyle agrk bir yasaklama mevcut olmamasr
durumunda bir devletin limanlanmn banq zamamnda dost devletlerin
harp gemilerin giriqine konukseverliflin bir geregi olarak agrk oldugu kabul olunmaktadrr8. Ayrrca bazr hallerde harp gemilerinin limanlara ka-

8 . Milletlerarasr Hukuk Enstitiisiin0n 1898 tarihindeki La Haye (Hague) oturumunda benimsenen kurallardan 10. madde hiikmtine g6re "Andlagma, Kanun ya da dtizenlemenin
mevcut olmamast durumunda veya tizel yasaklamalarrn sdzkonusu olmamasr durumunda, limanlar yabancr savag gemilerine bu gemilerin limana girig ve burada kalmaya iligkin kurallara ve qartlara srkr bir qekilde uymak qartryla agrktrr." (Institute

of

Law. Annuarie, Vol. 17, s.276; Ayrrca 1928 tarihli Stokholm Kurallarrmn
, International
12. maddesi de aynt htikmii ihtiva etmektedir' (Annuarie, Vol. 34, s.740).
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Harp gemileri ve ticari amag drgrnda kunamran devlet gemileri
cidetenberi milletlerarasr uygulamada ister karasulannda, ister ig sularda bulunsunlar kryr devletinin yarg yetkisinin kullammrndan bafrqrk
tutulmugla"4r17. $imdi agaSda Harp Gemisinin kryr devletinin ig sula-

devletinin miinhasrr yetkisine tabi olduklan ifade edilmigtir. Ig sular ve karasulan yiiniinden her iki konvansiyonda da agrk herhangi bir hiikiim bulunmamaktadrr.
19g2
Birlegmig Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunun Karasularr ve Bitigik B6lge
baghkh II. Krsmrnda yer alan Alt-Kesim C. de Harp Gemilerine ve gayri ticari amaglar
igin iqletilen difer devlet gemilerine uygulanacak kurallar baghkh 29, 80, 81 ve 82.
maddelerde harp gemilerinin tizel durumlan agrk olarak diizenlenmigtir. 29. madde
dncelikle
harp gemisinin tanrmr yaprlmrg ve
\u tammda lgbg Agrk Denizler Konvansiyonunun g.
maddesinin 2. fikrasrnda yer alan harp gemisi tanrmr daha da genigletilerek
sadecedeniz kuwetlerine mensup olan delil bir devletin silahh kuwetlerine mensup
olan belirli
cizelliklere sahip gemiler de harp gemisi olarak kabul edilmigtir. 19g2 Konvansiyonunun
32. maddesinde 30 ve 31. maddelerde yer alan istisnalar sakh kalmak
tizere bu sdzlegmede yer alan higbir hukmtim harp gemilerinin ve gayri ticari amagla kullanrlan
di!,er
devlet gemilerinin ba$rgrkhklarrnr etkilemeyece$i "hiihiim altrna alnmrgtrr.
80. madde
harp gemisinin karasulannda bulundu!'u esnada kryr devletinin kanun
ve diizenlemelerine riayet edilmemesi durumunda kryr devletinin ne yapabilece!'ini ortaya
koymaktadrr. Bu madde hiikmiine gtire kryr devletinin b6yle bir durumda yapabilecefi
tek gey bu
geminin derhal karasulanm terketmesini istemektir. Burada
da lg5g konvansiyonunda
.Yer alan hiikumden de!'igik olarak derhal ifadesi kullanrlmrgtrr. 81. madde ise Bir harp
gemisi veya gayri ticari amaglarla kullamlan difer bir devlet gemisinin sebep
olduiu zarar sebebiyle bayrak devletinin sorumlulufunun ne olaca[rm ortaya koymaktadrr.
Bu
madde htikmiine g6re batylebir zarar durumunda harp gemisi layr devletinin karasulanndan gegigleilgili kanun ve diizenlemelerine veya bu siizlegmehtikumlerine veya
milletlerarasr hukukun difer kurallarrna riayet etmemesi sebebiyle ortaya grkan herhangi
bir zarar ya da kaybrn milletlerarast sorumlulu!.unu taqryacaktrr.
7. Bu uygulamaya 6rnek olarak The Parlement Belge (1880); The Schooner Exchange
v.McFADDOI'I (1872). Beizzi Bros. v.S.S. Pesaro (1926) davalan drnek olarak verilebilir.
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manlarda bulunduklan esnada kryr devletinin yargr yetkisinin kullammrna getirilmig ne gibi lasrtlamalar oldu!'unu grirelim.
A- iq Sularda

Bulunan

Yabancr llarp

Gemileri

Yiiniinden

Delerlendirrne
Harp gemilerinin layr devletinin nzasr hilafina bu devletin ig sularrna ya da limanlanna girig hakkr bulunmamaktadrr. Kryr devletinin nzasr do$ultusunda bu su alamna giren yabancr harp gemileri ise layr
devletinin kural ve dtizenlemelerine u5rmak zorunluluiundadrr. Ne var
ki bu gemilerin hryr devletinin kurullannr ihlal etmeleri durumunda gerek hukuk davalarr gerekse ceza davalan yriniinden kryr devletinin yargr
yetisini kullanmasr mtimktin degildir. Bu yiinden harp gemilerini ig sularrna ya da limanlarrna kabul edecek olan devletlerin bunun neticelerini
de iyi dtiqiinmeleri gerekmektedir. Qtinkii millerlerarasr hukuk harp gemileri ycinrinden bayrak devleti drgrnda di!'er devletlerin yargr yetkisine
tabi krhnmayr kabul etmemiqtir. Harp gemileri hangi deniz alamnda bulunurlarsa bulunsunlar mutlak dokunulmazhg haizdirler. Mtinhastran
da bayrak devletinin yetkisine tabidirler. Bu husus gerek L958 Cenevre
Agrk Denizler Konvansiyonunda gerekse 1982 tarihli Birlegmiq Milletler
Konvansiyonund.aagrk olarak ifade edilmigtil6.

6.

1958 KBBK nun 23. maddesine gdre "Harp gemisinin kr5n devletinin duzenlemelerine
riayet etmemesi durumunda ve riayet etmesi igin kendisine yaprlan bir talebi umursamamasr halinde kryr devleti bu harp gemisinin karasulannrn terketmesini isteyebilecektir. Bunun drgrnda harp gemisi iizerinde gerek ihtiyati gerekse icrai herhangi bir tedbir
uygulayabilmesi

mtimkiin

degildir.

1958

tarihli

Cenevre

Agrk

Denizler

Konvansiyonunun 8.maddesinin l. frkrasrnda ise Harp Gemilerinin agrk denizde bayrak
devletinden bagka herhangi bir devletin yargr yetkisinden tamamiyle balrqrk oldufu"
hiikmii yer almaktadrr. 1982 BMDHK nun 95. maddesi de aynr htkmii tekrar etmektedir. Ancak gdriilecefi gibi burada agrkdenizlerydniinden harp gemilerininbayrak
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deniz alanlannda diier devlet gemileri lehine zaratsrz gegiq hak}mrn
akh tutulmuq olmasrdrrs. Btiyle bir durumda esas olarak ig sular rejimine tabi krhnmrg bir alanda z ratsrz gegighakkr tamnmaya devam olunacagrndan bu su kesiminden gegecekolan gemi tizerinde kryr devletinin
yargr yetkisinin kullanlmlna getirilen krsrtlanialar aJmenkarasulanndaki gibi olacaktrr. Bu durum istisnai bir durum olmakla beraber ig sular
ile karasulan arasrndaki tek farkhh[r bu gibi durumlarda ortadan kaldrrmaktadrr. Bunun drgrnda ig sularda devletin yargr yetkisinin kullammrna getirilmig kara rilkesindeki krsrtlamalardan daha 6te bir srmrlama
sozkonusu defildir. $imdi yabancr devlet gemilerinin ig sularda ya da li-

Bu qekilde gizilen esas hatlar, kryrmn genel istikametinden dikkate deler dlgtide sapmamah ve hatlann iginde kalan deniz alanlannin ig sular rejimine tabi olmast igin kara ile
yeteri kadar baflantrh olmasr gerekir.
Cezir yiiksekliklerine dofru veya cezir y{iksekliklerinden baglamak tizere esas hatlar 9izilemez,mefer ki daimi qekilde su iistiinde kalan deniz fenerleri ve benzeri,tesisler bunlann iizerinde inqa edilmig olsun.
Birinci paragraf hiikiimlerine giire dtiz hatlar ydnteminin uygulanabildili yerlerde belirli esas hatlan tespit ederken, gergekligi ve 6nemi uzun zamandan beri teamiille agrkca
kamtlanmrg olan, ilgili bdlgeyehas ekonomik menfaatler gdzdniinde tutulabilir.
Dtz hatiar ydntemi bir devlet tarafrndan baqka bi devletin karasularrru agrk denizden
ayrracak tarzda uygulanamaz.
1982 Konvansiyonunun aynr konu ile ilgili 7. maddesinde ise bu maddeden de!'igik olarak bazr htiktimler getirilmiqtir. L982 m.7/2 Bir deltanrn ve difer dolal gartlarrn mevcudiyetinden dolayr kryr oldukga istikrarsrzsa, en diigtik cezir hattrmn denize en fazla,tzanan krsmr do{rultusunda uygun noktalar segilebilir ve en diigiik cezir hattrmn daha
sonra geri gekilmesine bakrlmaksrzrn d0z esas hatlar loyr devleti tarafrndan bu s6zlegmeye uygun gekilde de!'iqtirilinceye kadar gegerli kalacaktrr. m.7/4 Cezir yiiksekliklerine do!'ru ve cezir yiiksekliklerinden baglamak iizere dtiz esas hatlar gizilemez; meler ki
daimi gekilde su iistiinde kalan deniz fenerleri veya benzeri tesisler bunlann iizerinde
inga edilmig olsun veya bu yiiksekliklere do!"ru veya bu ytiksekliklerden baqlamak iizere
esas hatlann gizilmesinin genel milletlerarasr. kabul gitrmiil oldu!'u durumlar sdz konusu olsun.
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I- ig Sularda Devletin Yargr Yetkisine Getirilen Krsrtlamalar
Oncelikle belirtmek gerekir ki ig sular esas olarak yargr yetkisinin
kullammr ve bu yetkinin kullammrna getirilen smrrlamalar yrinrinden
devletin kara tilkesinden farkh bulunmamaktadrr. Devletin kara rilkesinde devletin yargr yetkisinin kullammrna getirilen srnrrlamalar aJmen
ig sular ydnrinden de gegirlidir. Her ikisi de kryr <ievletinin egemenli!'ine
tabi ig sular ile karasulan arasrnda ise tek farkhhk kasularrnda denize
kryrsr olsun olmasrn yabancr devlet gemileri lehinde tamnmrg olan zararsrz gegig hakkrdrr. Ne var ki bu farkhhk ig sular yOnrinden bir durumda
delinmektedir. O da diiz esas hatlar yiinteminin uygulanmasr nedeniyle
daha rjnce karasulan rejimine tabi iken ig sular rejimine tabi hale gelen

devlet gemilerine uygulanacak kurallar" baghkh Alt-kesim c de ticari ve gayriticari
amagla kullanrlan devlet gemileri igin diizenlemeyaprlmrgken,(1958 KBBK.m.21, 22)
1982 BMDHK da ticaret gemileri ve ticari amagla iqletilen devlet gemileri igin uygulanacak kurallar bir baghk altrnda (1982BMDHK m.27,28 Alt-kesim B) Harp gemileri ve
gayri ticari amaglar igin kullanrlan difer devlet gemilerine uygulanacak kurallar ise
Alt-kesim Cde bir baqhk altrnda diizenlenmiqtir.
5 . 1958KBBK.m.5l2;1982 MMDHK rf.8/2
1958 m.5/1 "Karasularrmn esas hattrnrn berisinde kalan sular Devletin ig sularrnrn bir
bdliimtinti tegkil eder. 5/2 Dordtincti maddeye uygun gekilde bir dtiz esas hattrn tesis
edilmesinin daha 6nce airk denizin ya da karasulanmn bir pargasr olarak mtitalaa edilmig olan sahalarr ig sular haline getirme sonucunu do!'urdu!'u yerlerde L4-23. maddelerde ring6riilen zaratsrz ge9i9 hakkr bu sularda da gegerli olacaktrr. 1982 m.8/1 Krsrm IV
de aksi iing<iriilmedikgekarasularr esas hattrmn berisinde (kara tarafinda) kalan sular
Devletin ig sularrmn bir pargasrm tegkil eder. m.8/2 Yedinci maddeye uygun gekilde bir
duz esas hattrn. tesis edilmesinin daha dnce ig sular olarak telakki edilmeyen alanlarr ig
sular olarak gevirme sonucunu verdi{-i durumlarda, bu sdzlegmedecingdriilen zararsrz
gegiqhakkr bu sularda da uygulanacaktrr. L958 KBBK.m.4 "Kryrmn derin bir gekilde girintili grkrntrh oldufu yerlerde veya kryrmn hemen yakrmnda loyr boyunca adalar bir sagak teqkil edecekkonumdaysa, karasulannrn geniglifinin dlgiilmesi igin esas ahnan hat.
trn giziminde uygun noktalarr birlegtiren diiz hatlar ydntemi kullamlabilir.
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edilmig yeknesak bir gemi kavramr mevcut de{ildir. Bu itibarla gerek 19b8 KBBKve gerekse 1982 BMDHK da bu konuda agrk bir tanrm yaprlmamrg olmasr kanaatimizce biiyiik eksiklik ve ileride bu konuda gekigmeleresebebiyetverebilecek nitelikte bir durumdur. Gergi 1982 BMDHK na gtire devletler bu konvansiyonla tanrn4n haklan ve
yerine getirirken iyi niyetle hareket etmek ve hakkrn krituye kullanrl-

yukiimliiltikleri

masr tegkil etmeyecek gekilde hareket etmekle yiiktimlu tutulmuglardrr. (19g2 BMDNK
m.300) Ancak, bu htikiim de dofabilecek ihtilaflar ydniinden tam bir giivence sailamamaktadrr. Kanaatimizce bu husus mutlak surette Konvansiyouda diizenlenmesi gereken
bir hususdur.
1958 KBBK na giire; "Konvansiyonda yer alan b{itun gemilere uygulanacak kurallar ve
ficaret gemilerine uygulanacak kurallarrn tamamr ticari amaglar igin kullamlan devlet
gemilerine de uygulanacaktrr. "(1958 KBBK. m.2f) Btttin gemilere uygulanacak kurallar ve ticaret gemilerine uygulanacak kurallar gayri ticari amagla kullamlan devlet gemilerine de uygulanacaktrr. (ibid.m.22/l) Ancak, bu kurallarda yer alan istisnalar sakh
kalmak iizere bu maddelerde yer alan higbir hiiktim bu gibi gemilerin bu maddelere
veya milletlerarasr hukukun diler kurallarrna gtire sahip oldufu balrgrkhklan etkilemeyecektir. (lbid.m.2%D Grirtildufti gibi, 1958 KBBK da ticari amagla kullamlan devlet gemileri ile gayri ticari amagla kullamlan devlet gemileri arasrnda karasulanndan gegis
igin tabi olacaklarr huktimler yiiniinden esash bir ayrrrm yaprlmamrgtrr. Gerek ticari
amagla kullamlan devlet gemileri Konvansiyonda yer alan "biittin gemilere uygulanacak
kurallar ve ticaret gemilerine uygulanacak kurallar baghkh htikiimlere tabi olacaklardrr. Ancak; Ticaret gemilerine uygulanacak kurallar baghkh Alt-kesim B de yer alan
"kryr devletinin karasularrndan geqigyapmakta olan yabancr gemiler iizerindeki hukuki
ve ezai yargr yetkisine iligkin huktimler (19b8 KBBK m.19, 20) ticaret gemileri ve ticari
amagla kullan-rlan devlet gemileri drgrndaki gemilere yani gayri ticari amagla kullanrian
devlet gemilerine uygulanmayacaktrr. Bunun yegane sebebi de Konvansiyonda dtizenleme yaprlrrken devletin yargr bafrqrkhfirmn gtizdniine ahnmrg ofunasrdrr.Nitekim lgb8
Konvansiyonunun 22/2. maddesinde bu durum agrkhkla ortaya konmugtur. 19g2
BMDHK na gelince; bu konvansiyonda ticaret gemileri ile ticari amaglar iqin kullanrlan
devlet gemilerine uygulanacak kurallar Alt-kesim B de aynr baghk altrnda diizenlenmigtir. 1958 Konvansiyonunda oldufu gibi bu ttir gemiler arasrnda higbir a5nnm yaprlmamrqtr. (1982 BMDHK mb2'/, 28) 1958 Konvanslyonunda "Harp gemilerinden baqka
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aynlmalarrna imkan veren yaprdadrrlar. Her devletin ig hukukundaki gemi tammr ayn
tizellikler ihtiva etmetedir. Ornek vermek gerekirse Birlegik Amerika Hukukunda gemi
tizerindeki anlayq geniq kapsamhdrr. Deniz hukuku alanrndaki kazai yetki kanununa
g6re "gemi" denizde yiizebilen bir yapr veya suda tagrma aracr olarak kullanrlan veya
kullanrlabilecek olan benzeri her yapryr ifade eder." (TEKIL, op.cit.b.14).
24Hazfuan1970 tarihli Bulgar Deniz Kanununda "gemi" g6yle tanrmlanmrgtrr. "Kendi
'gUcii
ile hareket ediyor olsun veya olmasrn hgrma, kurtarma ve yardrm, riimOkraj, bahkgrhk g:ibi ekonomik aktiviteleri icra etmek iizere denizde veya denize ba!'h diler sularda
seyriisefere tahsis edilmig her tekneye gemi denir. Ytizer yaprlar da aym zamanda gemi
saytlr. (24 Haziran 1970 tarihli Bulgar Deniz Kanunu m.3-4). Yunan iizel deniz hukuku
kanununa g6re ise "bu kanun anlamrndaki gemi en az 10 tonilatoluk ne tonaja malik
bulunan ve kendine 6zgii hareket araglarr ile denize seyrtisefere tahsis edilmig olan her
tekneye denir. (TEKIL F., op.cit. s.15) Tiirk Ticaret Kanuna gdre ise "tahsis edildi!'i gayeye uygun olarak kullanrlmasr denizde hareket etmesi imkamna bafh bulunan ve pek
ktig0k olmayan her ttirhi tekne gemi sayrhr". G.T.K.m.816) Gemi, egya ve yolcu tagrmaya tahsis olunabilece$i gibi; rdmiirkaj, bahkgrhk, kurtarma ve yardrm, e!"itim, bilim ve
spor gibi gayeler igin de seyriisefere tahsis edilmig bulunabilir." (T.T.K. m.822)
Gerek 1958 KBBK da ve gerekse f982 BMDHK d,a zararsrz gegighakr yd,niinden btittin
gemilerden basedilmig, ancak harp gemileri drgrndaki gemilerin tam bir tanrmr yaprlmrgtrr. Gemi tammlan ise yukarda da ortaya konuldulu gibi yeknesak olmayrp her devletin ig hukuk mevzuatrna grire de!'igiklik gtistermektedr. Kimi devletler gemi tanrmrnr
genig olarak algrlamakta ve yiizer havuzlar ile lash'leri de gemi olarak nitlendirmektedirler. Kimi devletler is bu tanrmr olabildilince dar tutmaktadrrlar. $imdi ortaya giiyle
bir sorun grkmaktadrr. Acaba kryr devleti kendi karasulanndan gegig yapacak yabancr
bir geminin kendi i9 hukuk mevzuatrndaki gemi tammrna uymamasr durumunda bu yiizer cismin gemi olmadrSrndan bahisle gegigini engelleyebilecek midir? Ya da bir ytizer
havuzu gemi olarak kabul etmemesi durumunda bunun gegigineengel olabilecek midir?
(Nitekim Yargttay II. Hukuk Dairesi 20.11.1975 giinveE.75l9925.K.75/6SSOsayrhkara-..
nnda yiizer havuzun T.T.K 816. maddesi anlamrnda gemi sayrlamayacall gerekgesiyle
bofazdan geeig ticretinin reddi hakkndaki Yerel Mahkeme kararrnr onamrgtrr. Buna
kargrhk 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 10.7.1981giin ve 8.8U329, K81/329 sayrh karannda ytizer havuzun gemi oldufu sonucuna varmrgtrr.) Bu konuda evrengel olarak kabul
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kullanrlan devlet
harp amacryla kullanrlan su ustii gemileri gelmektedir. Ticari amagla
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taqryan, bu devretin htikiimetince usuliine uygun gekilde
gdrevrendirilmig ve ismi gerek_
li gdrev listesinde veya buna eqdefer bir listede
bulunan bir subayrn emrinde olan ve duzenli silahh kuwetler disiplini altrndaki miirettebat
ihtiva eden gemiler digrndaki gemiler ticaret gemisi olarak deferlendirilecektir.
1g74 tarihli Merchant shipping Act,e gdre
"denizde kiirekten bagka aletre yola grkabilen
her araca, adr, tonilatosu ,," norr.i*.
amacr ne olursa olsun gemi denir.,,(TEK'L F.,
Deniz Hukuku, lstanbul, 1998.s.12_18)
Acaba l'958 ve rg82 Konvansiyonlannda yer
alan "biittin gemiler,' ifadesi ile kasdedilen
nedir? rrarp gemileri ve ticari amag drgrnda
kullamlan devlet gemileri drgrndaki gemiler
kapsamrna hangi gemiler girmektedir? Acaba
yiizer havuzlar da milletlerarasr
hukukta
gemi olarak nitelendirilip zararsz, gegig
hakkrndan yararlanacaklar mrdrr? yatla'n,
spor gemilerinin, aragtrrma gemilerinin durumu
ne olacaktrr. Bu hususlarda milletlerarasr hukukta tam bir agrkrrk burunmadrsrndan
bunlann cevaplandr'lmalari gergekten
giigltik arzetmektedir. Acaba harp gemisi
ve bahkgr gerhisi ttirleri drgrnda kalan gemi
tiirleri hangisidir? Bunrar ticaret gemileri
ve ticaret gemisi ormayan gemiler orarak
ay_.
'labilir. Ticaret g6misinin tanrmr igin Turk
ricaret kanununda yer alan hukme
baktrlrmrzda bu kanunun g16/2. maddesine gdre "Denizde
kazang erde etme maksadrna tah_
sis edilen veya fiilen bdyle bir maksat igin
kulranrran her gemi, kimin tarafindan
veya
kimin nam ve hesabrna kullanrlrrsa kullamlsrn
ticaret gemisi sayrhr.', Ticaret gemisi
olmayan gemiler ise 1- miinhasrran kamu
hizmetine tahsis edilmig oran veya
niln o'mu
hizmetinde kulranrlan gemiler ve 2- miinhasrran
denizden kazang elde etmekten baqka
bir maksada tahsis ed'miq veya fiilen
bu maksatlarla kullanrlan difer gemilerdir.
Bunlardan 1. gruba rirnek olarak sahil
muhafaza gemileri, gozcu gemilerl, iage,
yangrn,
hastane, gtimriik ve kablo dtiqeme gemileri
gibi gemiler verilebilir. 2. gruba
drnek ise
araqtrrma gemileri, denizci yetigtirme gemileri,
gezinti maksadr ile kullanrlan yatlar
gibi gem'erdir. (TEKIL F., op.cit. s.1g-36)
Bu arada bazr 'zergemi tipleri vardrk
ki bun_
lar Tankerlerr Ro-Ro gemilei ve lash gemileridir.
1g74 tarihli Denizde can Emniyeti
Konvansiyonuna (soLAS) gdre bir tanker;
patlaycr nitelikli srvr
Sriikleri ddkme halde
tagrmak tizere inqa edilen veya bu hale getirilen
bir yiik gemisidir,
Yiiklerin tekerlekli araglar sayesindekendi
hareketrerile gemiye binip, aym gekilde
in_
meleri geklindeki tagrmacrh{a imkan veren gemileri
ro_ro (Roll on_Roll o0 gemiieri adr
verilmektedir. (TEKIL F., Deniz HukuEu,
istanbul, 19gg.s.B1) Lash gemileri
de
Lash'lann gemiye girmelerine, gemide yer
almalarrna ve bogaltma limanrnda gemiden
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zararsrz gegigkapsamr drqrna grkmalan durumunda
luyr devletinin tilke_
sellik esasrna dayanan yetkisi bayrak devletinin yetkisini
bertaraf et_
mektedir. Yani, gegigyapmakta olan gemi krSrrdevletinin
kural ve dUzen_
lemelerine uymak ve zararsrz gegig brmrlan
dahilinde karasulanm srrf
rm amacrvla
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devlet
harp amacryla kullanrlan su Ustii gemileri gelmektedir. Ticari amaqla kullamlan
gemileri 6zel kigilerin maliki ve iqleticisi bulundufu ticaret gemilerinden farkh deEildir'
gayri ticari
Mtinhasrran kamu hizmetine tahsis edilmig bulunan devlet gemileri ise
gemileri
amagla kullanrlan efitim ve aragtrrma, hastane, polis, sahil giivenlik, posta
gibi devlet gemileridir. Bu gemilerden harp gemileri ve miinhasrran kamu hizmetine
tahsis edilmiq bulunan gemiler milletlerarasr hukuk ydniinden birgok agrdan aynr hukuki rejime tabi krhnmrglardrr. Bunlar devletin dolrudan doiruya egemenlilini temsil
eden ve egemenliiini kullanan tiirde gemilerdir. Dolayrsryla bunlann tabi bulundug'u
hukuki rejim ticari amagla kullanrlan devlet gemileiinden farkhdrr. Ticari amagla kullaya
mlan devlet gemileri milletlerarasr hukuk ytinrinden iizel kigiler tarafrndan igletilen
da bunlann maliki bulunduklan ticaret gemileri ile aynr hukuki rejimi tabi tutulmugIardrr.
Ozel kiqilerin iglettikleri ya da maliki bulun{uklan gemilere gelince bunlarr da iki ayrr
grupta deferlendirmek miimktndiir. 1- Ticaret gemileri ve bahkgr gemileri 2- ticari
t

amlq drgrnda kullamlan gemiler, Ticari amag drgrnda kullanrlan gemilere iirnek olarak
yatlar, iizel aragtrrma ve ellence gemileri, demek gemileri, spor amagh gemileri vermek
miimkiindur. Ticaret gemiieri ise ticari amagla igletilen tanker, kuru ytik, ro-ro gibi gemilei ile balkgr gemileridir. Ticaret gemileri yiin0nden dunrm deierlendirmesi yaplldrigletilen gemiler de dahil
!,rnda buna devlete ait ya da devlet tarafrndan ticari amaqla
kabul edilecektir. Gerek 1958 KBBK da ve gerekse 1982 BMDHK da harp gemileri drgrndaki gemilerin tammr yaprlmrg delildir. Harp gemileri drqrndaki gemilerin karasularmdan zararsrz gegiqhakkpa haiz olduklan konusunda milletlerarasr hukukta herhangi bir tereddiit yoktur. Zararsrz gegig hakkmda milletlerarasr hukuk tarafindan tesis
ediligindeki esas gaye ulaqtrrma serbestisi prensibinin ticaretin esas gaye ulagtrrma serbestii prensibini ticaretin geliqmesi ve engellenmesi agrsrndanuygulanmasrdrr' Ne 1958
.Konferansinda ve iincesinde ve ne de 1982 BMDHK ducesinde III. Deniz hukuku
Konferansr esnasrnda bu konud herhangi bir deferlehdirme yapllmamrgtrr. Bu itibarla;
en genig anlamda, milletlerarasr hukuk agrsrndanticaret gemilerini" har gemisi tanrmr
drgrnda kalan her ttir gemi" olarak tanrrnlayabiliriz. 1958 tarihli ASrk deniz
(1958 ADIi
Konvansiyonunda ve 1982 BMDHK da harp gemisinin tanrmr yaprlmrgtrr.
m.gl2; l9B2 BMDHK m.29) Bu tanrmdan hareketle demekki; bir devletin silahh kuwetlerine ait olup.d.akendi tabiiyetindeki gemileri bagkalarrndan aylran harici igaretler
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zararsrz gegigkapsamr drgrna grkmalan durumunda luyr devletinin iilkesellik esasrna dayanan yetkisi bayrak devletinin yetkisini bertaraf et_
mektedir. Yani, gegiqyapmakta olan gemi luyr devletinin kural ve dtizenlemelerine uymak ye zararsrz gegig brmrlan dahilinde karasularrnr
srrf
ulaqrm amacryla katetmek qartryla kryr devletinin yetkisi drgrnda kaiabilmektedii. Igte kryr devletinin yetkisine.bu zararsrzgegighakkr
do!.rultusunda milletlerarasr hukuk tarafindan bazr krsrtlamalar getirilmigtir.
Bu
krsrtlamalardan bir bdliimii de kryr devletinin yargr yetkisinin
kuilaml_
maslna getirilen krsrtlamalardrr. Iftyr devleti esas olarak kendi
tilkesine
dahil olan ve yargr yetkisinin rilkeselligi prensibi do!-rultusunda
kara tilkesinde ve hava tilkesinde haiz burundugu yarg yetkisine milletlerarasr
hukuk tarafindan getirilmig oran srmrlamalar drgrnda herhangi
bir srmr_
landrrma olmaksizrn yargr yetkisini kullanmasr gereken
bu deniz kesiminde " zaarsrz gegis" hakkl kapsamrnda bazt yargr yetkisinin
kullummr
srnrrlamalanna tabi tutulmugtur.
Buradaki deperlendirmemiz igi sular ve karasularrnda
bulunan y4bancr devlet gemileri tizerinde kryr devletinin yargr yetkisinin
kullammr_
na milletlerarasr hukuk tarafindan hdrhangi bir srmrlandrrma
getirilip
getirilmediii, getirilmig ise bunun kapsamr ve srnrrlan
yiinrinden olacak_
trr. Deferlendirmemiz ig sular ve karasulannda harp gemileri
ve ticaret
gemileri ydntinden ayrr aJrrryaprlacaktrl.

4'

Esasen gemileri dncelikle devleki ait olan gemiler ve 6zel
kigilere ait bulunan gemiler olmak iizere iki gruba aSnrmakmumkundiir. Devlete ait gemileri
ise tig baghk altrnda deierlendirmek imkanr vardrr' Bunlar 1- harp gemileri 2- ticaretamacr ile kullamlan
dev.
let gemileri 3- mrinhasrran kamu hizmetine tahsis edilmig yani
gayri ticari amagla
kullanrlan devlet gemileri. Harp Gemileri denilince ise akla
bir devletin silahh kuwetlerine baih, milletlerarasr hukukun aradrfl difervasrflan
tagryan denizaltrlarve difer
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tagryan, bu devretin hrikrimetince usuhine uygun
qekilde giirevrendirilmiq ve ismi gerek_
Ii gtirev listesinde veya buna egdefer bir listede
bulunan bir subayrn emrinde olan ve dti_
zenli silahh kuwetler disiplini altrndaki mtirettebat
ihtiva eden gemiler drgrndaki gemi,
ler ticaret gemisi olarak deferlendirilecektir.
lgz4 tarihli Merchant shipping Act,e gdre
"denizde kiirekten bagka aretle yola grkabilen her
araca, adr, tonilatosu .,rek,rllaimu
amacr ne orursa olsun gemi denir." (TEKIL
F., Deniz Hukuku, istanbul, rgg3.s.12_15)
Acaba 1958 ve 1982 Konvansiyonlannda yer
alan "biiti.in gemiler,, ifatlesi ile kasdedilen
nedir? Irarp gemileri ve ticari amag drgrnda
kuilamlan devlet gemileri drgrndaki gemler
kapsamrna hangi gemiler girmektedir?
Acaba yiizer havuzlar da milletlerarasr
hukukta
gemi olarak nitelendirilip zararsrz gegig
hakkrndan yararlanacaklar mrdrr? yatla'n,
spor gemilerinin, arlastrrma gemilerinin
durumu ne olacaktrr. Bu hususlarda milletlerarasr hukukta tam bir agrkrrk bulunmadr{rndan
bunrarrn cevaplandrrrlmalari gergekten
giigltik arzetmektedir. Acaba harp gemisi
ve bahkgr gerhisi ttirleri drqrnda kalan gemi
trirleri hangisidir? Bunlar ticaret gemileri
ve ticaret gemisi olmayan gemiler olarak
ay_
rrlabilir. Ticaret girmisinin tammr igin
Ti.irk ricaret kanununda yer alan hrikme
baktr_
$mrzda bu kanunun g16/2. maddesine g6re "Denizde
kazang elde etme maksadrna tah_
sis edilen veya fiilen brlyle bir maksat
igin kullanrlan her gemi, kimin tarafindan
veya
kimin nam ve hesabrna kullanrrrrsa kulanrlsrn
ticaret gemisi sayrhr.,,Ticaret gemisi olmayan gemiler ise 1- mtinhasrran kamu
hizmetine tahsis edilmig olan veya liiln
kamu
hizmetinde kullamlan gemiler ve 2mdnhasrran denizden kazang elde etmekten
bagka
bir maksada tahsis edilmig veya fiilen
bu maksa'arla ku,anrlan difer gemiterdir.
Bunlardan 1' gruba 6rnek olarak sah'
muhafaza gemileri, grizcii gemileri, iage, yangrn,
hastane, giimrtik ve kablo ddgeme gemileri
gibi gemiler verilebilir. 2. grubacirnek
ise
aragtrrma gemileri, denizci yetigtirme gemileri,
gezinti maksadr ile kullanrlan yatlar
gibi gemilerdir' (TEKir- F., op.cit. s.r9-86)
Bu arada bazr 'zergemi tipleri vardrk
ki bun_
lar Tankerler, Ro-Ro gemilei ve lash gemileridir.
1974 tarihli Denizde can Emniyeti
Konvansiyonuna (SoLAS) gdre bir tanker;
patla5ncrnitelikli srvr
Sriikleri ddkme halde
tagrmak i.izereinga edilen veya bu hale getirilen
bir yiik gemisidir.
YtiLhlerintekerlekli araglar sayesinde
kendi hareketleriyle gemiye binip, aynr qekilde
in_
meleri geklindeki tagrmacrhla imkan veren
gemileri ro_ro (Roll on_Roll of) gemileri
adr
verilmektedir' (TEKIL F., Deniz
Huku*u, Istanbul, 1g8g.s.31) Lash gemileri
de
Lash'larrn gemiye girmelerine, gemide yer
almalarrna ve bogaltma limamnda gemiden
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aynlmalarrna imkan veren yaprdadrrlar. Her devletin ig hukukundaki gemi tanrmr ayrr
ijzellikler ihtiva etmetedir. Ornek vermek gerekirse Birlegik Anerika Hukukunda gemi
tizerindeki anlayrg genig kapsamhdrr. Deniz hukuku alanrndaki kazai yetki kanununa
g6re "gemi,' denizde yiizebilen bir yapr veya suda taqrma aracr olarak kullanrlan veya
kullanrlabilecek olan benzeri her yapryr ifade eder." (TEKIL, op.cit.b.14)'
24 tl;azira1. 1970 tarihli Bulgar Deniz Kanununda "gemi" 96yle tanrmlanmrgtrr. "Kendi
'gUcii
ile hareket ediyor olsun veya olmasrn trgrma, kurtarma ve yardrm, riimdkraj, bahkgr[k gibi ekonomik aktiviteleri icra etmek tizere denizde veya denize baih diler sularda
seyriisefere tahsis edilmiq her tekneye gemi denir. Yizer yaprlar da aynr zamanda gemi
sayirr. (24flazftan 1970 tarihli Bulgar Deniz Kanunu m.3-4). Yunan iizel deniz hukuku
kanununa gdre ise "bu kanun anlamrndaki geni en az 10 tonilatoluk ne tonaja malik
bulunan ve kendine iizgt hareket araglan ile denize seyriisefere tahsis edilmig olan her
tekneye denir. (TEKIL F., op.cit. g.15) fiirk ficaret Kanuna giire ise "tahsis edildi!'i gayeye uygun olarak kullanrlmasr denizde hareket etmesi imkamna balh bulunan ve pek
kiigiik olmayan her tiirlii tekne gemi sayrlrr". (T.T.K.m.816) Gemi, eqya ve yolcu tagrmaya tahsis olunabileceli gibi; rdmdrkaj, bahkgrhk, kurtarma ve yardrm, e!'itim, bilim ve
spor gibi gayeler igin de seyrtiseferetahsis edilmig bulunabilir." (T.T.K. m.822)
Gerek 1958 KBBK da ve gerekse 1982 BMDHK da zaratstz gegighakr yiiniinden btitiin
gemilerden basedilmig, ancak harp gemileri drgrndaki gemilerin tam bir tammr yaprlmrgtrr. Gemi tammlarr ise yukarda da ortaya konulduiu gibi yeknesak olma5npher devletin i9 hukuk mevzuatrna gtire defigiklik gdstermektedr. Kimi devletler gemi tammrm
genig olarak algrlamakta ve yiizer havuzlar ile lash'leri de gemi olarak nitlendirmektedirler. Kimi devletler is bu tanrmr olabildifince dar tutmaktadrrlar. $imdi ortaya giiyle
bir sorun qrkmaktadrr. Acaba kryr devleti kendi karasulanndan geqig yapacak yabancr
bir geminin kendi ig hukuk mevzuatmdaki gemi tammrna uJrmamasr durumunda bu yiizer cismin gemi olmadrfrndan bahisle gegigini engelleyebilecek midir? Ya da bir ytizer
havuzu gemi olarak kabul etmemesi durumunda bunun gegigineengel olabilecek midir?
(Nitekim Yargrtay II. Hukuk Dairesi 20.11.1975giin ve 8.751gg25.K.75/6580sayr[ kara-'.
lnda yiizer havuzun T.T.K 816. maddesi anlamrnda gemi sayrlamayaca!.rgerekgesiyle
bofazdan gegig tcretinin reddi hakkndaki Yerel Mahkeme kararrnt onamrqtrr. Buna
kargrlrk 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 10.7.1981giin ve 8.8U329,Ki8U329 sa3nhkarannda ytizer havuzun gemi oldufu sonucuna varmrgtrr.) Bu konuda evrensel olarak kabul
I
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edilmig yeknesak bir gemi kavramr mevcut degildir. Bu itibarla gerek Lgbg KBBK ve gerekse 1982 BMDHK da bu konuda agrk bir tanrm yaprlmamrg olmasr kanaatimizce
btiyiik eksiklik ve ileride bu konuda gekigmeleresebebiyetverebilecek nitelikte
bir durumdur. Gergi 1982 BMDHK na giire devletlelbu konvansiyonla tanrnan haklan
ve
yokdmlultikleri yerine getirirken iyi niyetle hareket etmek ve hakkrn kdtiiye
kullamlmasr tegkil etmeyecek qekilde hareket etmekle yukumlii tutulmuglardrr. (19g2
BMDNK
m.300) Ancak, bu huktim de dogabilecek ihtilaflar ytini.inden tam bir giivence
sa{lamamaktadrr. Kanaatimizce bu husus mutlak surette Konvansiyonda dtizenlenmesi gereken
bir hususdur.
1958 KBBK Da giire; "Konvansiyonda yer alan biitiin gemilere uygulanacak
kurallar ve
Ticaret gemilerine uygulanacak kurallarm tamamr ticari amaglar igin kullanrlan
devlet
gemilerine de uygulanacaktrr. "(1988 KBBK. m.2l) Btitiin gemilere
uygulanacak kurallar ve ticaret gemilerine uygulanacak kurallar gayri ticari amagla kullarulan
devlet gemilerine de uygulanacaktr. (Ibid.m.22lr) Ancak, bu kuralrarda yer
alan istisnalar sakh
kalmak tizere bu maddelerde yer alan higbir htikiim bu gibi gemilerin
bu maddelere
veya milletlerarasr hukukun difer kurallarrna gtire sahip olduiu ba!,rqrkhklarr
etkileme_
yecektir. (rbid.m.22/D Gdruldu!.ii gibi, 1958 KBBK da ticari
amagla kullamlan devlet ge_
mileri ile gayri ticari amagla kullanrlan devlet gemileri arasrnda karasularrndan
gegig
igin tabi olacakla' hukumler ycintinden esash bir ayrrrm.yaprlmamrgtrr.
Gerek ticari
amagla kullamlan devlet gemileri Konvansiyonda yer alan ,'btittin gemilere
uygulanacak
kurallar ve ticaret gemilerine uygulanacak kurallar baghkL htikiimlere
tabi olacaklardrr. Ancak; Ticaret gemilerine uygulanacak kurallar baql*h Alt-kesim
B de yer alan
"kryr devletinin karasularrndan gegigyapmakta olan yabancr gemiler iizerindeki
hukuki
ve e.ezaiyargryetkisine iligkin hiikiimler (1958 KBBK m.19, 20) ticaret gemileri
ve ticari
amagla kullanrlan devlet gemileri drgrndaki gemilere yani gayri ticari
amagla kullamlan
devlet gemilerine uygulanmayacaktrr. Bunun yegane sebebi de Konvansiyonda
diizenle_
me yaprlrrken devletin yargr balrgrkhfrnrn gdztiniine ahnmrg olmasrdrr.
Nitekim 19Eg
Konvansiyonunun 2212. maddesinde bu durum agrkrrkla ortaya
konmugtur. 1gg2
BMDHK na gelince; bu konvansiyonda ticaret gemileri ile ticari amaglar
igin kullanrlan
devlet gemilerine uygulanacak kurallar Alt-kesim B de aynr baqhk altrnda
dtizenlenmigtir. 1958 Konvansiyonunda oldri!'u gibi bu tiir gemiler arasrnda higbir
ayrrrm yaprlmamrytrr. (1982 BMDHK mb27, 28) 19b8 Konvansiyonunda ,'Harp gemilerinden
bagka
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I- ig Sularda Devletin Yargr Yetkisine Getirilen Krsrtlamalar
Oncelikle belirtmek gerekir ki ig sular esas olarak yargr yetkisinin
kullammr ve bu yetkinin kullammrna

getirilen srmrlamalar ytintinden

devletin kara tilkesinden farkh bulunmamaktadrr. Devletin kara rilkesinde devletin yargr yetkisinin kullammrna getirilen srmrlamalar aynen
ig sular ytintinden de gegirlidir. Her ikisi de liayr devletinin egemenliline
tabi ig sular ile karasulan arasrnda ise tek farkhhk kasulannda denize
kryrsr olsun olmasrn yabancr devlet gemileri lehinde tamnmrq olan zararsrz geqiq hakkrdrr. Ne var ki bu farkhhk ig sular yiiniinden bir durumda
delinmektedir. O da duz esas hatlar ycinteminin uygulanmasr nedeniyle
daha 6nce karasulan rejimine tabi iken ig sular rejimine tabi hale gelen

devlet gemilerine uygulanacak kurallar" baghkL Alt-kesim C de ticari ve gayriticari
amaqla kullanrlan devlet gemileri igin dtizenleme yaprlmrqken, (1958 KBBK.m.21, 22)
1982 BMDHK da ticaret gemileri ve ticari amagla iqletilen devlet gemileri igin uygulanacak kurallar bir baghk altrnda (1982 BMDHK m.27,28 Alt-kesim B) Harp gemileri ve
gayri ticari amaglar igin kullamlan di$er devlet gemilerine uygulanacak kurallar ise
Alt-kesim Cde bir baqltk altrnda diizenlenmigtir.
5 . 1958 KBBK.n.5/2; 1982 MMDHK rf.8/2
1958 m.5/1 "Karasulanmn esas hattrmn berisinde kalan sular Devletin ig sularrmn bir
bdliimi.inti tegkil eder. 5/2 Ddrdtincii maddeye uygun gekilde bir diiz esas hattrn tesis
edilmesinin daha 6nce agrk denizin. ya da karasulannrn bir parqasr olarak mtitalaa edilmig olan sahalarr ig sular haline getirme sonucunu dofurdu[u yerlerde ].4-23. maddelerde iingiirtilen zararsrz gegig hakkr bu sularda da gegerli olacaktrr. 1982 m.8/1 Krsrm IV
de aksi dngdriilmedikge karasulan esas hattrnrn berisinde (kara tarafinda) kalan sular
Devletin ig sularrnrn bir pargasrnr teqkil eder. m.8/2 Yedinci maddeye uygun gekilde bir
dtiz esas hattrn. tesis edilmesinin daha tince ig sular olarak telakki edilmeyen alanlan ig
sular olarak gevirme sonucunu verdifi durumlarda, bu siizlegmedeiingiirtilen zararstz
gegighakkr bu sularda da uygulanacaktrr. 1958 KBBIim.4 "Kr5nnrn derin bir gekilde girintili grlcnhh oldulu yerlerde veya kr5nnrnhemen yakrmnda kryt boyunca adalar bir sagak teqkil edecekkonumdaysa, karasularrmn geniqlipinin iilgtiLnesi igin esas ahnan hat.
trn giziminde uygun noktalarr birleqtiren diiz hatlar yiintemi kullamlabilir.
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deniz alanlannda di{'er devlet gemileri lehine zararsrz gegig hakkrnrn
akh tutulmuq olmasrdrrs. Boyle bir durumda esas olarak ig sular rejimine tabi krhnmrg bir alanda zararsuzgegighakkr tamnmaya devam olunacafrndan bu su kesiminden gegecekolan gemi tizerinde hyr devletinin
yargr yetkisinin kullarumrna getirilen krsrtlanlalar aJrnenkarasularrndaki gibi olacaktrr. Bu durum istisnai bir durum olmakla beraber ig sular
ile karasulan arasrndaki tek farkhhgr bu gibi durumlarda ortadan kaldrrmaktadrr. Bunun drqrnda ig sularda devletin yargr yetkisinin kullammrna getirilmig kara tilkesindeki krsrtlamalardan daha rite bir srmrlama
sOzkonusude!'ildir. $imdi yabancr devlet gemilerinin ig sularda ya da li-

Bu gekilde gizilen esas hatlar, kryrmn genel istikametinden dikkate defer iilqiide sapmamah ve hatlarrn igi.ndekalan deniz alanlanmn ig sular rejimine tabi olmast igin kara ile
yeteri kadar baglantrh olmasr gerekir.
Cezir ytiksekliklerine dofru veya cezir ytiksekliklerinden baglamak iizere esas hatlar gizilemez,mefer ki daimi qekilde su iistiinde kalan deniz fenerleri ve benzeri tesisler bunlann tizerinde inga edilmig olsun.
Birinci paragraf htikiimlerine giire diiz hatlar yiinteminin uygulanabildi{i yerlerde belirli esas hatlan tespit ederken, gergekliii ve 6nemi uzun zamandan beri teamiille aqrkca
kamtlanmrq olan, ilgili bdlgeyehas ekonomik menfaatler g6z6ntindetutulabilir.
Diiz hatlar ydntemi bir devlet tarafrndan bagka bi devletin karasularrm agrk denizden
ayrracak tarzda uygulanamaz.
1982 Konvansiyonunun aynr konu ile ilgili 7. maddesinde ise bu maddeden de!'igik olarak bazr htikiimler getirilmigtir. 1982 m.7/2 Bir deltamn ve difer dofal qartlarrn mevcudiyetinden dolayr kryr oldukga istikrarsrzsa, en dugtik cezir hattrnrn denize en fazla uzanan krsmr doSrultusunda uygun noktalar segilebilir ve en diigtik cezir hattmrn daha
sonra geri qekilmesine balolmaksrzrn duz esas hatlar loyr devleti tarafrndan bu sdzlegmeye uygun qekilde deiiqtirilinceye kadar gegerli kalacaktrr. m.714 Cezft yiiksekliklerine dofru ve cezir ytiksekliklerinden baglamak tizere dtiz esas hatlar gizilemez; mefer ki
daimi qekilde su iistiinde kalan deniz fenerleri veya benzeri tesisler bunlann tizerinde
inqa edilmiq olsun veya bu yiiksekliklere dolru veya bu yiiksekliklerden baglamak iizere
esas hatlarrn gizilmesinin genel milletlerarasr. kabul gtirmiig oldufu durumlar stiz konusu olsun.
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manlarda bulunduklan esnada kryr devletinin yargr yetkisinin kullammrna getirilmig ne gibi lusrtlamalar olduiunu giirelim.
A- ig Sularda

Bulunan

Yabancr Har?

Gemileri

Yiiniinden

Deierlendime
Harp gemilerinin luyr devletinin rrzasr hilafina bu devletin ig sularrna ya da limanlarrna girig hakkl bulunmamaktadrr. Kryr devletinin nzasr do$ultusunda bu su alamna giren yabancr harp gemileri ise kryr
devletinin kural ve dtizenlemelerine uymak zorunluluiundadrr.
ki bu gemilerin kryr devletinin kurullarmr

Ne var

ihlal etmeleri durumunda ge-

rek hukuk davalan gerekse ceza davalan ydntinden layr devletinin yargr
yetisini kullanmasr mtirnkiin defildir. Bu y<indenharp gemilerini ig sulanna ya da limanlanna kabul edecek olan devletlerin bunun neticelerini
de iyi diigtinmeleri gerekmektedir. Qtinkii millerlerarasr hukuk harp gemileri yiintinden bayrak devleti drgrnda di$er devletlerin yargr yetkisine
tabi krhnmayr kabul etmemigtir. Harp gemileri hangi deniz alamnda bulunurlarsa bulunsunlar mutlak dokunulmazhlr haizdirler. Miturhasrran
da bayrak devletinin yetkisine tabidirler. Bu husus gerek 1958 Cenewe
Agrk Denizler Konvansiyonunda gerekse 1982 tarihli Birleqmig Milletler
Konvansiyonunda agrk olarak ifade edilmigtiro.

6.

1958 KBBK nun 23. maddesine gdre "Harp gemisinin kryr devletinin diizenlemelerine
riayet etmemesi durumunda ve riayet etmesi iqin kendisine yaprlan bir talebi umursamamasr halinde kryr devleti bu harp gemisinin karasulanmn terketmesini isteyebilecektir. Bunun drgrnda harp gemisi Ozerinde gerek ihtiyati gerekse icrai herhangi bir tedbir
uygulayabilmesi

miimkiin

tle$lilir.

1958

tarihli

Cenevre

Agrk

Denizler

Konvansiyonunun 8.maddesinin 1. fikrasrnda ise Harp Gemilerinin agrk denizde bayrak
devletinden baqka herhangi bir devletin yarg yetkisinden tamamiyle balrgrk olduEu"
hukmii yer almaktadrr. 1982 BMDHK nun 95. maddesi de aynr hukmu tekrar etmektedir. Ancak gdriilecefi gibi burada agrk denizler ydnilnden harp gemilerinin bayrak
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Harp gemileri ve ticari amag drqrnda kullanrlan devlet gemileri
odeten beri milletlerarasr uygulamada ister karasulalnda,
ister ig sularda bulunsunlar kr)n devletinin yargr yetkisinin kullanrmrndan
bagrqrk
tutulmuglardrcT. $imdi aqagrdaHarp Gemisinin kry, devletinin
ig sula-

devleti'-rin miinhasrr yetkisine tabi olduklan ifade edilmigtir.
iq sular ve karasularr yiintinden her iki konvansiyonda da agrk herhangi
bir hi.ikum bulunmamaktadrr. 19g2
Birlegmig Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunun
Karasularr ve Bitigik B<ilgebaqhkh II' Krsmrnda yer aran Alt-Kesim c. de Harp Gemilerine
ve gayri ticari amaglar igin ig_
letilen difer devlet gemilerine uygulanacak kuralar
baqr*h 29, 80, B1 ve 82. maddeler_
de harp gemilerinin 6zel durumlan agrk olarak diizenlenmigtir.
2g. madde iincelikle
harp gemisinin tanrmr yaprrmrq ve
\u tammda lg5g Agrk Denizler Konvansiyonunun g.
maddesinin 2. frkrasrnda yer alan harp gemisi tanrmr
daha da genigletilerek sadecedeniz kuwetlerine mensup olan deiil bir devletin silahh
kuwetlerine mensup olan belirli
dzelliklere sahip gemiler de harp gemisi olarak
kabul edilmigtir. 1gg2 Konvansiyonunun
32' maddesinde B0 ve 3r. maddelerde yer alan
istisnalar sakl kalmak fzere bu scizreg_
mede yer alan higbir htikmun harp gemilerinin ve gayri
ticari amagla kulramlan difer
devlet gemilerinin bafrgrkhkra'nr etkilemeyecefi ,,htikum
altrna ahnmrqtrr. 80. madde
harp gemisinin karasularrnda bulundu[u esnada
kryr devletinin kanun ve dtizenlemelerine riayet edilmemesi durumunda kryr devletinin
ne yapabilece!-ini ortaya koymaktadrr' Bu madde htikmiine g(ire kryr devretinin b6yle
bir durumda yapabilecesi tek qey bu
geminin derhal karasurarrnr terketmesini istemektir.
Burada da 19bg konvansiyonunda
,Yer alan hiikiimden defiqik olarak derhal ifadesi kullanrlmrqtrr. 31. madde ise Bir harp
gemisi veya gayri ticari amaglarra kuilanrlan
diger bir devlet gemisinin sebep oldufu za_
rar sebebiyle bayrak devletinin sorumrulu!.unun
ne olaca!.rnt ortayakoymaktadrr. Bu
madde hiikmtine giire btiyle bir zarar durumunda
harp gemisi kryr devretinin karasura_
nndan gegiqleilgili kanun ve dtizenlemelerine veya
bu sdzlegmehtikiimlerine veya milletlerarasr hukukun dii'er kuralra'na riayet etmemesi
sebebiyle ortaya grkan herhangi
bir zarar ya da kaybrn milletlerarasr sorumluluiunu
tagryacaktrr.
7 . Bu uygulamaya 6rnek olarak rhe parlement
Belge (1gg0); The schooner Exchange
v'McFADDoN (1812). Berizzi Bros. v.S.S. Pesaro (1g26)
davalarr iirnek olarak verilebilir.
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gennda ya da limanlannda bulunduiu esnada vuku bulmasr muhtemel
qitli durumlara gore kryr devletinin bu gemi ve mtirettebatr rizerindeki
yargr yetkisinin kullarumrna ne gibi srnrrlamalar getirilmi$ oldugu inceIenecektir.
1. I{arp Gemilerinin

Yabancr Limanlara

Girigi

Harp Gemilerinin barrq zamamnda yabancr devlet'limanlarrna giriq hakkrna sahip olup olmadrs meselesi zaman zamaln Devletler
Hukukgulal arasrnda tartrqma konusu yaprlmrqtrr. Kryr devleti ig sulannda ve limanlannda kara iilkesinde haiz oldulu gekilde egemenlik hakkrm kullanmaktadrr. Bu itibarla yabancr harp gemilerinin limanlanna
ve ig sulanna kabul edilip edilmemesi tamamen luyr devletinin yetkisi
dahilinde olan bir hususdur. Her devlet milli menfaatlerini gtiz6ntine alarak kendi politikasr doirultusuna limanlanm ya da limanlalndan bazrlanm harp gemilerinin ya da di!'er gemilerin giriqine yasaklayabilir. Bu
yasaklama ttim yabancr devlet harp gemilerini kapsayacalr gibi, sadece
belirli devletlere ait harp gemileri igin stizkonusu olabilir' Ancak, loyr
devleti tarafindan getirilmig btiyle aqrk bir yasaklama mevcut olmamasr
durumunda bir devletin limanlanmn bang zamamnda dost devletlerin
harp gemilerin giriqine konukseverli[in bir gereii olarak agrk olduiu kabul olunmaktadrrs. Ayrrcabazt hallerde harp gemilerinin limanlara ka-

La Haye (Hague) oturumunda beE. Milletlerarasr Hukuk Enstitiisiintin 1898 tarihindeki
diizenlemenin
nimsenen kurallardan 10. madde htikmiine giire "Andlagma, Kanun ya da
durumunmevcut olmamasr durumunda veya tizel yasaklamalann siizkonusu olmamasr
iliqkalmaya
. da, limanlar yabancr savag gemilerine bu gemilerin limana girig ve burada
(Institute of
ve qartlara srkr bir qekilde uymak gartryla aqrktrr'"
Law. Annuarie, vol. 17, s.2?6; Ayrrca 1928 tarihli stokholm Kurallanmn
. International
12. maddesi de aynr htikmti ihtiva etmektedir. (Annuarie, Vol' 34, s'740).
kin kurallara
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bulti kargrhkhhk esasrna da tabi krhnabilire. Yabancr harp gemisinin limanlanna kabultine iligkin olarak kryr devletinin agrk bir drizenleme
yapmamrg oldulu durumlardada bu limana girig yapmak isteyen harp
gemisinin Komutammn karasulanna giriqten iince kryr devletine ziyaretinin amacrm, gemi saJnsrmve kalacai stireyi bildirmesi gereklidir. Ne
var ki bu htikiimler bir Kryr Devletine kabul edilmiq bir Devlet bagkamm, Bagbakan'r ya da bir Elgiyi tagrmakta olan harp gemileri ydntinden
uygulanmayacaktrr. Aym gekilde bir harp gemisinin miicbir sebep ya da
tehlike halinde bir yabancr devlet limamna sr[.lnma hakkr vardrr10.

9. Buna bir iirnek olarak.11 Nisan 1865 tarihinde ABD Bagkanr Lincoln tarafindan ilan
edilen bildiri verilebilir. Bu bildiriye g6re Yabancr olkelere ait harp gemilerine tanrdrklan haklar esas ahnmak iizere kargrhkhhk esasrna gtire muameleye tabi tutulacaklardrr. (COLOMBAS, International Law of The Sea, 1967, g.262).
10. Tiirk Hukukuna gdre de yabancr devletlere ait harp gemilerinin ig sularrmrza ve limanlarrmrza geligi dnceden izin alma gartrna tabi krhnmrgtrr. 24 Kasrm 1983 giin ve 18252
sayrL resmi Gazedetedeyayrnlanarak yiirihliife

giren "Yabancr Silahh Kuwetlere Ba{h

Gernilerin Tiirk igsulanna ve Limanlarrna Geligleri ve Bu Sulardaki Hareket ve
Faaliyetlerine lligkin Yonetmetilin 13. maddesine gdre "Barrq zamanrnda yabancr silahh kuvvetlere ba{h gemilerin Ttirk igsularrna ve limanlarrna gelebilmeleri ve bu sularda
kalabilmeleri igin siizkonusu gemilerin ait oldui'u devletin, Yiinetmelikteki maddelerde
belirtilen ydntemlere uygun olarak Ydnetmelik Ekindeki EK-l

deki "Ziyaret istem

Formu" ile birlikte asgari 30 giin olmak iizere miimkiin oldu!'u kadar tinceden Ttirkiye
Cumhuriyeti Htikiimeti Yetkili makamlanna bagvurarak izin almalan gerekmektedir."
Yabancr devletlerin bu yiinetmelik kurallanna uyun olarak yapacaklan ziyaret izin istemleri ile ilgili defiqiklik tekliflerini Ziyaret Istem Formunde beyan edilen ziyaret tarihinden en az 15 gun 6nce aym gekilde Turk Yetkili Makamlarrna bildirmeleri gereklidir.
Yine Ydnetmeligin 14. maddesine gtire Yabancr Silahh Kuwetlere baflr gemilerin Ttirk
igsulan ve limanlarina yapacaklarr ziyaretler, "Resmi", "Gayriresmi" ve "Olafan" olmak
iizere iig bigimde yaprlabilecektir. Bu ziyaretlerde hangi ydntemlerin uygulanacafr ise
Ydnetmelikte aynntrh olarak belirlenmigtir. Bkz. EK-5 Bu Yiinetmeli!'in 32. madde hnkmt
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2. Harp Gemilerinin Yabancr Devlet Limanlannda ya da ig
Sulannda

Bulunduklan

Esnada

Geminin Tabi Olacafn llukuki

Gemi

Mtirettebatrmn

ve

Rejim

Yabancr bir harp gemisinin agrkca ya da zrmnen iilke devleti tarafrndan herhangi bir limamna kabul edilmesi durumunda bu devlet bu
gemi rizerindeki yetkisinden vazgegmigolarak kabul edilmekte ve bu gemiler rizerinde cizelya da kamusal nitelikte higbir iglem yaprlamamaktadrr. Bu muamelenin kaynafr harp gemilerine milletlerarasr tirf ve adet
hukuku tarafindan tamnmrg olan dokunulmazhk ve baSgrkhktrr. Bu gemilerle ilgili olarak yargrsal nitelikte herhangi bir iglem yaprlmasr miimktin deiildir. Dolayrsryla bu tiir gemileri limanlanna kabul edecek olan
devletlerin bu hususu daima giizdnrinde bulundurmalan gerekmektedir.

ile "Yabancr SilahL Kuwetlere ba!'h gemilerin TUrk lgsulanna ve limanlarrna geliqleri
ve buralardaki hareket ve faaliyetleri ile ilgili olarak, Tiirkiye'nin tarafolduiu

ikili ve

gok taraflr anlaqmalarrn htikiimleri sakh tutulmugtur". Bu gok taraflr anlagmalara 6rnek olarak Kuzey Atlantik Andlagmasrna (NATO) Taraf Devletler Arasrnda Kuwetlerin
Statiistine Dair Siizleqme"verileblir. (10.3.1954gtin ve 6375 sayrh kanun; Metin RG.20
Mart L954) Bu Andlaqmamn tarafi olan tilke savaq gemileri ve Personeli Ydnetmelikten
ayn

muameleye tabi

tutulmaktadrrlar.

(Metin

igin ayrrca bkz. YENISEY

F,,

Milletlerarasr ceza Hukuku, Cez,a Yargrlarrmn Milletlerarasl Deieri ve Mevzuatr,
istanbul, 1988, s.513-534;Fransa bu konuyu 21 Mayrs ve 30 Afustos 1913 tarihli bir duzenleme ile 6zel bir anlagmanrn mevcut olmamasr durumunda yabancr harp gemilerinin
Fransrz Limanlannr ziyaretini Fransrz Hi.iktimetine olafan diplomatik kanallarla ainceden yaprlacak ihbara tabi tutmugtur. Bunlann iizel izin drgrnda 15 giinilen daha fazla
siire limanlarda kalmasrna izin verilmeyip, belirli sayrdan fazla harp gemisinin aynr
anda limanda bulunmasrna da diizenleme cevazverrnemektedir, Dtizenlemede bu kurallann, Fransa'ya atanan Elgileri getiren gemilere uygulanmayacafr belirtilmiqtir.; lngiliz
uygulamasrnda iig gemiye kadar harp gemisinin Ingiliz Limanlanna geliqleri igin iizel
bir izin gerekmemektedir.(COLOMBSO,op. cit. s.263).
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Gemide bulunan mrirettebattan herhangi birisinin bir sug iqlemesi durumunda bu gahrsla ilgili olarak kryr devletinin yargrsal herhangi bir iqlem
yapmasr miimktin bulunmamaktadrr. Bu konuda ilgili devletin yapabile_
ce!'i tek gey doirudan doiruya geminin bayrak devletine mtiracaat etmektir.
Gemide vukubulan suglarla ilgili olarak da gemide bayrak devletinin kanun ve kurallanna gOre askeri yargrrama yaprrmasr da uygulamada kryr devletinin egemenli#nin ihrali olarak de$erlendirilmemektedirrl.
Harp gemilerinin yabancr limanlarda iken kryr devletinin yargrsrndan
balrgrk olugu eski zamanlardan beri birgok Mahkeme karanna konu
olmuqtur.
Bu konuda en klasik rirnek The schooner Exchange v. McFaddon
davasrdrr. 1812 tarihinde Amerikan ytiksek Mahkemesi tarafrndan
bu
dava ile verilen kararda harp gemilerinin yabancr limanlara kryr
devletinin yargrsrndan bagrgrkhfi prensibinin esaslan a5rnntr[ bir gekilde
tartrqrlmrqh1l2. Harp gemilerinin yabancr devlet limanlanna girigreri
ve bu-

11. COLOMBOS,International Law of the Sea. 1962.s.268.
12' Bu davaya konu olan olaylar gu qekilde geligmigtir. Amerika
Birlegik Devletleri vatandaglanna ait olan bir ticaret gemisi Baltimor'dan st. sebestiyan'a giderken
Naporyon
Savaglarr esnaslnda Fransrz Yetkilileri tarafrndan ele gegirilmig ve
Bayone,a g6turiilerek burada harp gemisi haline dontigttiriilerek bu gemiye "Le Balaou,,
adr verilmigtir. La
Balaou isimli bu harp gemisi daha sonra bu qekli ile Amerikanrn Filedelfrya
Limamna
gelmig, bunu tesbit eden geminin dnceki Amerikah
Mahkemesinde geminin

Malikleri

yerel Denizcilik

kendilerine iadesi igin dava agmrglardrr. Bu dava nihayette
Ytiksek mahkemenin dniine gelmig ve burada Hakim Marshall davayr
davacrlar aleyhi_
ne ve Fransrz Hiikti'meti lehine sonuglandrrmrgtrr.Hakim Marshall
karalnrn gerekgesi
olarak yabancr dost devletlere mensup harp gemilerinin dost bir
iilkenin limanrna kabul
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rada kalmalan esnasrnda'bu gemilere uygulanan genel kural "bu gemilerin bayrak devletlerinin miinhasrr yetkisi altrnda bulunduklan" kuraltdrr. Harp gemileri yabancr bir devletin ig sulannda ya da limanlannda
bulunduklal

esnada layr devletinin gerek hukuki gerekse cezai yetkisi-

nin kullammrndan ba[rqrktrrlar. Bu gemiler ig sularda ya da limanlarda
bulunduklarr esnada ister bir gatma o.layrnakarrqsrnlar, ister bir kurtarma ve yardrm iqlemine maruz kalarak bundan dolayr borglansrnlar kryr
devleti yetkililerinin bu geminin komutammn agrk izni olmadan bu ytiktimfuiltikler nedeniyle gemiye yanaqmalan, ya da gemide herhangi bir
inceleme yapmalan imkam bulunmamaktadrr. Ancak harp gemilerinin
limanlarda ya da ig sularda bulunduklarr esnada loyr devletinin limanlara girig ve burada kahg ile ilgili kanun ve dtizenlemelerine uyma Wktimhiliiklerinin olduiu izahtan varestedir. Harp gemisinin bu gibi kanun ve drizenlemelere uJrmamasr durumunda luyr devleti yetkilili

edildiklerinin dost bir iilkenin limamna kabul edildiklerinde bu tilkenin yetkisinden balrgrk olduklanmn kamu hukukunun bir kurah oldu!'unu, bu nedenle davamn reddi gerekecefini giistermiqtir. Bu dava harp gemilerinin yabancr limanlarda iken kryr devletinin yargr yetkisinden bafrg*hfrm

ortaya koyan klasik iirnek olmakla birlikte aynr

durumun bugfin igin gergeklegmigolmasr durumunda difer devlet Mahkemelerince de
tiir bir karar verilecefii gtpheyi muciptir. Bu konuda diler bir flrnek olarak 1879 ytay111
hnda ingiliz Denizcilik Mahkemesince verilen "The Constitution" davasr verilebilir. Bu
dava konusu olayda ABD'na ait bir savaq gemisi olan (firkateyn)" The Contitution
"Paris Fuanndan Amerikaya bazr makina aksamr ve egya taqrrken Bournemouth agrklbrrnda karaya oturmug, burada bir ingiliz Kurtarma Gemisinin yardrmr ile kurtarrlmrgtrr. Ne var ki kurtarma ve yardrmda bulunan geminin sahipleri Amerikan firkateyninin
kurtarmd ve yardrm iicreti olarak verdili bedelden hognut olmamrglar ve geminin ihtilaf
g6ztimlenmeden dnce limandan ayrrlmasrm engellemek iizere Mahkemeye bagvurmuglardrr. Ne var ki Mahkeme yukarda ortaya konulan Exchange davasrndaki gerekqeye
benzer bir gerekgeile bu talebi reddetmig ve geminin ahkonulmasr engellemigtir.
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. keyfiyeti derhal harp gemisinin mensubu oldu!.u devlete bildireceklerdir.
Herp gemisinde miirettebat arasrnda a$rr bir sug iqlenmig olmasr durumunda }ayr devleti yetkililerinin yapabilecekleri gey bu konuda harp gemisi komutanrmn olaya dikkatini gekmektir. Nihayette kryr devleti yetkililerinin

ikazlanna icabet edilmemesi durumunda harp. gemisinden
istenebilecek gey bu geminin derhal ig sular ve karasularrm terketmesini
istemek ve direnmesi durumunda direnmeyle orantrh olacak qekilde
makul bir kuwet kullanmaktrr. Bu husus gerek 19bg tarihli cenevre
Karasulan ve Bitigik B6rge Konvansiyonunda, gerekse i.9g2
tarihli
Birleqmig Milletler Deniz Hukuku konvansiyonunda agrk olarak
ifade
edilmigtir. 1958 KBBK.nun Harp Gemilerine uygulanacak Kural
baghkrr
Alt-Krsrm D'de yer alan 23'tincti maddesine g6re "Herhangi bir harp gemisi kryr devletinin karasulanndan gegigle ilgili kurallanna
uymaz ve
bunlara uymasr igin yaprlan tarebe kargrhk kayrtsrzhk gOsterirse
layr
devleti harp gemisinin karasulanm terketmesini isteyebilecektir.,,
Bu hiiktim karasularrna iliqkin olarak konulmug olmakla birlikte
harp gemilerinin ig sularda ve limanlarda bulunmalan esnasrnda
da tabi
olacaklan muameleyi yansrtan bir huktimdiir.
etinkii 195g konvansiyonunda gegig'in tammr yaprhrken (1gbB KBBK.^.J.4/2) sadece
ig sularda
girmeksizin karasula'ndan gegmek amacryla bu sularr
katetmek olarak
deiil' aym zamanda ig sulara girmek ya da ig sulardan agrk
denizlere grkmak amacryla da sey'etmek olarak tammlanmrqtrr. Dorayrsryla
bu hriktim i9 sularda da uygulanacak birhriktimdur. 1gg2 BMDHK'da
da Harp
Gemilerininin Krn Devletininin Kanun ve Kurallarrna uymamasr
baghkh 3O'uncumaddede "Herhangi bir harp gemisinin kryr devletinin
karasulanndan gegigleilgili kanun ve kurallara uJrnamasr ve bunlara
uymasr igin kendisine yaprlmrg olan herhangi bir talebe kargr
kayrtsrzhk
gostermesi durumunda kryr devletinin bu geminin derhal
karasularrm
terketmesini isteyebilecegi "htiktim altma ahnmrgtrr. yine
aym
Konvansiyonun "Bir harp gemisi ya da Gayri ricari Amagra
i-5letilen

618

HUKUKA,RAFTIRMALARI

Diger Devlet Gemisi Tarafindan Verilen Zarardan Mtitevellit Bayrak
Devletinin Sorumluluiu" baqhkh 3f inci madesinde "Bir harp gemisinin
veya gayri ticari amagla igletilen bir devlet gemisinin }ayr devletinin karasulanndan gegigleilgili kanun ve kurallanna veya bu Konvansiyon htikiimierine veya milletlerarasr hukukun difier kurallanna uJnnamasrndan
sonuglanan kryr devletine verdiii herhangi bir kayrp yada zatarrn milletlerarasr sorumluluiunu

bu geminin bayrak devletinin taqryacafir" aqrk

olarak drizenlenmigtir. Bu htikiimlerin ig sularda uygUlanabilirliE'i yttntinden 1958 Konvansiyonu ile ilgili olaak yukarda s$ylediklerimiz gegerlidir. 1982 Konvansiyonunda da gegiq'in tammr yaprlrrken (m.18/1 (a), (b)
bunun sadeceig sulara girmeksizin veya ig sular drgrndaki bir demirleme
yerine veya liman tesisine uiramaksrzrn bu sularr katetmek olarak deiil,
aym zamanda ig sulara girmek veya ig sulardan grkmak veya bu gibi demirleme yerleri veya liman tesislerine u!'ramak amacryla seyrtisefer etmek olarak,, tammlamasr yaprlmrqtrr. Dolayrsryla harp gemilerine iligkin
30 ve 3f inci madde hiiktimlerinin iq sular ve limanlar iginde gegerli olacalr muhakkatrr. 1958 Konvansiyonu ile 1982 konvansiygnu htikiimleri
arasrnda karasulanmn terkedilmesinin istenmesi ile ilgili htiktimler arasrndaki temel fark 1982 Konvansiyonunda "derhal" kelimesinin metne
dahil edilmesidir. Aynca 1982 Konvansiyonunda harp gemisinin vereceii
zararladan mritevellit bayrak devletinin milletlerarasr sorumlulufunun
olaca$ agrk olarak ifade edilmiqtir. Yani kryr devletinin harp gemilerinin
ig sularrnda ya da limanlannda bulunduklan esnada verdikleri zararlat
dan mtitevellit bu gemiler ya da personeli iizerinde kryr devletinin hukuki ve cezai yetkisinin kullunalmasrna her iki Konvansiyonda da cevaz vqrilmigtir.
Her iki Konvansiyonda yer alan bu htiktimler bu konudaki milletyansrtan htikUmlerdir'
lerarasr 6rf ve adet hukuku kurallanm
Dolayrsryla Konvansiyonlara taraf olmayan devletler agrsrndan da bu
devletlerin bu kurafun olugumuna baplanggtan beri agrk ve rsrarh bir
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gekilde kargr grkmamrg olmalan durumunda bu hiikiimlerin 6rf ve adet
hukuku kurah olarak bu devletler yOntinden bailayrcrh[r olacalr muhakkaktrr. Milletlerarasr Hukuk Enstittisri 1928 tarihinde stokholm'da yaprlan toplantrsrnda harp gemilerinin hukuki rejimi a5nrntrh bir bigimde incelenmiq ve bu konudaki temel kurallar gu qekilde ortaya koyulmugtur.
"Harp Gemileri herhangi bir yargrsal usulle ya da her ne gekilde amlrrsa
anrlsrn diier bir hukuki yolla ahkonulma, tutuklanma , haciz veya diier
bir iqlemin konusu olamazlar. Ne var ki, bu gemiler kabul edildikleri deniz alanlannda ytirtirhikte bulunan iizellikle se5rnisefer, demirleme ve
saihkla ilgili kurallara riayet etmelidirler. Ozel olarak devlet bagkanlannrn ya da ytiksek diplomatik ajanlann tagrnmasrna tahsis edilmig ve devletin hizmetindeki bir deniz subayrmn komutasrnda hareket eden gemiler de aJrnensavag gemileri gibi muamele goreceklerdirl3. Gtirtildugu gibi
1958 tarihli cenevre Karasulan ve Bitiqik Btilge Konvansiyonu ve L9g2
tarihli Birleqmig Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonu temel olarak
Enstittintin bu kurallarrm almrqlardrr.
3. Tiirk
sularrmrzda
Olacaklan

rrukuku
ve

I{ukuki

Ytintinden

Limanlanmrzda

yabancr

Harp

Bulunduklan

Gemilerinin
Einada

ig
Tabi

Rejimin De!'erlendirilnesi

Trirk Hukukunda harp gemilerinin ig sularda bulunduklarr esnada
tabi olacaklan hukuki rejime bakrnca 24.11.1ggg giin ve g8/7467 sayir
Bakanlar Kurulu Karan ile kabul edilen 'yabancr silahh Kuwetlere
Ba$h Gemilerin Trirk lgsulanna Geligleri ve Bu sulardaki Hareket ve

13. Milletlerarasr Hukuk Enstitiisiinun 1928 Tarihli Stokholm Toplantrsrnda kabul edilen
kararlann 15 ve 26'ncr maddeleri., Annuarie, Col.B4,s.47b
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Faaliyetlerine lliqkin Ytinetmeliiinla 4. maddesinde Yabancr Savag gemilerinin

Ttirk

lgsulannda

ve limanlannda

bulunduklan

stirece Tiirk

Mevzuatrna, uluslararasr hukuk ilkelerine ve anlaqmalara aykrn dawanamayacaklan agrkca belirtilmektedir. Yabancr sava$ gemilerinin Tiirk
Iqsulannda bulunduklan esnada kangtrklan bir olay nedeniyle hukuk ve
ceza davalan ydnrinden yargrlanmalan mtimktin

bulunmamaktadrr.

Ancak Ytinetmeli[in 7. maddesine giire yabancr harp gemilerinin Ttirk
Igsulannda ve limanlannda sebep olacaklan zararlann Tiirk Yargr organlarrnca tespit edilmesi kabul edilmiqtirls.

14. R.G. 24 Kasrm 1983, Sayr: 18252Ydnetmeli!'in tam metni igin bkz. EK-b
L5' Bazt yazarlarrmrzca tespit yaprlmasrnrn dahi milletlerarasr hukuka aykrrr olacair iddia
edilmekte ise de tarafimtzdan bu gdrtige katrhnrnamaktadrr. Delillerin tespiti bir dava
delildir. Hukuk Usulii Muhakemeleri Kanununun 368. maddesine giire "iki taraltan her
biri, g6riilmekte olan davada henriz tahkik ve tetkikine srra gelmemig bulunan veyahut
ileride ikame edeceSidavada ileri stiriilecek olan hususun qahit, kegif, bilirkigi veya di!'er deliller ile tespitini talep edebilir." HUMK 369. maddesine g6re ise "Kanunu Medeni
htikmu mahfuz kalmak gartryla ancak gimdiden zabrt ve tesbit olunmazsa ileride zayi
olacala veya ikamesinde gok miigkiilat grkaca!,rmelhuz olan deliller bu fasrl hukmune
tevfrkan tesbit olunabilir. "Giiriildiigu gibi bu tiir bir tesbit yaprlmasr higbir gekilde harp
gemilerinin dokunulmazhlrnr ya da bagrgrkhlrm ihlel eder nitelikte bir iglem olarak kabul edilemez. Harp gemisine herhangi bir frziki mtidahalede bulunmaksrzrn her yolla
yaprlacak tesbit hukuku uygun kabul edilecektir. Gemi komutaruntn nzasrnrn ahnmasr
durumunda ise tesbitin harp gemisi dahilinde de yaprlmasr miimkiindiir, Aksi takdirde
zorla harp gemisine girilerek tesbit yaprlmasr miimkiin bulunmamaktadrr. Gemi komutanlmn izni ahnmadrf, takdirde harp gemisinin igine girmemek kaydryla miimkiin olan
en uygun gekilde gemi etrafrnda gerekli incelemelerle tegbit yaprlnasr miimkiin olacaktrr. Bu tiir bir tesbit ileride ihtilafrn tarafi devletler arasrndaki hukuki uyugmazhfirn
milletlerarasr yollarla giizrimii esnasrndada ilgili devletle yadrmcr olacaktrr. Ornefln bir
qatma durumunda bu tiir bir delil tesbiti her iki taraf agrsrndanda biiytik tinemi haizdir. Biiyle bir tesbit yabancr harp gemisinin mensubu bulundufu devletin muafiyetten
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Ancak saptanan zarar milletlerarasr hukukun tingrirdti!'ti yollar
gergevesinde harp gemisinin bayrak devletinden istenecektir. Trirk
Yetkililerinin gemiye el koymak ya da izinsiz denetimde bulunmak yetkisi bulunmamaktadrr. (m.12) Ilgili ydnetmeliiin

BB. maddesine grire bu

Yonetmelik hrikiimleri dofrultusunda hareket etmeyen yabancr silahh
kuwetlere mensup gemilerin Tiirk lgsulan ve limanlannr terketnrelerini
istemek mtimkiindtir. Bunun drgrnda bir yargr yetkisi kullanrlmasr mtimktin defildir. Ancak yabancr harp gemilerinin Ttirk Ig sulannda ya da limanlannd.a bulunduklan esnada herhangi bir zarar a sebebiyet vermeleri durumunda bu gemilere "harp gemilerinin dokunulmazhfr ilkesi
doirultusunda" alrko)rma, tedbir uygulama ya da ihtiyaten haczetme gibi
yargrsal iqlemler yapmak mtimktin olmamakla birlikte zo.5.Lggztarih ve
2675 sayrh Milletlerarasr

Ozel Hukuk

ve usul

Hukuku

haklunda

Kanunun 33. maddesi dolrultusunda harp gemisinin mensubu bulundu{'u devlet aleyhinde verilen zarann tazmini yiinrinden hukuk davasr agmak imkammn olup olmayacalr tartrgrlabilir. 267s sayrh Kanunun BB.
maddesine gtire "Yabancr Devlete, tizel hukuk iligkilerinden doian hukuki uyuqmazhklarda yargr muafryeti tamnmaz. Bu gibi uyugmazhklarda
yabancr devletin diplomatik temsilcilerine tebligat yaprlabilir." o halde
burada yaprlacak deierlendirme harp gemisinin verdiii herhangi bir zarann Ozelhukuk iligkisi kapsamrnda de!.erlendirilip degerlendirilemeye-

vazgegmesi ihtimali

gtiztintine ahndrfrnda

burada qu hususa dikkat
meydana getirdigi
devlet yetkililerinin

gok dah a fazla cinem arz edecektir. Ancak

etmekte fayda vardrr ki, yabancr devlete ait harp gemisinin

herhangi

bir zararla ilgili delil tesbiti yaprlrrken

de derhal

haberdar edilerek tesbite katrhmlannr

uygun olacaktrr. Qtinkti bu durumda

zararrn milletlerarasr

geminin
saflamak

sorumluluk

bayrak
daha

gergevesinde

diplomatik yoldan iidettirilmesi daha kolay olacak ve itirazla karqrlaqma ihtimali
asgariye indirilmiq

olacaktrr.
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ceg'imeselesidir. Yargrtay bu konuda "Meltem davasrnda"lS-. dar bir yorumu tercih etmiq ve Yabancr harp gemilerinin yargr bafrqrkhgl ile ilgili
olarak Yargrtay 4. Hukuk Dairesince verilen 12.1-0.1987tarih ve 1987/
7309 E., Lg87/7373K. sayrh karar ile "savaq gemilerinin, bayr.a$rm tagrdrklan devletlerin egemenliiini temsil etmeleri nedeniyle yarg bafrgrkhgndan yararlandrklan hususuna deginildikten sonra 2675 sa5nh kanunun 33/1. maddesinde yer alan "yabancr devlete tizel hukuk iliqkiierinden
doian

hukuki

uyuqmazhklarda

yargl

muafiyeti

tamnmayaca$"

geklindeki htikmtin milletlerarasr hukuk ilkeleri ve yasama belgelerine
g0re belirlemek gerektiiini, ilgili madde gerekgesindeyalruz yabancr bir
devletin egemenlik hakkrna dayanarak yaptrlr tasarruflar drgrnda kalan,
rizel bir kiqi gibi hususi hukuk faaliyetinde bulunmasr, ticari iligkilere
girmesi sonucu doian ihtilaflarda yargr muafiyetinin tamnmayaca$m"
dngcirmekte olduiu belirtilmigtir. Briylece savaq gemilerinin Tiirk sula-

ll-a.24 Eyltil 1985 tarihiide Krnahada agrklarrnda Meltem isimli bir tiirk Hiicumbotu ile
Xacah isimli s.s.c.B.'ne ait bir harp gemisi arasrnda gatma meydana gelmig ve bu gatma neticesinde 5 Ttirk denizcisi kaybolmugtur. Bunun tizerine, kaybolan kigilerin yakrnlan tarafindan her iki devlet aleyhine dava ikame edilmigtir. llk davada Istanbul Z.
Asliye Ticaret Mahkemesi 2675 sayrh Kanunun 33/2. maddesi gerefince s.s.c.B. nin
diplomatik temsilcisine tebligatta bulunmugtur. Ancak S.S.C.B. buna itiraz etmigtir.
Bu itiraztnda gerekge olarak 'hukumran bir devletin di{er bir devletin yargr organlan
tintinde muhakeme edilemeyecefini" belirtmigtir.
Istanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 25.3.1986 tarihli kararr davacrlar tarafindan
temyiz edilmiq ve Yargrtay 2. Hukuk Dairesince yaprlan inceleme neticesinde davanrn
ticari dava olmadrf,na karar verilmig (Yargrtay z.H.D., L2.11.1986 giin ve 8.86/b126,
K.5g42 sayrh karan) olay haksrz fiilden doian tazminat davasr olarak de!'erlendirilerek dosya 4. Hukuk Dairesine gdnderilmigtir. Yargtdy 4. Hukuk Dairesi de yaptrlr incelemede T.C. Milli Savunma Bakanhlr hakkrndaki davayr g6rev yiiniinden, S.S.C.B.
ne karqr agrlan davanrn da bu iilkenin bayrafrm taqryan donanmaya dahil savag gemisinin srizkonusu olmasr nedeniyle Tiirk adli Mercileri tiniinde dava edilemeyecelinden
reddine hiikmetmigtir. (Yargrtay 4. Hukuk dairesinin 27.1.1987 gtin ve E.73l13, K.86/
524 sayilr karan).
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yabancr devlet aleyhine Trirk

agrlacak hukuk davala'nda

yargr bagrqrkhgrnrn tanrn-

masr yolundaki ilke teyid edilmigtirl6.

Bu dava esnasrndadzellikle 26zb sayrh kanunun BBl1.
maddesinde
yer alan "rizel hukuk iligkilerinden do!'an hukuki
uyugmazhk,,kavramr_
nrn kapsamr konusunda doktrinde ilging gciruqlerileri
srirtilmrigttirr?.

16. ToLUNER s., Milletlerarasr Hukuk dersleri Devletin yetkisi,
Istanbul, 19g9, Grjzden
Gegirilmig4. Basr,s.888.
17. Bu konuda ileri sti.ilen bazr gci*iqlerin aynntrla'igin
bkz. Ticaret Hukuku ve yargrtay
Kararlan sempozyumu V, Ankara, r9gg, Banka
ve Ticaret Hukuku Aragtrrma
Enstittisti Yayrnlarr, s.148 vd.; TICARET Hukuku
ve yargrtay Kararra' sempozyumu,
IV, Banka ve Ticaret Hukuku Aragtrrma Enstittisti yayrm,
s.BE-g6;
20'5't982 gun ve 2675 sayrh Milletlerarasr dzel
Hukuku ve Usul Hukultu Hakkrnda
Kanunun 3J. maddesi "yabancr devlete, 6zel huriuk
iligkilerinden dofan hukuki uyuq_
mazhklarda yabancr devletin diplomatik temsilcilerine
tebligat yaprlabilir,, hiikmtinti
havidir' Ne var ki Tiirkiye'nin mutlak muafiyet gdrugunii
bir tarafa brrakarak srmrh baBrgrkl* prensibini benimsedi!'ini agrkca ortaya koyan bu madde hiikmii
6zelrikre ,,6zel
hukuk iligkilerinden do{an hukuki uyugmazhklardan',
neyin kasdedildigini tarif etmemekle doktrinde ve uygulamada esash tartrgmalara
sebebiyet vermiqtir. Bu tartrgmalar
.zellikle yukarda ortaya koydugumuz "Meltem davasr,,gergevesinde
yofun orarak orta_
ya grkmrgtrr. oncelikle 38. maddenin yorumu
ile ilgili orarak doktrine bir
96z attr!.rmrz_
da gu giiriiglerle kargrlagmaktayrz.
?oluner'e gcire 'lkanunda, <izerhukuk iligkileri terminin
tanrmrna yer verilmedi!.i gibi;
kavramrn srnrlarr da belirtilmiq de!.ildir. Devletin yargr
muafiyeti sorunu konusunda
di!'er devletlerin uygulamalannda ortaya grkan geligmJlere
uygun bir tutum benimsen.
mesi hususunda bu kadar gecikildikten sonra, bu sorunun
tek bir kanun maddesi ile dt_
zenlenmesi yoluna gidilmesi, iistelik sorunun aynntrh
hiikiimler igeren andlagmalara ve
kanunlara konu oldufu bir drinemde bu yolun segilmig
olmasr uygulayrcr igin sorunlarr
giizmekten gok gofartacaktrr. Bu bigimiyre bu hukmtin
iglevi bu konuda Turk uygulama_
srnda bir ilke degiqikligini bir kanun hukmr.iyle gergeklegtirmekten
ibarettir. Ozel hukuk iligkileri deyiminin anlamr ve kapsamr mukayeseli
hukuka bakrlarak saptanacaktrr. (TOLUNER S., op. cit. s.B8b).
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uygulamada, bu maddenin yorumlanmasrna iligkin gok sayrda 6rnek olmamasrna raimen uygulama belirli bir berraklrk kazanmrghr.
Yukarda da aynntrh olarak ortaya konulan meltem davasrnda Yargrtay
4. Hukuk dairesi 2675 sayrh Kanunun 33/1 maddesinin "milletlerarasr
hukuk ilkeleri ve lrasama belgelerine gtire.belirlenmesi gerektiEini, !g

Giindiiz'e gdre "Kanun konuyu detayh bir gekilde diizenlememigtir ve gorunu olumsuz
agrdan yaklaqrlmrgtrr. Yabancr devletin yargr bafrglk[frndan istifade edemeyecefi durum belirtilmig, bdylece di{er hallerde yabancr devletin yargr baErgrkhlrna sahip oldufu
ifade edilmek istenmiqtif. Sadece"<izelhukuk iligkileri" deyimi bir srnrrlama kriteri olarak 6ng6rtilmiiqtiir. Yabancr devlet, 6zel hukuk usullerine gdre hukuki iliqkilere girerse,
bu

iligkilerden

do[an

uyugmazhklarda

yargr

balrgrkhlrna

bagvuramayacahtrr.

Mahkemelere bunun dtesinde yol gdsterecekbir dlgut verilmerirekle beraber, mahkemeleriir igeride yaprlan kamu hukuku- iizel hukuk ayrrrmrndan yargr balrgrkhlr alanrnda
da bir kriter olarak yararlanmalarr beklenebilir. (GUNDUZ A., Yabancr Devletin Yargr
Balrgrkh$ ve Milletlerarasr Hukuk, Istanbul, 1984, s.306, 307).
jure imperii mahieakalr'a g6re "6zel hukuk kurallan tarafrndan diizenlenen iligkilerin
(QAKALIR
Y., Yabancr
yetini haiz olamayacafr" bu madde ile kesinlikle ifade edilmiqtir.
Harp

Gemileriqin

Hukuki

Durumu,

IV.

Ticaret

ve

Yargtay

Kararlarr

Sempozyumu'ndan ayn basr, Ankara 198D.
Tekil,e g6re "33. maddedeki iizel hukuk iligkileri siizo anlagmazhle dofuran ola]nn kamu
hukukundan de!'il, 6z'el hukuka ait bir hukuki nedenden kaynaklandr$nr dikkate alma
gergevesindeyorumluntnak gerekir. Okadar ki, bir gatura olayrnda 6zel hukuk gergevesine giren gatma hukumleri uygulanrrken konu bir iizel hukuk uyugmazhh olduBuna
giire taraflarrn kanun dniinde egit konumda bulunmalarr egagtrr ve harp gemileri bdyle
bir iligki iqinde kamu erkinden yararlanma durumunda delildirler. (TEKIL F., op. cit.
s.26).
Kender'e g6re "1982 tarih ve 2675 sayrh Kanunun 33/1, maddesinin uygulanabilmesi
igin en dnemli mesele bir hukuki iligki veya uyugmazhfrn bir hususi hukuk uyugmazhlr
veya hususi hukuk iligkisinden dolan uyugmazhfirn ne oldufiunun tesbitidir. Buna dair
bir kanun htkmU yoktur ve olamaz. Bu hususirn tesbiti hukuk ilmine aittir. Igte bu
konudaki gafdag g6rti9, efer bir uyugmazhlrn

gdztimti bir hugusi hukuk kurahnm
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madde gerekgesiyle de yalmz yabancr bir devletin egemenlik haklona dayanarak yaptrfr tasar:rrflar drgrnda kalan, tizel bir kigi gibi hususi hukuk
faaliyetinde bulunmasr, ticari iligkilere girmesi sonucu doian ihtilaflarda
yargr muafiyetinin tamnmayaca!,rnr dngrirmekte oldulunu belirtmigtirls.
Yine yargrtay 4. Hukuk Dairesi di!'er bir karannda "dava konusu
olayda davah devletin savagugaklaniln silahh saldrnsr ile olugan haksrz
fiilin dzel hukuk iligkisi sayrhp sayrlmayacafrm tartrgmr$ ve maddi olayrn niteliline gdre, harp halindeki devletlerden birinin savag araglanmn
tigtincti bir devletin vatandagrna verdili zararrn tizel hukuk iligkisinden
do!'madrg, bir hakimiyet tasarrufu bulundulunun
rekgesiyle rrak Arap cumhuriyeti

devletininin

agrk oldu!'u......" geTtirk yargr organlan

dntinde yargrlanamayacafl,rna iligkin yerel Mahkeme kararrmn usul ve
yasaya uygun olduf'una karar vermiqtirle. 4. Hukuk Dairesi di!.er bir ka-

uygulanmasrua tabi ise ortada bir hususi hukuk iligkisi ve uyugmazhfl vardrr. "
(KENDER R', "Harp Gemilerinin Kangtrgr
Qatmalarda yetki" Ticaret Hukuu ve
Yargrtay Kararlan sempozyulu, Ankara, 1988, Banka ve Ticaret Hukuku Aragtrrma
Enstitiisii Yayrm, s.141-157).
Meltem davasr ile ilgili olarak bazr hukukgular (KENDER, TEKIL,
QAKALIR) gatrna
meselesinin Ttirk ficaret kanununda dtizenlenmig oldufundan, yine aynr kanuria g6re
bu kanunun gatma ile ilgili hukiimlerinin donanmaya ait gemilerde de uygulanicalrndan bahisle ve bu durumda ortada bir iizel hukuk iligkisinden bahsetmek gerekgce!.i gerekgesiyle Meltem Davasrnda SSCB ait harp gemisinin verdigi zarardan miitevellit
SSCB Devletine kargr Ttirk mahkemelerinde 26?5 sayrh kanunun 33/1, maddesi mucibinde dava agrlabilecelini iddia etmigler, ne var ki bu gdriigleri gerek doktrinde gerekse
Yargrtay nezdinde etkili olamamrgtrr.
18. Yargrtay 4. H.D. nin, 12.10.1987 rarih 1982n809 8., tg}Tng7g K. sayrh kararr,
YargrtayKararlarr Dergisi, C.14, 1988, Sayr:1 s.29.
19' Yargtav 4.H.D. nin 17.3.1986gtin ve 8.86/9100, K.86lz4a6 sayrh kararr; M.H.B. sayr: 2
Yrl.6, 1986,s.208.
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rarrnda "Milletlerarasr Ozel Hukuk ve Usul Hukuku hakkrnda 2675 sayh kanunun 33. maddesinin gerekgesindeyabancr devletin egemenlik hakkrna dayanarak yaptr$r tasarmflann drgrndaki iqlemlerin yarg balrqrkhlrndan yararlanamayaca!,r agrklanmrqtrr. Somut olay yabancr devletin
egemenlik hakl0na dayanan tasarruflardan defildir. o nedenle mahkemenin davahyr sorumlu tutmasr isabetlidir. Bilimsel g6rtiglerde devletin
yarg1 muafryetinin devletler hukukunda hakimiyet tasarruflarryla srmrh
oldu!.u yolundadrr,' demek suretiyle yerel Mahkemenin karalm

onayla-

mrqtrr2o.
Gdrtildii!'o gibi, Yargtay,33ll.

maddede yer alan "dzel hukuk ilig-

kilerinden doian hukuki uyugmazhklar" ibaresini devletin yaptrfr iqlemin dzel hukuk iqlemi ya da egemenlik iglemi olup olmamasrna gdre deierlendirmekte

ve

devletin

olup

iglemi

olmamasrna

giire

de!'erlendirmekte ve devletin hakimiyet tasarrufundan dofl'an her uyuqmazhkta devlete karqr bafrgrkhlr tamnmasr gciriigiinti tagrmaktadrr. Her
somut olayda da yaprlan iglemin nitelili

ayn ayn deierlendirmekteir.

Ancak Yargrtay'rn bu de$erlendirmeleri yaparken yani devletin hakimiyet tasarruflan (acta jure imperil) ile 6zel kigiler gibi yaprmg olduiu temgiyet iglemleri (acta jure gestionis) arasrnda hangr kritere giire ayrnma
gittiei agrk de!'ildir.
Acaba Yargrtay iglemin amacr kriterini

mi esas almaktadrr? Yoksa

20. Yargrtay 4.H.D. nin 7.7.1986gtn ve 86/22548.,8615420K. sayrh kararr; M.H.B. Sayr:2
YrL6.1986: Bu davada Avusturya'dan giinderilen bir pakette patlayrcr bulunmasr nedeniyle davacr yaralanmrg ve Avusturya devlet gdrevlilerinin gerekli iizeni giistermemesi
sonucu bu olayrn meydana geldiiinden bahisle Devlet aleyhine tazminat davasr agrnrg
ve yerel Mahkeme de yaprlan yargrlama neticesinde davahyr sorumlu bulmugtur.
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iglemin niteligine gdre mi deSerlendirme yapmaktadrr? Yoksa bd soruna
fonksiyonel agrdan mr yaklagmaktadrr?
iqlemin amacr kriterine gOre "efer devletin taraf olduiu bir iqlem
doirudan doSruya devlet fonksiyonlarrmn yaprlmasr amacrm gridriyorsa,
bu bir egemenlik iqlemidir ve bu gibi iglemler scizkonusuolduiunda yargr
muafiyeti tamr. Yaprlan iqlem ticari amagla veya kazang saElamak amacryla yaprlmrq olan bir iglem ise muafryet tanrnmayacaktrr2l.
Iqlemin niteliii

kriterine gcire ise "iglemin amacr ne olursa olsun

eier bu iglem yalmz devlet tarafindan yaprlabilen bir iqlem ise, bir egemenlik iqlemdir. Ozel kiqiler tarafindan da yaprlabilen bir iglem ise tem,qiyet iglemidir22. orne$n, kanun yapmak, yabancrlan srmrdrgr etmek
gibi iqlemler yalnrz devlet tarafrndan yaprlabilir. Bunlar egemenlik iqlemleridir. Halbuki akit yapma ve haksrz fiil iizel kigiler tarafindan da
yaprlabildiginden bunlar temqiyet iglemidir ve devlet bu trir iglemlerden
ve eylemlerden tittirri yargr muafiyetini haiz defildir.
Fonksiyonel deEerlendirme kriteri ise belli bir faariyet alamnda
veya konuda muafryetin tanrmp tanrnmamasrnda devletge karar krlma
yoluna gidilmelidirzs.
Bu agrklamalardan sonra Yargrtay'rn tutumu de!'erlendirildi!.inde
Yargrtay'rn gerekqeleri gok agrk olmamakla birlikte hakimiyet iglemlerini
ayrrmada iqlemin amacrna bakrldr{r kanaati uyanmaktadrr. Ozellikle

2L. TOLUNER S., op.cit.s.377
22. ibid, s.379
23. Ioc.cit.
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meltem davasrna iliqkin olarak verilen karann gerekgesinin deferlendi'
rilmesinde bu kanaat kuwetlenmektedir. Bu olayda iglemin nitelili kriterinin'uygulanmasl durumunda yabancr devlete ait harp gemisine haksrz fiilin 6zel hukuk kiqiler tarafindan da ikasr miimktin olduiundan
yargr baf,rqrkhlr tamnmasr gerekirken, iglemin amaclna g6re deferlendirme yaprlarak yani yaprlan iglemin dolrudan do[ruya devlet fonksiyonlannrn yaprlmasr amaclm tagrmasr gerekgesiylebu gemiye yarg baprgrkhgr

tamnmrgtrr.

Yargrtay'rn

bu

konudaki

de[erlendirmesi

kanaatimizce yerinde bir deierlendirmedir ve bu konudaki milletlerarasr
tatbrkata uygunluk arz etmektedir. Iqlemin nitelipi kriterinin esas a[nmasr durumunda srmrh muafiyetin kapsamr gok dar tutulmuq olacak ve
istisnai bir kag durum drqrnda devlete yargl baFsrkhln tanrnmamrg olacaktrr.
Buttin bu deferlendirmeler sonucunda somut incelememizle ilgili
goyle bir neticeye varmak'miimkiindtir. Yabancr harp gemilerinin her
ttirlti eylem ve iqlemleri dolrudan doiruya devlet fonksiyonlarrmn yaprlmasl amacrm tagrdrlrndan ve bu gibi gemilerin yapacaklarr eylem ve iglemlerin higbir zaman ticari bir faaliyet olarak deSerlendirilmesi mtimkrin olmadrfrndan bu gemilerin, karasulannda veya ig sulada ya da
limanlarda vukuu bulan eylem ve iglemlerinde yargr ba[,rgrkhklan tamdrr. Bu hususu Tiirk uygulamasrnda agrkcateyid edilmektedir24. Iglemin

24. Tiirkiye'nin
Mafryetleri

1955 yrhnda taraf oldulu "10 Nisan 1926 tarihli
ile ilgili

bazr kaidelerin

Devlet Gemilerinin

Tevhidi haklanda Milletlerarasr

Siizlegmede de

(1g26 Briiksel Konvansiyonu; Diistur 3. Tertip, Cilt:36 s.274-281)Harp genileri ve gayri
ticari amagla igletilen devlet gemileri kryr devletinin yargrsrnrn kullanrmrndan muaf tutulmugtur. Anrlan Konvansiyona g6re "Devletlere ait olan veya onlar tarafrndan igletiIen gemiler, bu gemilerin yiikleri, Devlet gemileriyle tagrnan yolcu ve yokler ve aJrnr
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niteliiine gdre yaprlacak de!'erlendirme ise bukonudaki yerlegik milletlerarar uygulama ile uyum arz etmemektedir. Ancak burada bir noktayr

zamanda bu gemilere sahip bulunan veya bunlan igleten veyahut bu hamulelerin sahibi
bulunan Devletler, bu gemilerin igletilmesine veya hamulelerin tagrnmasrna mi.itedair
talepler haklsnda, hususi gemi, yiik ve donatrmlara tatbik olunen aym sorumluluk kaidelerine ve aynr mtikellefryetlere tabi tutulurlar. (m.1) Bu mesuliyet ve miikellefryetler
hakkrnda, mahkemelerii salahiyeti, adli takibat ve muhakeme usulti ile ilgili kaideler,
hueusi gahrslara ait olan ticaret gemileri ve eghasa ait hamulelerlerle bunlarrn sahiplerinin tabi bulundu{'u aym kaidelerdir. (m.2) I-Yukandaki iki maddenin htiktimleri, harp
gemilerine, Devlete ait yatlara, gtizcii gemilerine, hastane gemilerine, yardrmcr gemilere, iage gemileriyle bir devlete ait bulunan veya kendisi tarafindan igletilen sair gemilere ve bir alacak vtiicut buldufu srrada ticari olmayan ve mtinhasrran bir Htktimet hizmetine tahsiei edilmig bulunan gemilere kabili tatbik deiildir. Bu gemiler, herhangi bir
adli tedbir icabr olarak veya herhangi bir adli usul ile haciz ve tevkif edilemeyecekleri
gibi bunlara el konulamaz.
Bununla beraber alakalann, geminin sahibi olan veya onu igleten Devletin yetkili mahkemelerine miiracaata haklan vardrr. Ve bu devlet agalrda zikredilecek hususlarda mualiyet hakl:rndan istifade edemez.
l. Qarprgmaveya di!'er deniz kazalan sebebiyleagrlan davalar igin;
2. Yardrm, kurtarma veya difer mrigterek avarlralar dolapsryla agrlacak davalar igin;
3. Tamirat, kumanya temini veya gemiye miltedair sair mukaveleler dolayrsryla agrlan
davalar igin;
II- Aynr kaideler, bir devlete ait olup yukarda derpig olunan gemilerde nakledilen hamuleye de kabili tatbikti.
III- Bir devlete ait olup ticari olmayan fakat Hiiktimete ait bir maksat tahtrnda ticaret
gemilerinde nekledilen hamuleler, herhangi bir adli tedbir icabr olarak veya bir adli
usul ile haciz ve tevkifedilemeyecekleri gibi bunlara el konamaz. Bununla beraber, gatrgma, deniz kazalan, yardrm, kurtarma, mtigterek avarya sebebiyle agrlan davalarla,
mezkur hamuleye ait mukavelelerden dofan davalar Z'nci madde gere!'ince selahiyetleri
mahkemeler huzurunda riiyet olunabilir. (m.3) Metnin tamamir igin bkz. EK-7.
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6nemle arz etmekte fayda vardrr ki, yabancr harp gemisine yargr bafrqrklr$ tamnmasr, bu geminin verdiii zaratrln fiirk Mahkemelerince tesbitine engel delildir.

Devletin milletlerarasr sorumluluiunun

srnrrlanmn

tesbiti aqrsrndanMahkemelerce delil tesbiti yaprlmasr zarati oldulu gibi'
bu delil tesbiti iglem yargr yetkisinin kullamlmasr kapsamr iginde mtitaa
edilmesi gereken bir husus delildir. Bu ttir bir tesbitin neticesine taraflann her zama\itiraz etme haklan oldufu gibi, taraflarl kesin olarak ba[layrcr bir y<inii de bulunmamaktadrr. Bunun yaprlmasrnda amaq yukarda
da ayrrntrh olarak ortaya konulduiu gibi delillerin kaybolmamasrmn teminidir. Nitekim 1983 tarihli Yabancr Silahh Kuwetlere Ba[h Gemilerin
Trirk ig sulanna Geliqleri ve Bu Sulardaki hareket ve Faaliyetlerine
Iti"t ir, Yonetmelik de buna cevazvermektedir.
4. Gayri
sular
I{ukuki

Ticari

ve Limanlarda

Amagla Kullamlan
Bulunduklarr

Devlet

Esnada

Gemilerinin
Tabi

19

olacaklan

Rejim

Kamuya ait gayri ticari amagla kullamlan gemilerin i9 sularda ya
da karasularrnda bulrrnduklarr esnada tabi olacaklan hukuki rejim kryr
devletinin yetkisinden meafiyet agrsmdan harp gemiler ile temel olarak
aynr niteliktedir. Bu konuda milletlerarasr hukukta kabul olunan g6rtigtin temel dayanalr "The Parlement Belge" davasrdrr. Dover ile Ostend
arasrnda gahgmakta olan ve Belgika Devletine ait bulunan Parlement
Belge isimli buharh gemi Dover Limamnda bir romorkdr ile garprqmry ve
bu Rom6rk6rtin sahipleri tarafindan Ingiliz Mahkemeleri nezdinde gerekli hukuki yorllara bagvurularak geminin ahkonulmasr istenmiqtir."
Agrlan bu davaya kargr 1878 yrhnda tamyrz Mahkemesi tarafindan "geminin Belgika Devletine ait olduiu, bu devletin kamu hizmetinde kullamlan bir gemisi olmakla Mahkemenin bu gemi ile ilgili olarak yetkisinin
kullunalmrsrmn stjzkonusu olmadr$r."gerekgesiyledavamn reddi cihetine
gidilmiqtir. Aym gerekge bu defa Ingiliz denizcilik Mahkemesinde 1906
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yrhnda grirrilen "The Jassy" davasrnda da kuilamlmrgtrr25.
Acaba bir geminin gayri ticari amagla devret hizmetinde
kullanrhp
kullanrlmadrgr kim tarafindan deferlendirilecektir? yani geminin
bayrak
devletinin beyamna mr itibar edilecektir, yoksa kryr devleti yetkilileri
bu
konuda kendileri mi saptama yapacaktrr? Bu konuda agrkhk
olmamakla
birlikte genel uygulama yabancr geminin bayrak devleti yetkililerinin
geminin niteligi konusundaki resmi beyamna itibar edilmesi
ydntindedir.
Bu husus yabancr devlet tarafindan ktitriye kullanrlabilecek
bir husus ol_
makla birlikte devletlerin bu konuda birbirlerine itibar
etmelerinde zo_
runluk bulunmaktadrr26.
Ttirkiye agrsrndanbir de!'erledirme yapmak gerekirse yabancr
devlete ait gayri ticari amagla kulramlan bir geminin ig
sularrmrzda ya da limanlarrmrzda bulunduklarr esnada tabi olacaklarr
hukuki rejim yargr
yetkisinin kullanrlmasr ydntinden ha"p gemileri
grbi olacaktrr.
Trirkiye'nin 1955 yrhnda taraf oldulu 1926 Tarihli B^iksel
Konvansiyon

25' Jassy isimli gemi Romanya devletine ait olup Romanya
Devlet Demiryollan ile baflantrh olarak Posta ve yiik taqryan bir gemidir. Mahkeme
davada egemen ba!.rgrkhk prensibinin gere!'i olarak Romanya devletine ait'gemi ile ilg'ili yargrsal
girigimlerde bulunulmamastnaizin vermemigtir. (COLOMBOS.op.cit.s.267).
26' ornegin lngiltere bu konuda bagrqrkhk talebinde
bulunan devletin Drgiglerinden gelen
beyana itibar etmekte ve bunu ayrrca aragtrrma konusu yapmamaktadrr.
(MCNAIR,
"Judicial Recognition of states and Grovernments and the Immunity
of public ships,,,
B-Y.I.L', l92l-r922, s.74). Turkiye aqrsrndan ne gibi bir
uygulama yaprldrfr tarafimrz_
dan kesin olarak saptanamamrgtrr. Ancak bu gibibir
durumda ideal olanr ilgili
Mahkemece geminin kamu hizmetine tahsis edilmig olup
olmadrln hususunun Adalet
Bakanhfr kanahyla Drgigleri bakanhfrna sorulmasr ve bu
Bakan]rkga geminin basrr bu_
lundu6u devletin Drgigleri Bakanh$rnca verilecek cevabi yazrnrn
esas ahnmasrdrr.
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ve buna Ek Protokol htikiimleri bu hirsusu teyid etmektsdil26-a. Bu konvansiyona g6re halp gemileri yamnda "Devlete ait yatlar, giizcti gemileri,
hastane gemileri, yardrmcr gemiler, iaqe gemileriyle bir devlete ait bulunan veya kendisi tarafindan iqletilen sair gemiler ve bir alacak vticut
buldulu srrada ticari olmayan ve mtinhasrran bir Hiikiimet hizmetine
tahsis edilmig bulunan gemiler" adli tedbir icabr olarak veya herhangi
bir adli usul ile haciz ve tevkif edilemeyecekleri gibi bunlara el de konulamayacaktrr."2T
Kamu gemilerine tamnan bu muafiyet bu gemilerin sonradan tizel
kigilere devredilmesi durumunda da sorumluluk konusu olayrn bu gemi
devletin egemenliS ve tasarmfu altrnda iken olugmug olmasr durumunda devam edecektir. Yani dzel'kiginin elinde iken bu gemilere devlet hizmetinde iken maruz kafunan bir zarar dolayrsryla el konulamayacak yargrsal bir iqleme maruz brrakrlamayacaktrr. Ancak geminin tinceden
devletin mtilkiyetinde

defil de kirasr altrnda kullamhyor

olna$

duru-

munda bu gemiye tizgii olarak verilmig bir hizmetten olugan borg igin bu
borg devlet hizmetinde iken oluqmug olsa bile el konulabilecektir28.
.

5. Yabancr Bir Limanda Bulunan Harp Gemisinin Konutanr

ve Miirettebatrmn

l{ukuki

Durumu

Bir harp gemisinin yabancr bir devletin limamnda ya da ig sulannda bulundup'u esnada bu geminin komutam tiim gemi ve miirettebat iizerinde miinhasrr yetkiye sahiptir. Dolaylsryla limamnda bulundu[u ya da

26a. Bu karuda bkz. supra dn.24;
27. tg26 Brtrksel Konvansiyonu m.3.
Zg. Ornefi,in kurtarma, yardrm ocreti, krlavuzluk gibi gemiye yaprlan hizmetler.
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ig sulannda bulundu{u devletin bu gemi ve miirettebat rizerinde
bir yet_
kisi yoktur. Gemi iginde vuku bulan doium, riltim gibi oraylarda
da kryr
devletinin herhangi bir yetkisi bulunmamaktadrr. Gemide bulunan
kigi_
ler arasrnda vuku bulan olaylarda da bu kigiler gemi mtirettebatr
drqrndaki 1igi1"" de olsa, olayrn neticesi layr devletine sirayet
etmedi!-i ve sadece gemiye miinhasrr kaldrgr takdirde layr devletinin
yerel
makamlanmn gemiye herhangi bir qekilde miidahale haklu yokturze.
Ancak, gemide iglenen bir sugun sonugla'mn kryrya sirayet
etmesi, ya
da limamn dtizenini bozmasr durumunda kryr devletinin yerel
makamla_
nmn gemiye miidahale haklan vardrr. Bu miidahale iki agamada
gergek_
legebilir. oncelikle kryr devleti yetkilileri harp gemisinin
limam ya da igsulan terketmesini isteyebilirler. H"rp
Gemisinin kry, devleti
yetkililerinin bu talebini umursamamasr durumunda
kryr devleti yetkili_
leri gemiyi limandan ve ig sulardan grkarmak amacryla
makul oranda zor
kullanabilirler. Ancak bu zor kullamm geminin limamn
drizenini bozucu
eylemlerini rinlemek amacryla srmrh olmahdrr. Harp gemisinin
konutam_
mn direnmesi ve layr devleti yetkililerinin tehdit etmesi ya
da silah kul_
lanmaya kalkrqmasr durumunda rayr devleti mesru
mtidafaa srnrrrarr
dahlinde bu hareketle orantrrr gekilde kuwete bagvurma
hakkrna sahiptir.
6. Geminin

personeli

Drgrnda Bir

Kimsenin

Gemide sug

iglemesi Durumu
Geminin ig sularda ya da limanda bulunduiu esnada geminin
mtirettebatrna dahil olmayan ve geminin bayrak devreti vatandagr
olmayan

29' coloMBos, The LegalRegimeof warships in Foreignwaters,
M6langesen l,honneur
de GilbertGidel,1961,s.189-168;
HtiLL, op.cit.s.24b.
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iqlenmesi durumunbir kiqi tarafindan gemi miirettebatrna karqr bir sug
Ancak tesda Gemi Komutam bu qahsr yerel yetkililere teslim'edebilir'
buna zorlalim etmemesi d.urumunda yerel yetkililerin gemi komutam
maya hakkr bulunmamaktadrrSo'
devleti vaGemi mrirettebatrna dahil olamayan ve geminin bayrak
devletinin vatandagr olmayan bir kiqinin gemi mtirettebatr drqrnda kryr
tandaqrolmayanbirkimseyekarqrsugiglemesidurumundadaharpgeteslim
misinin komutam bu sugluyu kryr devleti yerel yetkililerine
gemi
edebilir. Ancak teslim etmemesi durumunda yerel Yetkililerin
Komutamm buna icbar etmeleri mtmktin de!'ilclir'
Kryr devletinin bir vatandaqrmn i9 sularda ya da limanlarrnda bulunan yabancr bir harp gemisinde gemi miirettebatrna ya da mtirettebat
drqrndaki bir kimseye karqr sug iglemesi durumunda gemi komutamrun
giirevi vardrr'
bu qahsr yargrlamak iizere yerel yetkililere teslim etme
gemiye
Ancak teslim etmemesi durumunda kryr devleti yetkililerinin
gemi komutammn rrzasr hilafina girerek sugluyu yakalamalarrnm miimyoktur'
ktin olup olmadrlr konusunda milletleraras hukukta bir agrkhk
diplosamyorum ki boyle bir durumda da kryr devleti yetkililerinin olayr
matik yoldan halletmeye gahqmalarr, halledememeleri durumunda harp
yagemisinin iq sulan ya da karasulanm terketmesini istemekten baqka
gernipabilecekleri bir qey bulunmamaktadrr. Qtinkti harp gemilerine bu
ve
lerin doirudan dofruya mensubu bulunduklan devletin egemenliiini

tarihli Stokholm Kararlannln
80. Bu konuda bkz. Milletlerarar Hukuk Enstittistintn 1928
Law, L928,
lg.maddesi; Stocholm Resolutions of The Institute of International
vessels in Territorial
Annuarie, Vol.34, s.742; GREGORY, "Jurisdiction over Foreign
Waters",Michigan Law Review,Yol'2,s'233'
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vakanm temsil etmereri nedeniyle milletlerarasr
hukuk tarafindan tanrnan statti bu gemilere mtidahaleyi engellemektedir.
Ancak bunun aksine
davranrlmasr durumunda, bu kez hryr devretinin
egemenli!-i ve vakan zedelenmiq olmaktadrr. Btiyle birdurumda uygulanabilecek
en iyi yaptrrrm
harp gemisi komutanr sugruyu teslim edene kadar
geminin yerer yetkililerce abluka altrna ahnmasr ve limana ya
da ig sularr terketmesine mtisaade olunmamasrdrr. sanryoruz ki biiyle bir
beklemenin neticesinde geminin iagesinin azarmasr nedeniyle harp gemisi
komutam tarafrndan
suglu yerel yetkililere belirli bir zaman sonra
tesrim edilmek zorunda ka_
hnacaktrr.
7. Gemide Sug iglemesinden Sonra Karaya
erlulmasr Durumu
Gemi mtirettebatrndan bir kimsenin gemide
bir sug igredikten sonra karaya kagmasr durumunda gemi komutammn
bunun iadesini isteme_
si durumunda acaba yerel yetkililerin bu qahsr
iade mrikelrefiyetreri var
mrdrr? Buna de!.igik olasrhklara grire cevap
vermek gerekir.
oncelikle, gemi mtirettebatrndan olan bir
kiginin igledili sug yine
gemi miirettebatrndan olan bir kiqiye
kargr iglenmigse kryr devleti yetkililerinin bu zugun samsrnr Harp Gemisi
Komutamnm talebi halinde gemiye iade etmeleri gerekir. Briyre bir talep
olmamasr durumunda yerer
Yetkililer kendi kanun ve kuralla' mucibince
bu qahrsla ilgili gerekli
yargrlamayr yapacaklardrr.
Gemi mtirettebatrndan oran bir kiginin gemide
bulunan bir yabancrya kargr herhangi bir sug iqlerp de karaya
kagmasr durumunda bu yabancr mapdurun kr5n devletinin vatandagr
ormamasr durumunda kr,n
devleti yetkililerinin gemi mtirettebatrndan
olan kagafr gemi komutanr_
nm talep etmesi durumunda gemiye iadesi gerekecektir.
Ancak, mafdur
gah,rskryr devletinin vatandagr ise yerer yetkililer
gemi mtirettebatrndan
olan bu gahsr iade etmek zorunda olmayrp,
kendi mahkemereri 'ndnde

\
\
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yar$lama hakkrna haizdirler. Harp gemisi komutammn da bu qahsrn iadesini talep etmek hakkr bulunmamaktadrr.
8. Karada

Sug iglendikten

Sonra Gemiye Qrkrlmrq Olmasr

Durumu
Gemi mtirettebatrndan bir kimsenin karaya grkhg esnada gemi
personelinden bir kimseye kargr sug iqleytp de gemiye kagmrq olmasr durumunda yerel yetkililerinin talebi dolTultusunda harp gemisi komutammn bu sugluyu yerel yetkililere teslim etmesi zorunluluiu yoktur. B6yle
bir durumda samk ve maidurun her ikisinin de geminin bayrak devleti
vatandagr olmalan nedeniyle yargrlamamn geminin bayrak devleti mahkemelerince yaprlmasr adaletin tecellisi agrsrndandaha uygundur.
Gemi personelinin karada lcryr devleti vatandaqr drgrnda bir yabancrya karqr sug iqleyip de gemiye kagmasr durumunda bu qahsrn gemi komutam tarafindan layr devleti yetkililerine

talep halinde iadesi gerekir.

Ne var ki Gemi Komutammn btiyle bir talebi reddetmesi durumunda kryr
devleti yetkililerinin bu geminin limam ya da igsulan terketmesini istemekten baqka yapabilecekleri bir gey yoktur.
Aym durum gemi personelinin karada }iryr devletinin vatandaqlanndan birisine kargr sug iglemesi durumunda da sijzkonusu olacaktrr'
Btiyle bir durumda harp gemisi komutammn samfl mutlaka }ayr devleti
yetkililerine iadesi gerekir. Ancak, iade etmemesi durumunda kryr devleti yetkililerinin zorla gemiye girerek bu gahsr yakalamak haklan bulunmamaktadrr. Bdyle bir durumda da izlenecek en iyi yol gemryi abluka altrna alarak harp gemisinin bayrak devleti yetkilileri nezdinde diplomatik
giriqimlerde bulunmak ve sam$n teslimini sailamaya gahgmaktrrsl.

31. 1939yrhnda gdriilen CHUNG Chicheungv.The

King davasrndaMahkeme Hakimi
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Ve Komutamnrn

Tabi Olacaklarr Ifukuki

Kryrya erkrns-

Rejim

Harp Gemisi personelinin tiniformah olarak ve gemiyJeilgili resmi
bir grirevin ifasr amacryla kryrda bulunmalan durumunda bu kigiler tizerinde uygulanacak ilke "ulkedrgrhk prensibidir." yani bu kigilerin kryrda
da yerel makamlann yetkisinden bafrgrkhklan sdzkonusu olacaktrr.
Ancak bu qahrslar kryrya riniformah olarak ya da gemi ile ilgili resmi bir
grirevin ifasr maksadryla grkmamrg olmalan durumunda layr devletinin
tilkesel yetkisine tabi olacaklardrr. Dolayrsryla mahalli kanun ve diizen_
lemelerin herhangi birisinin ihlali durumunda bu qahrslar kryr devleti
makamlarrnca soruqturmaya tabi tutulabilecek ve yargrlanabileceklerdir. Bu gahrslar tarafrndan iglenen suglarrn Onemsiznitelikte, luyrmn
dtizenine etkilemeyen trirde bir sug olmasr durumunda uygulamada
milletlerarasr nezaketin bir gerefi olarak yerel makamlar sug igleyen gemi
personelini gemi komutamna cezalandrrrlmak rizere teslim
etmektedirler. Ne var ki bu konuda kryr devleti agrsrndanyasal bir yukrimluluk
bu-

"harp gemileri ve devrete ait personeli arasrnda vuku bulan ig meselelerde
yerel
Mahkemelerin gemi personeli arasrnda birbirlerne kargr iqlenmig
suglarda yetkili olma_
drkla'ru, ancak geminin bayrak devletinin bu yetkisinin kullanmaktan
vazgegmesidu_
rumunda yerel makamlarrn yargrlama yapabileceklerini,' belirtmigtir.
Bu orayda, ?he
cheung Keng isimli Qin'e ait silahh bir Giimriik Gemisinin ingimiz
kaptanr, gemide bulunan ve Ingiliz vatandagr olan bir kamarot tarafrndan gemi
Hong Kong karasularrnda
yatmakta iken dldtirtilmtig, dava Hong Kong Mahkemesinde gdrtilerek
sanrk dliim ceza_
srna garptrnlmrgtrr. (1937) (29 Hong Kong Law Reports, s.22) verilen
ceza temyiz mahkemesince de onanmrgtrr. Bu olayda Temyiz Mahkemesi esas yetkinin
Qin Huktimet
Makamlarrnda oldu!'unu, ancak Qin makamla.mn Ingiliz Mahkemererinin
yarglslna
mtisaade etmeleri nedeniyle yargrlamanrn yaprlabildi{ini belirtmigtir.
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lunmamaktadrr32.
Acaba, harp gemisi yabancr bir lirnanda bulunuyorken gemide bulunan

askerlerden birisinin

gemiden kryrya kagmasr durumunda

Komutamn bu kagafr hyrya personel gdndererek yakalatmak haklu var
mrdrr? Hig qtiphe yokki harp gemisi komutammn bdyle bir hakkr bulunmamaktadrr. Kendisinin bdyle bir fiile tegebbtis etmesi agrk olarak kryr

32. Bu konuda 1862 yrhnda Brezilya'da vuku bulan bir olay ilging bir iirnek olugturmaktadrr. 1862 Yrhnrn Haziran ayrnda Ingiliz Deniz Kuwetlerine ait Forte isimli bir geminin
tig subayr gemi bir Brezilya limanrnda demirli iken kryrya grkmrglar ve kryrda Brezilya
Yetkililerince

tutuklanmrglardrr.

Buna Ingiltere itiraz etmig ve olay Hakem srfatryla

Belgika Krahna gitmigtir. Hakem srfatrla verilen kararda "Brezilyanrn bu tutuklama
eyleminin Ingiltere'ye kargr bir sug olugturmadrlr, Brezilya yetkililerinin bu olayda herhangi bir tahrikinin tesbit edilemedi$ini, subaylann kryrda iiuriformasrz durumda bulunduklarrm, bilahare kimliklerini isbat ettikten sonra derhal sahverilmig olduklalm"
belirterek Brezilya'nrn bu tutuklama igleminde haksrz olmadrF ortaya konulmugtur.
Yine bu kez Ingiltere'de vukubulan bir olayda 1926 Yrhnrn Eylul ayrnda Sharkey isimli
bir ABD destroyerinin

ta5rfalanndan birisi

silahh bir kavga esnagrnda yine bir

Amerikan Savag gemisi olan Lardgen'in personelinden birisi tarafrndan Gravesend'in
dry mahallelerinden birisinde vurularak yaralanmrg, uluslararasr dostluk ve nezaket
kurallartnrn bir gere!'i olarak Ingiltere Samfr Amerikanrn Londra Biiytikelgisinin talebi dol, ultusunda bu gahrs hakkrnda Ingiliz Yetkililerince kasden adam iildflrmeye tegebbtsten" dava agrlmrg olmasrna rafmen, yargrlamam iizere Amerikah Yetkililere teslim etmigtir.

Igigleri Bakanhlr

tarafindan konu ile ilgili

olarak yaprlan resmi

agrklanada" bu olayrn iizel gartlan ABD'nin Londra Biiyiikelgisinin samgn ABD Deniz
Kuwetleri

Mahkemesinde yargrlanacalrna iliqkin

olarak verdili

garanti altrnda

Amerika Birlegik Devletleri Mahkemesinin olayda yetkili olmagrnr daha uygun olacair,
gerek samfrn, gerekse mafdurun Amerikan Donanmasrna mensup olmalan ve olaydan
doirudan dofiruya herhangi bir lngiliz vatandaqrnrn etkilenmemiq olmasr kargrsrnda bu
karar vanldr$r" belirtilmigtir. (4 Eyliil 1926, The Times)
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devletinin egemenlifinin ihlali anlamrna gelecektir. Biiyle bir durumda
gemi komutarunln yapmasl gereken qey kendi bayrak devletinin kryr devletindeki konsolosu aracrhSryla keyfiyeti yerel yetkililere ilitmek ve kagak personelin yakalamp teslim edilmesini istemektedir. Bu ttir sorunlar
genelde devletler arasrnda iki tarafh anlagmalar konu yaprlmakta ve bu
gekilde dtizenlenmektedirss. Ne var ki btiyle bir anlagmamn yoklu!.unda
luyr devleti yetkililerinin

kryrya kagak gemi personelini gemi komutamna teslim etmek ytikumlulti[ti bulunmamaktadrr. Kagak kiginin geminin
bayrak devletinin Konsolosunun talebi iizerine yakalandrlr esnada harp
gemisinin limandan aynlmrg olmasr durumunda uyguramada bu gibi kigiler bayrak devletinin konsolokluk yetkisiline teslim edilmektedir.
10. ig Sularda Bulunan

Yabancr Har? Gemilerine

Srlrnma

Harp gemileri yabancr devlet limanlannda bulundukht
krrn

devletinin

kanun

ve

kurallanna

uyrnakla

u.rr"u"

yiikiimliidtirler.

Dolayrsryla siyasi olmayan bir fiiiden dolayr yargrranmakta olan ya da

33. Kasrm 1905 tarihinde Panther isimli bir Alman Hticumbotu Brezilyanrn lta5ahy limanrnda yatmakta iken gemi miirettebatrndan Hasmann, gemi komutanrnca }ryrda kalmasr igin kendisine verilen izin siiresi bitmesine ralmen gemrye geri diinmemigtir. Bunun
iizerine Panther isimli Alman Hticumbotunun l(onutonr kryrya bu gahsr aramak tizere
12 iiniformah ktiguk riitbeli agker ve 3 tane sivil giyimli subaydan olugan bir arama grubu gtindermigtir. Bu grup ltajahy'de bulunan birgok eve girerek kagak askeri bulabilmek igin arama yapmrg ve bazr kent sakinlerini de kendilerine yardrmcr olmalan konusunda zorlamrglardrr. Bu aramalardan bir sonug ahnamamrg, ne var ki olaydan iki gun
sonra Hasmann kendilifinden

gemiye d6nmtigttir. Bu olayr Brezitya Hiiktimeti

giddetle
protesto etmig ve bunun kendi iilkegel egemenli!'inin aiu bir ihlali oldufunu beyan etmigtir. Bunun iizerine Alman Yetkilileri yaptrklarr aragtrrma neticesinrde Gemi komutanrnr bur hareketi nedeniyle gdrevden almrglar ve Brezilyah Yetkililerden de dztir dilemiglerdir. (COLOMBOS, op. cit.s.2?6).
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mahkum olmug bir kiqinin limanda yatmakta olan yabancr bir harp gemisine sr$nmak istemesi durumunda prensip olarak bu qahsrn gemiye
kabul edilmeyerek yerel yetkililere teslimi gerekir. Ancak bu gahnsgemi
komutamnca gemiye kabul edilmig ise yerel yetkililerin zorla gemiye girerek bu gahsr yakalamak haklan bulunmamaktadrr. Bu konuda yaprlacak qey diplomatik yolardan bu qahsrn teslimrni sailamaktr. Adi sug drgrnda bir siyasi sug nedeniyle yargrlanmakta olan ya da mahkum olmuq
bir kiginin yabancr harp gemisine sr!.rnmasrdurumunda ise durum deEismektedir. Hall ve Westlake'e giire bu gibi durumda hyr devleti yetkililerinin gemiye srfrnan siyasi suglunun teslim edilmesini istemek haklarr
bulunmamaktadrr ve bu ttir galuslann harp gemilerine kabulii teamiil
hukuku kurah haline gelmigtiFa.
B- Ticari

Amagla

Kullamlan

Devlet

Gemilerinin

Hukuki

Durumu
gemileri 1,920li yrllarrn baglanna
.Ticari amagla kullamlan devlet
gelinceye kadar birgok devlet tarafindan yargr bafaqrk[frndan yararlandrrmak acrsrndan gayri ticari amagla igletilen devlet gemileri ile bir tutulmuqtur3S.Bazt devletler ise bunun aksine ticari amagla igletilen devlet gemilerini a5rnen6zel kigilerce iqletilmekte olan ticaret gemileri gibi
addederek bunlann yargr baprqrkhfrndan yararlanmamasr yoniinde uygUlama yapmrglardrrS6.Bazr devletlerin ticari amagla iqletilen devlet ge-

84. Bu konuda,ayrrntrh bilgi igin bkz. MCNATR, "Extradition and Exterritorial Asylum",
Vol. 28(1951) s.172-2OSSavag gemilerine siyasi sr$nmaya mtisaade edildiEi uygulamada g6ziikmektedir. Ornelin 1862 ve 1922 yrllarrnda lngiliz Savaq Gemileri Yunan Iftal
ve Kraligesini srlrnrna igin gemiye kabul etmiglerdir'
Bb. Ingiltere, Amerika Birlegik Devletleri, Kanada ve Almanya gibi Ulkeler
36. Belgika, Mrsrr, Fransa, Italya gibi tilkele.
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milerine de di$er devlet gemileri gibi yarg bafrqftldl

tammalan iizel ti-

caret gemileri sahipleri agrsrndan gok buyiik haksrzhklara neden olmuqtur. Devletler Ozel kigilerle ticari agrdan rekabet ederken, diper yandan
sorumluluklardan kagmak kaydryla bUytik bir avantaj elde etmiqlerdir.
Baprqrkhk prensibinin otaya grkrqnedeni egemen grictin prestif ve onurunu korumak olup bu egemen giicti Ozel gemi malikleri kargrsrnda gdzle
gdrtiltir bir ekonomik rekabet avantajr igine sokmak olmadrfnndan
Birinci Dtinya savagrndan soriraki drinemde igadamlan ve gemi malikleri
bu uygulamamn de$'igmesiyiiniinde gahgmalar yapmaya baglamrglardrr.
1923

tarihinde

Gothenbur'do ,yaprlan

Milletlerarasr

Denizcilik

Komitesinin Konferansrnda egemen devletlerin de ticari amagla iqletilen
gemiler ytintinden aJmerl6zel gemi malikleri gibi sorumluluk ytiklenmeleri yiiniinde kararlar ahnmrgtrr. Gayri ticari amagla igletilen devlet gemileri ytintinden ise bu tiir sorumluluklann ancak geminin bayrak devleti

Mahkemelerince

uygulattrnlabilmesi

kararlagtrnlmrqtrr.

Birinci

Dunya savaqr sonrasrnda otaya grkan bu e!'ilim 1958 Cenewe Birinci
Birlegmig Milletler Deniz Hukuku Konferansrna da yansrmrg ve burada
herhangi bir devletin yargrsrndan tam olarak balrgrkhk ancak devlete ait
ya da devlet tarafrndan igletilen ve miinhasrran ticaret drqrnda bir amagla kullamlan devlet gemilerine tamnmrgtrr. Dolayrsryla ticari amagla igletilen devlet gemileri htikiim drgrnda brrakrlmakla bunlann mutlak bayararlanmayacaklan
dolayh
bir . gekilde
ortaya
lrqrkhktan
konulmugturS7.
1923 tarihinde yaprlan Gothenburg Konferansrnda bu konuda ahnan kararlardan sonra Nisan 1926 tarihinde bu kez Briikselde tinemli bir
diplomatik Konferans dtizenlenmigtir. Bu konferansa Ingiltere, Belgika,

37. 1958 CenevreAgrk Denizler Konvansiyonu,D.9
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Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Hollanda, Macaristan, Italya,
Japonya, Meksika, Norveg, Pplonya, Romanya, Ispanya, Isveg ve
Yugoslavya gibi drinyamn deniz ticaretinde 6ncti durumunda olan devletler katrlmrqlardrr. Konferansta "devlet gemilerinin balrg*hgr

ile ilgili"

bir tasan Konvansiyon tizerinde mutabakata varrlmrg ve ticari amagla igletilen devlete ait ya da devlet tarafindan igletilmekte olan gemilerin ve
yriklerin genel denizcilik hukukuna tabi olmasr kararlagtrnlmrgtrr.
Bunun drqrndaki harp gemileri, devlete ait yatlar, ve devlet tarafrndan
sahip olunan ya da iqletilen ve gayri ticari amagla kullamlan difer bazr
gemiler muafiyet kapsmr iginde tutulmuglar ve mrinhasrran bayrak devletinin yetkisine tabi krhnmrqlardrr. Brtikselde toplanan Konferans neticesinde kabul edilen Brtiksel Konvansiyonu ile neticede ticari amagla igletilen devletin maliki oldu[u ya da iglettifi gemiler yarg balrgrkh[r
kapsamr drgrnda tutulmugturSS. Briiksel Konvansiyonunda yer alan hiikiimler esas olarak banq zamamnda uygulanmak iizere dtizenlenmig,
Konvansiyonun 7. maddesi ile akit devletlerin di!.er devleilere dnceden
bildirmek kaydr ile Konvansiyonun uygulanmasrm ertelemek hakkr verilmigtir.

38. Tiirkiye'nin de 1955 yrhnda taraf oldufu bu Konvansiyonun ilgili hukmu gu gekildedir.
"Devletlere ait olan veya onlar tarafrndan igletilen gemiler, bu gemilerin yiikleri, Devlet
gemileriyle tagrnan yolcu ve yokler ve aynr zamanda bu gemilere sahip bulunan veya
bunlarr igleten veyahut bu hamulelerin sahibi bulunan Devletler, bu gemilerin igletilmesine veya hamulelerin tagrnmasrna miitedair talepler hakkrnda, hususi gemi, yiik ve donattmlara tatbik olunan aym sorumluluk kaidelerine ve aJnumtikellefryetlere tabi tutulurlar. (m.1) Bu mesuliyet ve miikellefiyetler hakkrnda, mahkemelerin salahiyeti, adh
takibat ve muhakeme usulii ile ilgili kaideler, hususi gahrslara ait olan ticaret gemileri
ve eghasa ait hamulelerle bunlann sahiplerinin tabi bulundu!'u aynr kaidelerdir. (m.2)
Metnin tamamr igin bkz. EK-7.
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etice olarak 1923 tarihli Gothenburg Konferansr ile baqlayan siireg 1926
Briiksel Konvansiyonu ile geliqmig ve 1958 cenevre Konferansr neticesinde kabul edilen Agrk Denizler Konvansiyonu ve Karasulan ve Bitiqik
Biilge Konvansiyonuna getirilen hiikiimlerle bu stireg tamamlanmrgtrr.
1982 tarihli Birlegmiq Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonund.a da a5mr
drizenleme yer almrgtrr. Dolayrsryla Konvansiyonlara taraf olmayan tlevletler agrsrndan da bir deferlendirme yaprlacak olunursa ticari amaqla
kullamlan devlet gemilerinin, ister bu gemiler o devlete ait olsun, ister o
devlet tarafindan iqletilmekte olsun tabi olacaklan hukuki rejimin aJmen
rizel kigiler tarafindan iqletilen ya da bunlann maliki olduklan ticaret gemileri igin kabul olunan rejimle aym olacaF hususu milletlerarasr 6rf ve
adet kurah haline gelmigti139.
Yabancr devlete ait ticari gemiler ydntinden ise Tiirkiye 1926 tarihli Brtiksel Konvansiyonuna 195b yrhndan bu yana taraf olmasr hasebiyle
bu tarihten beri akit devletlerin ticaret gemilerine balrgrkhk tammamaktadrr4o. 1958 Yrhnda yaprlan Birinci Birlegmig Milletler Deniz
Hukuku Konveransr esnasrnda Ttirk remsilcisi ticari amagla kullamlan
devlet gemileri yciniinden yargr bagqrkh[r tanrnmasr yOnrinde hareket
etmigtifl.

Uygulamada Yabancr devlete ait ticaret gemileri tizerinde
yargr yetkisinin kullamldrfr ve bu gemilerle di!'er ticaret gemileri arasrn-

39. Bu konuda deferlendirme igin bkz. THOMSON, Legal Status of Government Merchant
ships in International Law, Lg62, s.143; MCNAIR w., Legal Aspects of state shipping,
Grotius Transactions, Vol.34 (1949).
40. GUNDUZ, A., Yabancr Devletin yargr Bagrgrkh!'r ve Milletlerarasr Hukuk, Istanbul,
1984,s.301-303.
41. A/CONF.V13l40.s.20
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garpmaktadrr42. Tiirkiye, 1982
da herhangi bir ayrnm yaprlmadrlr giize
gekilde bu kanunun 33'
tarihinde MoHUK nu ytirrirltife sokmakla agrk
maddesiilesrnrrlrbalrqlkhksisteminikabuletmiqoldu!'undanbutarih
gemileri ytiniiLndenyaritibariyle ticari amagla kullamlan yabancr devlet
bu gemigr balrqrkhlrndan bahsetmek imkam bulunmamaktadrr. Qunku
lerinherhangibirgatrmaolayrnakarrqmasr6zelhukukiliqkisindendofanbirhukukiuyuqmazlrknitelifindedir.Dolayrsrylabayrakdevletinin
imkam mevcuttur'
yetkili temsilcisine tebligat yaprlabilme ve yarglama
C.

ig

Sularda

Bulunan

ficaret

Gemileri

Y6niinden

Delerlendirme
ister ozel kigiIg sularda ya da limanlarda bulunan ticaret gemileri
yarg yetlere ait olsun ister devlete ait olsun miinhasrran kryr devletinin
dofal sonukisine tabi bulunmaktadrr. Devletin yetkisinin tilkeselliflinin
gemileri iizerinde kryr
cu olarak bu alanda bulunan yabancr ticaret
bazr devletler tadevletinin yargr yetkisinin kullamlmasr esastrr. Ancak,
ticaret gemileri ile
rafindan ig sularda ya da limanlarda bulunan yabancr
higbir surette iIitgili olarak bu gemilerin i9 iqlerine iligkin kryr devletini
kagrgilendirmeyen cezai meselelerde yargr yetkisinin kullamlmasrndan

sayrh lhtiyati haciz kararr; Istanbul
42. istanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin Lg82l52
Dosyasr; Qanakkale Asliye Hukuk
2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 198U543 Sayrh
Mahkemesinin|gSu2TSSayrIrDosyasr;SovyetlerBirlifiineaitKarpinskayaisimlibir
konyteynerinDenizcilikBankasrnaaitHarbiyeVapurunagarpmasrsonucundaagrlan
birdavadagemiadrnaherhangibirbalrqrklrktalebindebulunulmamrqtrr.Yine
SovyetlerBirlilineaitKrivbassisimlibirtankerveDenizKuwetlerineaitbirsietemi
davada ve gemi aleyhine yapllan takizarara uiratmrgtrr. Bu zararrn tazmini igin agrlan
bulunulmamrqhr' (GUNDUZ'
batta Sovyet Gemisi igin herhangi bir balrqrkhk talebinde
Hukuk, istanbul, 1984, s.302).
Yabancr Devletin Yargr Bafrgrklr!,r ve Milletlerarasr
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mlmakta olduiu gOzlenmektedir. "Internal Economy" olarak adlandrnlan
bu gibi durumlarda geminin bayrak devletinin yetkisi gegerli olmaktadrr43.
Yalmzca geminin ig diizenini ya da gemi adamlarrnr ilgilendiren
konularda cezai yargr yetkisini kullanmama ydnrinde kurallann benimsenmekte oldulu grizlenmektedir. Btiylece gemi personeli arasrnda vuku
bulan suglarda ve geminin ig disiplinini ilgilendiren suglarda kryr devleti
yarg yetkisini kullanmak yoluna gitmektedir. Ancak bu uygulama bir
teamiil kurah halini almrq delildir. Iftyr devleti kendi uygulamasr ve de!'erlendirmesi do[.rultusunda hareket edecektir. Isterse tilkesel yetkisine
dayanarak bu gibi durumlarda da gemi personelinin talep etmesi ve keyfiyeti yerel makamlara iletmesi durumunda yargr yetkisini kullanabilecektir.

43. Bu uygulama Fransrz Danrgtay'rnrn 1806 tarihinde The Sally ve The Newton davasrnda
vermig olduiu meqhur kararrna dayandrnlmaktadrr. Her iki de Amerikan gemisi olan
bu gemilerde bulunan kiqilerden biri di{er gemideki bir kiqiyi yaralamrq, Fransrz
Mahkemesince yaprlan yargrlamada "sadecegemiyi ve murettebahnr ilgilendiren suglarda ya da geminin ig disiplinine ait meselelerde mahalli yetkililerin, iglenen suglar limanrn dtizenini bozmadrfr miiddetge veya liman yetkililerinin yardrmr istenmedifi mtiddetge bu sugla ilgili

olarak gemiye ya da gemide bulunan kiqilere mtidahalede

bulunmamalan gerekti!'i" belirtilmigtir. Milletlerarasr Hukuk Enstittisiintin 1957 yrhnda Amsterdam'da yaptrgr toplantrda ahnan kararda bu konuda "kryr devletinin iq sulannda bulunan yabancr bir

gemide iglenen suglardan dolayr yetkisini kullanabileceii,

hukuki meselelerdeise mahalli kanunlara ve devletin tarafr oldu!'u milletlerarasr anlagmalara uygun olarak geminin ahkonulabilecefi belirtilmiq, ancak gemide iglenen ve
kamu diizenini bozmayan ttirdeki suglar dolayrsryla kryr devletinin cezai yetkisini kullanmamasr ydniinde yerlegmig bir uygulama oldufu belirtilmigtir. Aynr gekilde sadece
'geminin ig iglerine iligkin hukuki meselelerde de devletler yetki kullanmaktan kagrnmaktadrrlar. (
Institute of International Law, Resolution No.IV in Annuarie, Vol.4Z
(1957),s.48?-488).

HUKUKARAFTIRMALARI

646

Ticaret gemileri limanda kaldrklan siire boyunca kryr devletinin liman kurallanna ve trim dtizenlemelerine uymak zorundadrrlar. ficaret
gemisinin mtirettebatr arasrndaki iizel hukuka iligkin ihtilaflar bayrak
devletinin yasalanna tabidir. Gemi kaptam ya da geminin mtirettebatr
ile di!'er yolcular arasrndaki hukuki meseleler ise kryr devletinin kanunlar ihtilafr kurallanna

gdre gdztimlenecektir. Tabii ki bu ihtilaflar

kryt

devletinin mahalli makamlanna intikal ettirilmedikge yargr yetkisinin
kullamlmasr s$zkonusu olmayacaktrr. Gemi miirettebatr arasrndaki hukuki ihtilaflann

taraflardan hlrhangi

yargr makamlanna intikali

birisi tarafindan hyr devletinin

durumunda bu makamlann yargl yetkisini

kullanmalan kagrmlmazdrr. Aksi halde bu durum }oyr devleti agrsrndan
hakkm inkan olarak de['erlendirilebilecek ve devletin milletlerarasr somucip olabilecektir. Ticaret gemilerinin limanlarda ya da
ig sularda bulunduklan esnada hukuki ya da cezai sorumluluiu gerektirir bir eylem ya da iqlemde bulunmalan durumunda bu gemilere elkonulrumluluf'unu

masr, iizerlerinde ihtiyati tedbir ya da ihtiyati haciz iglemi yaprlmasr
miimktindtir.
Gemide iglenen herhangi bir sugun sonuglannrn lcryr devletine sirayet etmesi durumunda ise kryr devletinin yar$ yetkisi mutlaktrr.
Gemi iginde gemi personelinden olmayan kiqilerin gemi personeline ya da birbirlerine karp iqledikleri suglar yiintinden bu suglann sonuglal kryr devletine sirayet etmese de yani kryr devletini ilgilindirmese de
geminin bayrak devleti diplomasi temsilcilerinin, konsolosluk giirevlilerinin ya da kaptamn yerel makamlara gaSnda bulunmasr durumunda liuyr
devleti yargr yetkisini kullanmak yoluna gidecektir. Burada biiyle bir durumda kryr devletinin yargr yetkisini kullanmak zorunda olup olmadrln
tartrgrlabilir. Yani, iglenmig olan ve kendisine intikal etirilmig olan sugun sonuglanmn kendisini ilgilendirmedi!'inden bahisle kryr devleti acaba geminin bayrak devleti yetkililerinin talebine ra[men yarg yetkisini
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kullanmaktan kagrnabilir mi? Bu soruya gtintimiiz hukuk anla5ngrnda
olumlu cevap vermek devletin adalet dalrtma yani yargr gdrevini yerine
getirme gtirev ve fonksiyonundan sapma olarak deperlendirilebilir.
Bu
itibarla kanaatimizce kryr devleti kendisine intikal ettirilen cezai
bir me_
seledeolay kendi diizenini ihlal etmese de kendi cezakanunlanmn
elverdili dlgude sugun iilkesinde iglenmiq oldugu hususunu gdzdntine
alarak
gerekli yargrsal mtidahaleyi yapmak zorunlulu{'undadrr. Aksi
halde ilgililerce bu devlet hakkrnda hakkrn inkan nedeniyle milletlerarasr
sorum_
luluk ydntinden giriqimlerde bulunmak miimkii'

o1r."L1r.. (44)

Qatmaya karrgan gemilerin ticaret gemileri olmalan durumund.a
gerek hukuki gerekse cezai ycindenkryr devleti yargr yetkisini
kullanmak
hakkrna sahiptir. Ancak gatmaya kangan gemilerin mensubu bulunduklarr devletler arasrnda gatmaya iligkin uluslararasr bir andlaqma
mevcut
ise ve luyr devleti de bu andlasmaya taraf ise ihtilaf buna giire gOztimrenecektir. Kryr devletinin b<iylebir andlaqmaya taraf bulunmamasr
durumunda kryr devletinin kanun ve kurallanna gcireihtilaf gdztimlenecektir.
Hukuki meselelerde milletlerarasr 6zel hukuk kurallan grizOntinde
bu_
lundurulacaktrr. Qatmaya iligkin cezai meselelerde ise
kryr devletinin
(44) Tiirk Hukukuna gtire bir deferlendirme yaprlacak
olunursa 196r tarihri Anayasamr_
zrn 3l ve 1982 tarihli Anayasamrzrn 86. maddesine giire
herkes megru britiin yolrar_
dan yararlanmak suretiyle yargr merciileri ijntinde davacr
ve davah olarak iddia ve
miidafaa hakkrna ig sularda ve limanlarda vuku bulan gatma
meselelerinde sahiptir
ve higbir mahkeme g6rev ve yetkisi igindeki bir davaya
bakmaktan kagrnamayacak_
trr. Tiirkiye'nin tarafi bulundufu Avrupa Insan Hakrarr
sdzlegmesinin 6. maddesi de
akit devletlerin yargr alam igindeki herkese tarafsrz
bir mahkeme dntinde davacr veya davah olmak hakkrnr vermektedir. Bu durumda
yabancr devlete mutlak yargr ba!'rgrkh{'rnrn tamnmasrnr gerektiren bir milletlerarasr hukuk kurahmnnn varhlr
isbat
edilemedikge mahkemelerimizin fertlerin Anayasamrz ve
tarafi bulundufumuz Insan
Hakla' I(onvansiyonu ile teminat altrna ahnmrg bulunan ,,
tarafsrz bir mahkeme
.nunde davah ve davacr olma hakkrm" g'zardr ederek yabancr
devlete mutlak ba!rgrkhk tammasr bu haklarrn bir ihlali olarak telakki
edilebilir.(Aym gdriiq bkz. GuNDUZ.op.cit.s.B0B
)
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olaya iliqkin

ceza kanunu hiiktimleri

uygulanacaktrr. Geminin kaptam

ya da mtirettebatrmn kusurlu gtirtilmesi durumunda tutuklanmasr ve geI
miye el konulmasr da mtimktin olacaktrr.
Netice olarak ticaret gemileri yiintinden ig sularda ve limanlarda
luyr devletinin yargr yetkisinin kullammrna milletlerarasr hukuk tarafindan getirilmiq esash bir krsrtlama mevcut defildir. Tabiri caizse ilgili gemiler sanki kryr devletinin kara tilkesinde imiq gibi muameleye tabi tutulacaklardrr. Kara tilkesinde bulunan yabancr uynrklu bir kimsenin ya da
ttizel kiginin hukuki durumu ne ise ig sularda ve limanlarda bulunan yabancr ticaret gemilerinin hukuki durumlan da budur.
Ig sularda ya da limanlarda bulunan yabancr ticaret gemileri yerel
makamlardan kagmak isteyen ister siyasi ister adi suglu olsun higkimseye srflnma hakkr tammak hakkrna sahip delildir. Biiyle bir durumda lnyr devleti gemi tizerinde her tiirlu yetkiyi kullanarak srsnmacr qahsr yakalamak hakkrna sahiptir. Aym gekilde eper bir ticaret gemisi kryr devletinin herhangi bir sugtan dolayr aranmakta olan bir vatandagr ile birlikte
bu devletin bir limamna girmesi durumunda lnyr devleti yetkililerinin bu
qahsr tutuklamak haklarr vardrr. Ancak btiyle bir girigimde bulunmadan
dnce geminin bayrak devletinin konsolosuna durumun ihbar edilmesi ve
gerekli bilginin verilmesi devletler arasrnda teamtil haline gelmigtir.
Yabancr bir ticaret gemisi herhangi bir kryr devletinin limamnda
bulunduiu

esnada bu gemi personelinden birisinin hyrya kaptamn izni

drqrnd'agrkmasr ya da gemiden kagmasr durumunda liman yetkililerinin
geminin bayrak devleti ile aralannda tizel bir anlaqma olmadrkga bu qahsr yakalayarak gemiye teslim etmek yiikUmltltikleri

bulunmamaktadrr.

Ancak devletlerin birgolu bu konuda ikili anlagmalar akdederek bu gibi
kagak qahrslann yakalanmasr ve tutuklanabilmeleri igin karqrhkh yardrmlagmada bulunmayr taahhtit etmiglerdir. Bu gibi durumlarda yardrm
talebi geminin bayrak devletinin konsolosu tarafrndan yerel yetkililere
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yaprlmah ve kagak gahsrn kendi devletinin vatandagr olduf'u ve geminin
personelinden bulundu[u isbat edilmelidir. Ayrrca bu qahsrn yakalanabilmesi igin yerel makamlarca yaprlacak her ttirlii masrafin konsolosluk
taragrndan kargrlanmasr gereklidir.
Herhangi bir ticaret gemisinin ktitii hava sebebiyle ya da force majeure veya tehlike nedeniyle herhangi bir yabancr limana srlrnmak durumunda kalmasr halinde bu gemi limanda gegerli olan vergi, ceza, yasaklama gibi mahalli kurallara tabi tutulamayacaktrr. Ancak bu srfrnmamn
" gergek ve direnilmesi mtimktin olmayan bir mticbir sebepten ya da tehlikeden kaynaklanmrg olmasr ve agrk ve tatmin edici delillerle bunun isbat edilmesi " gereklidir. Bu konuda her devletin liman yetkililerinin deierlendirmesi farkhhk gcisterebilecektir. Geminin gergek bir tehlike nedeniyle sr{nmp srf,rnmadrlrmn takdiri kryr devletinin yerel yetkililerince
yaprlacaktrr.
hukuku yiinrinden deierlendirme yaprldrlrnda rincelikle yabancr ticaret gemilerinin ig sulanmrza ve limanlanmrza girigi ydminden
fiirk

mevzuatrmrzda herhangi bir yasaklama yoktur.(4s) Yukarda da ortaya

(45)

14.4.r34L tarih ve 618 sayrh Limanlar kanununda( R.G. 20.4.1941 s.9b; Dustur
3.Tertip,Cilt.6,g.183) ticaret gemilerinin limanlara kabulunti dnceden izne ya da ihbara tabi tutan bir hukiim mevcut degildir. Ancak bu kanunun 2. maddesinde " Ttirkiye
Limanlanna girip grkan b0ttin gemilerin bu kanun ahkamryla beraber her limanrn
icabrna ve tahakkuk edecek fenni liizuma gOre demir mevkilerini, nhtrmlara yanagma, ticaret eQyasrnrnbogaltma vbe yUkleme usullerini ve mevaddr miigtailenin qrkallacalr ve yiikletileceii yerleri ve zamanlan ve gemilerin limanlarda kalabilecekleri
muddetleri velhasrl limanlarda umumi emniyet ve inzibatrn teminine ait tedbirleri havi htikiimetge tanzim ve negredilecek nizamnameler ahkamrna tebaiyete mecbur" olduklarr hiikmu getirilmiqtir. Buna dayanarak lstanbul Liman Ttizufu ve Qanakkale
Liman Tiiziilti grkarrlmrg ve burada limanlara yanagacak gemilerle ilgili ayrrntrh
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konulduiu gibi ig sulara ve limanlanmrza girig ydntinden srmrlamalar
sadeceharp gemileri ydntinden yaprlmrq ve bunlann ig sularrmrza ve limanlanmrza geligleri ve bu sulardaki faaliyetleri iinceden izin almak qar-

htikiimler getirilmigtir. (Istanbul Liman Tiizti!'ii igin bkz. R.G. 21 Nisan 1982, 5.17671; Qanakkale Liman Tiizii!'ti igin bkz.R.G.ll Eyliil 1982 5.17809) Istanbul Liman Ttiziiftiniin
9'uncu maddesine giire " lstanbul Liman Srmrlan iginde seyredenve yatan butun gemiler ve
di!'er deniz araglarr, uluslararasr kurallarla birlikte, bu ttiztikte yer alan kurallara ve Liman
Bagkanhlr ya da yetkili makamlarca seyir, can ve mal giivenli!'i bakrmrndan yiirtirliikteki
mevzuata dayanrlarak belirlenen ya da belirlenecek her tiirlti seyir kurallanna, yaprlacak
uyan ve denetimlere uymak zorundadrrlar. Yine aym tiizii!'On 59'uncu maddesine giire " Istanbul Limamna gelen gemilerin kaptanlan, donatanlan ve acenteleri seyir srrasrnda ve limanda meydana gelen deniz kazalarrnr, tinemli makina anzalanm, genel seyir giivenlifi bakrmrndan saptadrklan sakrncah hususlan ve gemide iglenilen suglarr gereken iglem igin ilgili makamlara da duyurmak iizere Istanbul Liman Bagkanh!,rna miimkiin oldu$u takdirde
dncetelsizle, limana varrqtan itibaren en geg 6 saat igersinde bir iin raporla ve 24 saat iginde
de diigiincelerini kapsayan aqrklamah bir raporla bildirmekle, sug kamtlannr ve suglulan
muhafaza iinlemlerini almakla ytikiimliidiirler. Kaptan ve gemi adamlarr, bu hususlarda yaprlmasr gereken soruqturmaya esas olmak tizere, Liman Makamlannca yaprlacak gafinya
uymak ve sorulacak sorularr cevaplandrrmak zorundadrrlar, Bir deniz kazasrna ufrayan ya
da neden olan bir geminin kaptam, Limana geliginden itibaren gemeinin sefer belgelerini en
geg 2 saat iginde Liman Bagkanhfir'na teslim etmek zorundadrr. Istanbul Liman Srnrlarr
iqinde deniz kazasrna ufrayan ya da neden olan gemilerin kaptanlan, transit gegmekte olsalar bile sefer belgelerini 6nce sahil salhk merkezine gilstermek, sonra da gerekli iglem yaprlmak izere Liman Bagkanh[rna vermek zorundadrrlar."(lstanbul Liman Tiiziiiiiniin

Montrd

Konvansiyonu ile ba!'lantrh bir tahlili igin bkz. TOLUNER S., op.cit.s.166-168,dn.197a) Son
olarak da Bo!3zlar ve Marmara Bdlgesi Deniz Trafik Diizeni Hakkrnda Tiiziik grkanlmrgtrr.
(R.G.11 Ocak 1"9945.21815; Metin igin ayrrca bkz. GUNDUZ, Milletlerarasr Hukuk ve... Istanbul 1.994,Gtizden Gegirilmig 2. baslo s.433-48)Bu ttiziikte de ayrrntrh hiikiimler mevcut
olup bu ttizii!{in 33. maddesi hnkmii ile boiazlar ve Marmara bdlgesinde gwre kirletme yasalr getirilmig, 34. maddede bu btilgedeki trafik ayrrrm dtizeni iginde yelkenle, ktirekle seyretmek, yozmek ve avlanmak yasaklanmrgtrr. Ancak sportif amagh yelken, ktirek ve yiizme

HUKUK
nu6u6.6JtAD't'rrtMALAftt
ARA$TIRMAI.ARI

651

trna tabi tutulmugtur.(46) 3o diizenlemeden hareketle ticaret gemileri ydntinden herhangi bir yasaklama olmadrEr sonucu grkanlmaktadrr. Bu tamamen bu konudaki milletlerarasr hukuk kurallanna ve uygulam aya 96re def'erlendirilecektir. Bir devletin ig sulan ve limanlanna girig konusunda agrk bir diizenleme yapmamrg olmasr ve agrk bir srmrlama getirmemiq olmasr dgrumunda ticaret gemileri ytinrinden giriq hakkr tamrmg
oldufu yrintinde bir de!'erlendirme yapmak yanhg olmayacaktrr.
Yabancr ticaret gemileri ig sulara ve limanlara girdikten sonra
Ttirk Kanunlanna ve dtizenlemelerine uymak zorundadrrlar. Bunlara
uSrmamalarrhalinde bunlar tizerinde yargr yetkisi gerek hukuk davalan
gerekse ceza davalarr bakrmrndan tamdrr. L4.41gzs tarih ve 61g sayrh
Limanlar Kanununa giire Ttirkiye Limanlanna glrip grkan btittin gemiler
limamn genel gtivenlifine ve dtzenine uymak durumundadrr. Ig sularda
ve limanlarda bulunan ticaret gemileri tizerinde ihtiyati tedbir, ihtiyati
haciz gibi iglemler tesis edilebilir. Gemide bulunan kiqiler ya da gemi ile
ilgili hukuki ve cezaimeselelerde yargr yetkisi kullamlabilir. yargr yetkisi kullamlrrken cincelikle fiirkiye'nin taraf olduiu milletl'erarasr bir scizlegme srizkonusu ise buna riayet edilecektir. B0yle bir sOzleqmemevcut
olmamasr durumunda ig hukuk hukiimleri ve kamu dtizeni ile gatrqmadr!r iilgtide bu konudaki milletlerarasr teamiil kurallanmn uygulanmasr cihetine gidilecektir. ficaret gemilerinin kangtr[r gatma olaylannda huku-

yarrglarr izne tabi tutulmugtur. Yine 35. maddede bu btilge iqinde seyreden gemilerin
kaptanlarrna gemilerinde bag gdsterecek her tiirlii hastahgr, iiliim ve yaralanma gibi
olaylan derhal ilgili makamlara iletilmek iizere trafik kontrol istasyonuna bildirmek
getirilmigtir. (m.35/a) 1'7.1994 tarihinde ytirurlule giren bu tuziikle ilgili

yiikiimltiliifu

Montrd ile uyum ydniinden aynntrh delerlendirme igin bkz. BodAzr,ARDAN
Gegir
Giivenlili
ve Montneux siizlegmesi, prof. Mahnut BELir( ve prof.Dr. Tahir
eAdA'ya eaygr Semineri, Istanbul, 1994, I.U.Hukuk Fakiiltesi Milletlerarasr Hukuk ve
Milletlerarasr Miinasebetler Aragtrrrra ve uygulama Merkezi yayrnr, No:20)
(46) ngili Yiinetmelik metni igin bkz. EK-E
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ki ytinden ficaret Kanununun konuya iligkin htiktimleri

ve 2675 Saylt

Milletlerarasr Ozel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkrndaki IGnun hiiktimleri uygulanacaktrr. 2675 Sayrh Kanunun 25.maddesine gdre " Haksrz fiilden do$an borglar, haksrz fiilin iglendifi yer hukukuna tabidir. Haksrz
fiilin iglendiEi yer ile zarann meydana geldili yerin farkh iilkelerde olmasr halinde zararrn meydana geldigi yer hukuku uygulacaktrr. Haksrz
fiilden dolan borg iligkisinin baqka bir tilke ile daha yakrn irtibath olmasr halinde bu iilke hukuku uygulanabilecektir." Dolayrsryla igsularda vukubulan gatmalarda aym bayrak devletine mensup iki gemi arasrndaki
hukuki ihtilafrn gdztmiinde bu tilke hukuku uygulanabilecektir.
Taraflardan birisinin

fiirk

gemisi olmasr durumunda ise olayda

Ttirk Hukuku uygulanacaktrr. Bu gibi olaylardaki hukuk davalan agrsrndan yetkili yetkili mahkeme ise 2675 Sayrh kanunun 27'inci maddesi delaletiyle 1086 sayrh Hukuk Muhakemeler Usulti kanununun 2f inci maddesi gereiince olayrn vuku buldulu mahal mahkemesinde agrlabilecektir.
Qatma olayrna kangan gemilerin bayrak devleti ile fiirkiye arasrnda gatmaya iligkin herhangi bir andlagma mevcut ise bu andlagma htiktimleri
oncelikle uygulanacaktrr. Cezai yargr yetkisi agrsrndan ise olayrn meydana geldiii yer tilkeye dahil yerlerden oldu!'un6^n67) her halukArda Ttirk
Ceza kanununun 3. maddesi ve Ceza Muhakemeleri Usulti Kanunun 8.
maddesi doirultusunda

gatmamn vuku buldu!'u yer mahkemesi giirevli

ve yetkilidil.(48)

(47) 2674 Say'lr Karasulan Kanunu m.l ve m.4 bkz.EK-6
(48)

1.3.1926 tarih ve 765 Sayrh Tiirk Ceza Kanununun 3. maddesine gtire " Tiirkiye'de
sug igleyen kimse, Ttirk kanunlanna giire cezalandrrrlrr ve bundan dolayr bir Ttirk
hakkrnda yabancr memlekette htikiim verilmig olsa bile Tiirkiye'de muhakeme olunur.
Biiyle bir frilden dolayr Ttirkiye drgrnda hakhrnda htikum verilmig olan yabano dahi
Adliye Vekilinin talebi tizerine Turkiye'de muhakeme edilir." 4.4.1929 gtin ve 1412 Sayrh Ceza Muhakemeleri Usulu Kanununun 8. maddesine gtire " Davaya bakma yetkisi
sugun iglendiii yer mahkemesine aittir." Tiirkiye'nin taraf oldufu deniz hukukuna
iligkin belli baqh Milletlerarasr Konvansiyonlar konu baghklanna giire gunlardrr;
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A- Deniz Qevresinin Korunmasr ve Kirlenme
1-

Gemilerden SebeplenenKirlenmenin Onlenmesine Dair Milletlerarasr
Konvansiyon, Londra, 2 Kasrm 19zB (International convention
For The prevention of pol_
lution from Ships, London, November 2,Ig7A)

2-

Akdeniz'in Kirlenmeye kargr Korunmasrna Dair Konvansiyon.
Barselona, 16 pu_
bat 1976( convention for The protection ofrhe Mediterranean
sea Against polIution, Barcelona, February 16,1976 ( Taruf Devletler: Cezay*,
Krb's, Mrsrr,
AET, Fransa, Yunanistan, Israil, ltalya, Liibnan, Malta, Monako,
Fas, lspanya,
Suriye Arap Cumhuriyeti, Tunus, Tiirkiy.e, yugoslavya)

3-

Akdeniz'in Karada Bulunan Kaynaklardan Meydana Gelen
Kirlenmeye Kargr
Korunmasrna Dair protokol, Atina, 17 Mayrs 19g0( protocol
for The protection of
The Mediterranean sea Against po'ution from LandBased sources, Athens,
May 17, 1980
Taraflar: Cezayir, AET, Mrsrr, Fransa, Italya, Monako, Ispanya,
Tunus, Tiirkiye

B- Milletlerarasr Bo{azlar ve Kanallar, llagrmda Kullanrlan
su yolarr ve Liman_
lar
1-

Bofazla'n Rejimine iligkin Konvansiyon, Montreaux,
20 Temmuz rg86 ( convention Regarding the Regime of the Staits, Montreaux,
July 20, 1986)
Taraflar: Ingiltere, Avustralya, Bulgaristan, Fransa, yunanistan,
Japonya, Royugoslavya, ( Tiirkiye igin ytrtirltife
girdi!.i
tarih: 9 Kasrm 1986)
manya, Sovyetler Birligi, Ttrkiye,

2-

siiveyg Kanahmn ulagrm serbestlilini ranryan
Konvansiyon, rstanbul, 29
Ekim 1988( convention Respecting the Free Navigation
of the suez Maritime
Canal, Istanbul, October 29; 19gg)
Taraf Devletler: Avusturya, Macaristan, Fransa,
Almanya, Italya, Hollanda,
Rusya, Ispanya, Ttrkiye, Ingiltere

3-

Ttansit serbestisine lrigkin gart ve Konvansiyon,
Barselona, 20 Nisan 192r(
Convention and Statute on Fieedom of Transit, Barcelona,
April Z0,l92f)
Bu konvansiyona 84 devret tarafibrr.Ttirkiye 27 Haziran
1985 de anlagmaya katrlmrgtrr.
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c1-

Ulaqrm ve Gi.ivenlikle ltgili Konvansiyonlar
Lizbon, 23
Kendi yerlerinde Bulunmayan Fener Gemilerine lligkin Andlaqma
Stations,
Ekim 1gB0( Agreement Concerning Manned Lightships not on their
Lisbon, October 23, l'930)
Ttirkiye 27 Haziran,1936 da taraf olmuqtur. Taraf devlet sayrsr 24 diir.

2- Gemilerin Tonaj Olqtimiine ltiqkin Milletlerarasr Konvansiyon, Londra,23 Haziran Lg6g (International Convention on Tonnage Measurement of Ships, London,
June 23,1968)
Bu konvansiyona G1devlet taraf olup Ttirkiye 16 Mayrs 1980 de katrlmrgtrr.
3-

Denizde Can Emniyetine Dair Milletlerarasr

Konvansiyon, Londra, 1 Kasrm

Lg74( International Convention for The Safety of Life at Sea, London, November
L, tg74) Konvansiyona 74 devlet taraftrr. Ttirkiye 31 Temmuz 1980 de taraf olmugtur. Ttirkiye bu konvansiyonla ilgili olarak daha sonra kabul edilen Denizde
Can Emniyetine Dair Milletlerarasr Konvanisyonla ltgiti 1978 tarihli Protokol'a,
Londra , LT qubat Lg?8 ( Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea,lgl| L,ondon,February L7,1978 ) taraf olmamrqtrr.
4-

Gemilerin ytikleme srmrlarrna lligkin

Milletlerarasr Konvansiyon, Londra, 5

Nisan lgOO (International Convention on Load Lines, London, April 5,1966) Taraf devlet sayrsr 111 dir. fiirkiye 5.8.1968 tarihinde taraf olmugtur'(R.G.
28.6.1968)
5-

Denizde eatmalarr Onlemek igin Milletlerarasl Kurallara lligkin lfonvansiyon,
Londra ,20 Ekim L}TZ (Convention on The International Regulations for Preventing Collisions at Sea, London, October 20, 1972) Taraf devlet sayrsl 113 olup,
Ttirkiye 16 Mayrs 1980 de taraf olmugtur.'

6-

Denizaltr Kablolannrn I(onrnmasrna ltiqkin
1gg4( Convention

Konvansiyon, Paris, t444 Mart

for The Protection of Submarine Cables, Paris, March L4

1984)
7-

Denize Kryrsr Bulunmayan Devletlere Bayrak Hakkl Tanrnmaslna lliqkin Beyanname, Barselona, Z0 Nisan 1921 ( Decleration Recognrsing the Right to Flag
of States Having no Sea-coast,Barcelona, April 20,1921)Konvansiyona 53 devlet
tarafdrr. Ttirkiy e 27 Haziran 1933 de katrlmrgtrr.
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Denize Kryrsr Bulunmayan Ulkelerde Transit Hakkrna

lligt<in Konvansiyon,

New York, 8 Temmuz 1965 ( Convention Concerning the Right Of Transit in Countries Having no Sea-coast,New York, July 8, 1965) fiirkiye bu konvansiyona
25 Mart 1969 da katrlmrq olup konvanisyona taraf devlet sayrsr 30 dur. Komgularrmrzdan Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya bu Konvanisyona taraf de!'ildir.

D- Denizadamlanna iligkin Konvansiyonlar
1-

Geng $ahrslann Ateqci veya Temizlikgi olarak Qahqtrrrlmak Uzere lge Ahnmalan igin Asgari Yag Srnrnnr Belirleyen Milletlerarasr Qahgma Orgtitii Konvansiyonu, Cenevre, 11 Kasrm 1921 ( ILO Convention Fixing the Minimum Age for the
Admission of Young Persons to Employment as Trimmers or Stokers, Geneva,
November 11,1921Konvansiyona66 devlet taraftrr.

2- Qocuklann Denizde Qahqtrrrlabilmeleri igiriAsgari Yagr Belirleyen Milletlerarasr
QalrgmaOrgtitii Konvansiyonu, Cenevre,24 Ekim 1936 ( ILO Convention Fixing
the Minimum Age for Admission of Children to Employment at Sea, Geneva, October 24,1.936)Konvansiyona 46 devlet tarafdrr.
E- Gemi ve Deniz Odtinciine ltiqldn Konvansiyonlar
1-

Devlete Ait Gemilerin Bafinqrkh!.rnalliqikin Belirli Kurallann Birleqtirilmesine
Dair Milletlerarasr Konvansiyon, Brtiksel, 10 Nisan L926 (International Convention for the Unification of Certain Rules Concerning the Immunity of State- owned Ships, Brussels, April 10, 1926) Tiirkiye bu konvansiyona 4 Temmuz 1955
tarihinde taraf olmugtur. Yunanistan, Romanya ve Suriye de dahil 27 devlet tarafdrr.

2- Devlete Ait Gemilerin Bafrqrkhfina itigkin Belirli Kurallann Birlegtirilmesine
Dair Miletlerarasr Konvansiyona Ek Protokol, Brtiksel, 24 Mayrs 1934 ( Additional Protocol to The International Convention for The Unification of Certain Rules Concerning the Immunity of State-Owned Ships, Brussels, May 24 L934) Ttirkiye bu konvansiyona 4 Temmuz 1955 tarihinde taraf olmugtur. Suriye, Romanya ve Yunanistan da dahil 31 devlet tarafdrr.
3-

Deniz Odtincti ve ipoteklerine lliqkin Belirli

Kurallann Birlegtirilmesine Dair

Milletlerarasr Konvansiyon,Brtiksel, 10 Nisan 1926 ( International Convention
for the Unification of Certain Rules Relating to Maritime Liens and Mortgag€s,
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Brussels, April L0,L926)Konvansiyona 33 devlet tarafdrr. Ttirkiye 4 Temmuz
1955de taraf olmuqtur.
F-

Donatanlarrn Sorumluluiu ve Sorumlulu$un Srnrrlandrrrlmasr

1- Deniz teknelerinin sahiplerinin Sorumluluklarlnrn

Srnrrlandrnlmasrna itiqkin

Belirli Kurallann Birleqtirilmesine Dair Milletler:rasr Konvansiyon, Brtiksel, Zs
A{'ustos L924 ( International Convention for The Unification of Certain Rules Relating to the Limitation of The Liability of Owners of Sea- going, Brussels, August 25, 1924) Ttirkiye bu konvansiyona 4 Temmuz 1955 de taraf olmuqtur. Taraf devlet sayrsr 2L olup Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Suriye ve SSCB bu
'

konvansiyona taraf de{ildir .
G- Geminin iqletilmesi

1- Koniqmentoile ilgiliBazt Hukuk Kurallannrn Birleqtirilmesine dair Milletlerarasr Konvansiyon, Brtiksel, 25 Aiustos 1924 ( International Convention for The
Unification of Certain Rules Relating to Bills of Lading, Brussels, Augu st 25,
L924)Bu konvansiyona 93 devlet taraf olup, Ttirkiye 4 Temmuz 1955 de taraf olmuqtur. Romanya ve Suriye tara{ Yunanistan taraf degildir.
H- Deniz Kazalart
1- Denizde Kurtarma ve Yardrma lliqkin Bazt Hukuk Kurallarrnrn Birleqtirilmesine Dair Konvansiyon, Brtiksel, 23 Eyltil 1910 (Convention for the Unification of
Certain Rules of Law Relating to Assistanceand Salvage at Sea, Brussels, September 23, 1910) Konvansiyona 77 devlet tarafdrr. Ttirkiye 4 Temmuz lgbb de
taraf olmuqtur. Bunun tadiline iliqkin 27 Mayrs t967 tarihli Protokola Tiirkiye
taraf olmamrqtrr. (Protocolto Amend the Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Assistanceand Salvage at Sea Signed at Brussels on
23rd September1910,Brussels,May 27, L967)
2-

Tekneler Arasrnda Qatmaya iliqkin Bazt Hukuk
Kurallarrnrn Birlegtirilmesine Dair Milletlerarasr Konvansiyon, Brtiksel, 28 Eyliil 1910 ( International Convention for The Unification of Certain Rules of Law
With Respect to Collusion Between Vessels,Brussel, September 23, 1910) Konvansiyona taraf devlet sayrsr84 olup Ttirkiye 4 Temmuz L955 de taraf olmuqtur.
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Devletin
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Yargr Yetkisine

Getirilen

Srmr-

lanalar
Yabancr devlet gemileri, kendilerini agrk denizler ile karasulanm
aJnran srmr hattrmn kara tarafinda kalan devletin deniz iilkesinde aga!r-.
daki durumlann herhangi birisinde bulabilirler. Bunlar 1- Limanda yatar vaziyette 2- Olalan ulagrmrn bir gere!'i olarak karasulannda yatar
vaziyette 3-Ola['an seyriiseferin do{'al gere{i drqrnda karasulannda yatar
vaziyette 4- Ig sulan terkettikten sonra karasulanndan gegiqdurumunda
5- Ig sulara gegmek amacryla karasulanndan gegiqdurumunda veya 6- Ig
sulara girmeksizin karasulanndan gegig6o"o*nt16s.(49)
1958 Cenewe Karasulan ve Bitiqik Biilge Konvansiyonunun Kryl
devletinin karasularrnda zararstz gegigamacryla bulunan gemilerle ilgili
cezai ve hukuki yargrlama yetkisine iligkin 19 ve 20'nci maddeler ile
1"982tarihli Birleqmig Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunun bu
maddelerin kargrtr olarak gok ufak deiigikliklerle

kabul edilen 27 ve

28'inci maddeleri tizellikle karasulanndan zararsrz gegig hakkr ile ilgili
olmalan nedeniyle yukarda zikredilen altr deligik durumdan s adece'2',4
ve 6'ncr durumlarda zikredilen haller agrk gekilde diizenlenmiq, diier konularda agrk bir dtizenleme yaprlmamrgtrr. Yani 1958 ve 1982 Konvansiyonlan agrk bir gekilde 1- zararsrz gegiqhaklu kapsammda olaian seyriiseferin doial bir gereii olarak karasulannda yatmakta olan gemiler ve
gemilerde bulunan kigiler 2- ig sulan terkettikten sonra karasulanndan
gegiqyapmakta olan gemiler ve bunlardaki kipiler ve son olarak da B- yaftancr bir limandan gelip de ig sulara girmeksizin sadecekarasulanndan
gegiq yapmakta olan gemiler ve bu gemide bulunan kigilerle ilgili kryr

(49) LEE T. Luke, " Jurisdictionover ForeignMerehantships in The Territorial sea; An
Analysisof the GenevaQgnventionon The Law of rhe sea"A.IIL, vol.Eb,1961s.zz-96
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devletinin hukuki ve cezaiyetkisinin kullanrmrmn srmrlanm ortaya koymuqtur. Difer haller ydniinden, yad 1- Yabancr geminin limanda yatmakta olmasr durumunda bu gemi ve gemide bulunan kiqiler 2- olapan
seyriiseferin dofal bir icabr drgrnda karasulannda yatmakta olan gemiler
ve bu gemilerde bulunan kigiler ve 3- Ig sulara gegmek amacryla karasulanndan gegigyapmakta olan gemi ve gemide bulunan kigiler ytintinden
kryr devletinin hukuki ve cezaiyargr yetkisine rre gibi srmrlama getirilecefi agrk gekilde diizenlenmemigtir. Ne var ki, kryr devletinin hukuki ve
cezai yetkisine getirilen lasrtlamalar mtinhasrrzul zararsrz geqig hakkrm
kullanmakta olan gemiler ve bu gemilerde bulunan kiqilerle ilgili oldutig
iundan yrkarda zikredilen ve Konvansiyonda agrkca dtizenlenmeyen
durumda luyr devletinin hukuki ve cezai yetkisi herhangi bir krsrtlamaya
tabi tutulamayacaktrr. Yani, bir yabancr geminin zararsrz gegiq esnasrnda olafan seyriiseferin bir icabr olmaksrzrn karasulannda yatmasr ya da
ig sulara grrmek amacryla karasulanndan gegiyor olmasr durumu bu geminin aynen hryr devletinin limamnda yatmakta olmasr durumu gibi debir limamna
ferlendirilecektir. qiinkii, gemi bir kryr devletinin herhangi
varmak amacryla o devletin karasulanndan gegiq yapryor ise veya gegiq
amacr drgrna grkarak karasulannda geziniyor ya da burada olafan seyriiseferin icabr olmaksrzrn demirliyor ise artrk bu geminin karasularrndan
zararsrz gegig hakkrm kullandrf, ndan bahsetmek imkam olamayacaktrr.
Dolayrsryla bu durumdaki gemilerin de aynen limanda yatmakta olan gemiler gibi deierlendirilmesi gerekir.(50)
Bu durumda taraftmrzdan agafrda yaprlacak de['erlendirme 1958
cenevre Karasulan ve Bitigik B6lge Konvansiyonunun 19 ve 20'nci maddeleri ile 1982 Birleqmiq Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunun 27

(50)

Benzer deferlendirme igin bkz. JESSIIP C.P', " The United Nations Conference on
The Law of The Sea'', Colombia Law Review, 1959, s.234-268;LEE' op.cit.s.8o
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ve 28'inci maddeleri doltultusunda kryr devletinin zararsrz gegig hakkr
kapsamrnda yabancr devlet gemileri tizerindeki hukuki ve cezai yargr
yetkisine getirilen krsrtlamalar bu gemilerin l-Ola!'an seyriiseferin do!'al
bir gereii olarak karasularrnda yatmakta olmalan durumu, 2- Ig sulan
terkettikten sonra Karasularrndan gegig yapmakta olmalan durumu ve
3- Ig sulara girmeksizin karasulanndan gegig yapmakta olmalan durumu esas ahnarak def'erlendirme yaprlacaktrr. Bu tig durum drqrnda yabancr geminin karasulannda bulunmasl esnasrnda kryr devletinin hukuki ve cezai yargr yetkisine milletlerarast hukuk tarafindan zararsrz gegiq
kapsamrnda getirilmig tizel bir srmrlama yoktur. Bu gibi durumlarda gemi a5menig sularda ve limanda yatmakta gibi kabul edilerek kryr devletinin mtinhasrr yetkisine tabi olacaktrr. Dolayrsryla yabancr bir geminin
olafan seyrtiseferin doSal bir icabr olmaksrzrn karasulannda gezmesi,
yatmasr ya da demirlemesi, ya da kryr devletinin ig sulanna girmek amacryla karasulanndan gegmekte olmasr durumunda bu gemiler yOntinden
yukarda ig sularda ve limanlarda bulunan gemiler ve bu gemilerde bulunan kiqilerle ilgili stiylediklerimiz a5mengegerli olacaktrr. Bu nedenle burada tekrardan kagrnmak amacryla yukardaki ilgili biilume atrf yapmakla yetinmekteyiz.
A$aErdatincelikle harp gemilerinin karasularrnda bulunduklarr esnada tabi olacaklan hukuki rejim ortaya konulacak, bilahare ticaret gemileri yOniinden hukuk ve cezadavalan bakrmrndan kryr devletinin yargr yetkisine getirilen krsrtlamalar deierlendirilecektir. fualrda harp gemileri igin sdylenenler a5rnengayri-ticari amagla kullamlan ve devletin
malik oldufu ya da iglettiii kamuya ait gemiler igin de gegerlidir. Dolayrsryla bu gemiler igin ayn baqhk agrlmayacaktrr. Yine ticaret gemileri igin
stiylenenler devlete ait olan ya da devlet tarafrndan igletilen ancak ticari
amagla kullamlan kamu gemileri agrsrndan gegerli olaca$ndan bunlar
igin de ayn bir deierlendirme yaprlmayacaktrr.
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A- Harp Gemilerinin Karasulannda
rasulannd an Zatarsrz Geqip Yapmalan
nin Yargt Yetkisine

Getirilen

Bulunnalan
Esnasrnda

Ya Da Ka'
Kryr Devleti-

Srmrlamalar

kullanrlan devlet
Harp gemileri ve mti,nhasrran kamu hizmetinde
drgrna qrkmalan
gemileri agrsrndan bu gemilerin zatarsrz gegig kapsamr
vekryrdevletineyadaiigiinciikigiyadadevletlerezatatvermeleriduru.
ve gemi ile ilmunda kryr devleti yetkililerinin bu gemilerin miirettebatr
Bu harp
gili otarak yarg yetkisi kullanmasr miimktin bulunmamaktadrr.
hukuk tagemilerine ve bu nitelikte kabul edilen gemilere milletlerarasr
Yani harp gemileri ahrafindan tamnan dokunulmazhlrn bir neticesidir.
konulamaz,buggmileregirilemez,gemiiizerindeihtiyatihacizyadaicagrlamaz'
rai haciz uygulanamaz , gemi ile ilgili ayni davalar
Harpgemileriileilgiliolarakuygulanacakhukukirejimbutiirge.
tabi olacaklan
milerin ig sularda ya da limanlarda bulunduklan esnada
gemileri igin iq sular
rejimden farkh de[ildir. Bu itibarla yukarda harp
ydntindenyaprlandeierlendirmelera)menkarasulanagrsrndarrdageger.
lidir.
Milletlerarasr

hukuka g6re kryr devleti iilkesi dahilinde bulunan

yabancrbirsavaqgemisiiizerindeyetkilerinikullanam4z,gemiiizerinde
iglenen suglarcebri icra iqlemleri yapamaz. Gemi mtirettebatr arasrnda
yetkili oldulundan
da mrinhasrran geminin mensubu bulunduiu devlet
bukonuda}rryrdevletininhigbiryetkisibulunmamaktadrr.
Harp gemilerinin karasulannda bulunduklan esnada tabi olacakve Bitigik
lan hukuki rejim ydniinden gerek 1958 Cenewe Karasularr
Milletler Deniz
Bdlge Konvansiyonunda gerekse 1982 tarihli Birlegmig
HukukuKonvansiyonundageqitlihiiktimlergetirilmigtir.
1958 tarihli cenewe Karasulan ve Bitiqik Biilge Konvansiyonunun
devletinin karasula23. maddesinde " herhangi bir harp gemisinin kryr
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rmdan gegi$le ilgili diizenlemelerine riayet etmemesi ve riayet etmesi
igin kendisine yaprlan qagnya uJrnamasr durumunda luyr devletinin bu
harp gemisinden karasulanm terketmesini isteyebilece!'ini agrk olarak
ifade etmigtir. Bu hiikrim milletlerarasr hukuk tarafindan harp gemilerine tamnmrg olan dokunulmazlft ilkesinin bir sonucudur. Iftyr devleti bu
tiir gemiler rizerinde fiziki herhangi bir mridahalede bulunmayacaktrr.
Ancak kryr devletinin bu ttir bir talebine kargr harp gemisinin yine karasulannr terketmemesi durumunda layr devletinin makul gekilde gug kullanmak suretiyle bu gemiyi karasularr drgrna grkarmak hakkr mevcuttur.
1982 tarihli Birleqmig Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunda ise
harp gemilerine ve gayri ticari amaglar igin igletilen di!'er devlet gemilerine uygulanacak kurallar baghkh btiltimde yer alan 29-32 maddelerd.e
harp gemileri ile ilgili htiktimler getirmigtir.
29. maddede harp gemisinin tanrmr yaprlmrgtrr. Daha rince harp
gemisinin tammr 1958 Cenewe Agrk Denizler Konvansiyonunda (m.g/2)
yaprlmrgken bu defa harp gemisinin tammr 1g82 Konvansiyonunun Karasulan ve Bitigik Biilgeye iliqkin briliimtinde yer almrgtrr.(51)gu* gemisi kryr devletinin karasulanndan gegigleilgili kanunlarlna ve diizenlemelerine(52)riayet etmezse ve bunlara riayet etmesi igin kryr devletinin talebini umursamazsa kryr devleti bu geminin derhal karasulanm terketmesini isteyebilecektir. t53) 1959 Konvansiyonu ile kryaslandrlrnda burada
ilave olarak derhal ifadesi kullamlmrgtrr. yani layr devletinin talebi iize-

(51) 1982 BMDHK m.29 " Bu sdzlegmeninuygulanmasr bakrmrndan harp gemisi,
bir devletin silahh kuwetlerine ait olup kendi tabiyetindeki gemileri diferlerinden ayrran harici igaretler taqryan, bu devletin hiikumetinin usuliine uygun gekilde yetkilendirdili

ve
ismi normal hizmet listesinde ya da buna muadil bir listede g6rtinen bir komutanrn
emrinde olan ve silahh kuwetlerin dtizenli disiplini
(.5.2)1982 BMDHK m.2l de belirtilen kanun ve diizenlemeler.
(ffi) 1982BMDHI(n.30
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terketmesi gerekeceii agrkhrine harp gemisinin ne zaman karasularrm
bulunduEu devlet(baypa kavuqturulmugtur' Harp gemisinin mensubu
gayn ticari amagla iqletilen difer bir
rak ctevleti) bir harp gemisi ya da
gegigle ilgili kanun ve
devlet gemisinin kryr devletinin karasulanndan
dtizenlemelerineveyasiizlegmehtiktimlerineyaclamilletlerarasrhuku.
kundifierkurallannariayetetmemesisebebiyleortayagrlranbirkanp
taqryacaktrr.(54) Bu istisnalar
ve zara'n millefl erarasr sorumlulu!'unu
drqrndasdzleqmedeyeralanhigbirhtikiiqnharpgemilerininvegayriticariamaglakullanrlandiierdevletgemilerininbafrq*lrklannretkilemeyecektir.(55)
olayrna kangmalan
Harp gemilerinin herhangi bir gatma

duru-

mundadaloyrdevletibuhtikiimlerdoirultusundaharpgemilerivemiirettebatriizerindeyargryetkisinikullanmakigingemiyralrkoyamaya.
Ancak harp gemisinin
cak, icrai ya da ihtiyati hacze tabi tutamayacaktrr'
bayrakdevletigemininaltrndakibirmiirettebatasahipgemidemektir.''
lg82Konvansiyonuharpgemisisrnrfrnadahilgemileribuydndekitekno.
lojikgeliqimeuygunolarakgeniqletmiqvesadecedenizkuwetleriyerine
tiimsilahlrkuwetlereaitolanyanisilahlrkuwetlerinhava,karayada
olan harp gemilerini de kapdeniz birimrerinden herhangi birine mensup
sama almrqtrr.
Karasularrndabulunanherhangibirharpgemisikryryavermiqol.
duiubuzararnedeniylemilletlerarasrsorumlulupasahipo|acaktt.Zararverdifiidevletlerintalebidoirultusundavermiqbulunduiubuzarar.
larrgidermekytikiim}tiluitialtrndadrr.Harpgemisininverdilizararlarrn
zararitrr vuku bulduBu yer
tazmini ydniinden tigilrcti kigiler tarafindan

(54) 1982BMDHK m'31
(55) 1982BMDHK.m'32
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Mahkemesinde harp gemisinin mensubu bulundu!'u devlet( bayrak devleti) aleyhine hukuk davasr agrlabilmesi zarartn vuku buldu[u iilke devletinin devletin yargr baf,rqrkhlr konusunda benimsediii sisteme g6re deiigecektir. zarartn meydana geldigi tilke devletinin devletin yargr bafrgrkh{r ycintinden mutlak balrgrkhk prensibini benimsemig olmasr durumunda harp gemisinin bayrak devletine kargr bu tilke mahkemelerinde
hukuk davasr agrlmasr imkam olmayacaktr. Ancak, srmrh ba[rgrkh sistemini benimsemiq bir tilke devletinde ya da agrkca bu ttir zararlardan
dolayr devletin balrgrkh[rm kabul etmemig bir devlet mahkemesinde
harp gemisinin vermig oldulu zararlardan dolayr tigtincii bir kiginin zarann meydana geldiii yer mahkemelerinde harp gemisinin bayrak devleti aleyhine hukuk davasr agmasrmiimktin olabilecektir.
Olayr Ttirk Hukuku agrsrndan deferlendirdilimizde ise yukarda ig
sularla ilgili biilumde de ortaya konuldu!'u gibi gerek 1g8B tarihli " yabancr silahh Kuwetlere Bafh Gemilerin Ttirk lgsulanna ve Limanlanna
Geliqleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine lliqkin y0netmeliSin" 7'inci maddesi hiikmu, gerek 1926 Briiksel Konvansiyonunun 3.
maddesi htikmu ve gerekse 2675 sayrh Kanunun BB/1. maddesi htikmti
dolTultusunda tigiincii kiqilerin Ttirk Karasulannda ya da ig sulannda
yabancr harp gemilerinin kendilerine vermig olduklan zararlardan otriru
fiirk mahkemelerinde bu harp gemisinin bayrak devleti aleyhine hukuk
davasr agabilme imkanlan bulunmamaktadrr. (56)Ancak ilgililerin bu yabancr harp gemisinin gegigine izin veren Ttirk makamlan aleyhine bazr

(56) f983 tarihli Ydnetmelik (R.G.24 Kasrm 1983,Sayr:L8252) sadeeeYabancr Silahh
Kuvvetlere Baih Gemilerin Ttirk lgsulanna ve Limanlanna Geligleri ve bu sulardaki hareket ve Faaliyetlerine iliqkin bulunmakla birlikte, bu Ydnetmelikte yer alan Z. madde
htikmiintin karasularr igin de tatbik imkanr vardrr. Bu madde, ig sularda harp gemilerinin verdi6i zararlardan dtilru zaran veren geminin ba5nalrm tagrdr[t devleti uluslararasr hukuk ilkeleri ve anlagmalar gerger'esindebu zaran tauninle miikellef tuknakla, karasulan agrsrndan evleviyetle ( a fortiori) bunu kabul etmig olarak delerlendiihnelidir.
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Tiirkiye 20.5.L982gUn 2675 Sayrh Milletlerarasr Ozel Hukuk ve Usul Hukuku Hakhnda Kanunun 33'iincti maddesi ile Devletin Yargr BafrEkLfi

agrsrndansrnrh ba!'rgrkhk

prensibini benimsemiq ve "Yabancr devlete 6zel hukuk iligkilerinden do!'an hukuki
uyuqmazhklarda yargt muafiyeti tamnmayacafrnr, bu gibi uyugma2hklarda yabancr
devletin diplomatik temsilcilerine tebligat yaprlabilece!'ini " htiktim altma almrgtrr.
Amlan Kanunun gerekqesindeagrkcamadde metninin kapsam "egemenlik tasarruflan
drgrnda kalan, devletin sadecebir iizel kiqi gibi m0nasebete girigtigi gaaliyetleri" yargr
balrqrkhfr drgrnda tutmuq, devletin sadecebir iizel kigi gibi ilirykiye girdili faaliyetler
drqrnda kalan her ttirlii egemenlik tasarruflarrm yargr bahg*ldr

kapsamr iginde miita-

Iaa etrniqtir. Hal b6yle olunca harp gemilerinin higbir zaman bir 6zel kigi gibi faaliyete
girigmesi sdzkonusu olamayacalrndan ve bu gemilerin nitelikleri itibariyle do{rudan
do{'ruya devletin egemenlifini temsil etmeleri nedeniyle hukukumuzda yabancr harp
gemilerinin iigiincii kigilere verdikleri zararlar nedeniyle bu kigilerce bu gemilerin bayrak devletine karqr mahkemelerimizde hukuk davasr agrlabilmesi imkam bulunmamaktadrr. Nitekim Yargrtay da bu gdrtigtedir. Yargrtay yargr bagrgrkhfrndan yararlanacak
iglemleri saptarken iglemin niteliiinden defil, amacrndan hareket etmigtir. Bir iligkinin 6zel kanunlarda diizenlenmesini baghbaqrnabu iliqkinin tizel hukuk iligkisi olarak
de$erlendirilmesi igin yeterli gdrmemiqtir. Iglemin amacrnl esas almrgtrr. Esasen kanunun gerekgesibunun aksi bir yoruma cevazvermemektedir. Ne var ki daha iince yukarda incelenen Meltem davasr ile ilgili olarak bazr hukukgular bunun aksi ydnde giiriigler ileri stirmtiglerdir.(Bu konuda aynntrh bir de!'erlendirme igin bkz. Ticaret Hukuku
ve Yargrtay Kararlan Sempozyumu, V, 1988, s.L4l-L72; Ticaret Hukuku ve Yargrtay
Kararlan Sempozyumu, IV, 1987,s.35-86)Toluner ve Gtindiiz bizle aynr giirngii paylagmaktadrr. Ayrrca Tiirkiye'nin 1955 yrhnda taraf oldufu 10 Nisan 1926 tarihli " Devlet
Gemilerinin Muafiyetleri ile ilgili Bazr Kurallann Birlegtirilmesi Hakkrndaki Milletlerlerarasr Briiksel Konvanisyonunda da harp gemileri ve gayri ticari amagla igletilen devlet gemileri agrk gekilde kryr devletinin yargr yetkisinin kullammr drgrnda brrakrlmrglardrr. Konvansiyonun ilgili hiikflmleri gu gekildedir.
Madde-3.
I- Yukandaki iki maddenin hUktimleri, harp gemilerine, Devlete ait yatlara, gdzcu gemilerine, hastane gemilerine, yardrmcr gemilere, iage gemileriyle bir devlete ait bulunan veya kendisi tarafrndan igletilen sair gemilere ve bir alacak viicut bulduiu srrada
ticari olmayan ve mtinhasrran bir htiktimet hizmetine tahsis edilmig bulunan gemilere
kabili tatbik degildir. Bu gemiler, herhangi bir adli tedbir icabl olarak veya herhangi
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gartlar altrndadavaagabilmelerimtimktindur.(bz)
B'Ticaret Gemilerinin ve Ticari Amagra rgretilen Devlet Gemilerinin Karasulanndan Gegigleri Esnasrnda Kryr Devletinin
Yargr Yetkieine Getirilen Srmrlamalar
l- Ceza Davalarr yiintinden

Deierlendime

Kryr devletinin karasulanndan zararsrz gegigyapmakta olan
bir ticaret gemisinde bulunan kigilerle ilgili olarak cezai yargr yetkisinin
kul_
lammrna bir srmrlama getirilip getirilmedi!.i hususunda
devleiler arasrn_

bir adli usul ile haciz ve tevkif edilemeyecekleri gibi
bunlara el konulamaz. Bununla
beraber alakahlann, geminin sahibi olan veya onu igleten
devletin yetkili mahkemelerine mtiracaata haklan vardrr. Ve bu devlet agalrda
zikredilecek hususlarda muafivet
hakkrndan istifade edemez.
1. Qarprgmaveya difier deniz kazalan sebebiyle agrlan
davalar igin;
2. Yardrm, kurtarma veya di!'er miigterek avaryarar
dolayrsryla agrlacak davalar igin;
3' Tamirat, kumanya temini veya gemiye miitedair
sair mukaveleler dolayrsryla agrlan
davalar igin;
Madde metninden de anlagrlacalr gibi bu tiir zarar giirenler geminin
sahibi olan ya da
onu igleten devletin yetkili rnahkemelerine miiracaatla
zararlarrmn tazminini isteyeceklerdir' Turkiye 1955 yrhnda taraf olduiu bu Briiksel Konvansiyonu
hiiktimlerini anlagmaya taraf olmayan devlet gemileri ydniinden de tatbik
etmigtir. Dolayrsryla anlaqmalann kural olaiak tarafolmayan devletler agrsmdan bir hukum
doiurmayacajr kurah gd_
zdnune ahmrsa 1955-1982arasrndaki ddnemde de Ttirkiye'nin
srnrrh ba{rgrklk g6riigtinti benimsemig oldu!'u ve bu dolrultuda di!'er devlet gemilerine
de Konvansivon
h0ktimlerini uyguladrfr anlagrlmaktadrr.
(57) OrneEin Harp Gemilerinin ig sulara geliglerine
izin veren makam hangisi ise (Drgigleri
Bakanhlr, Ulagtrrma Bakanh!.r, Milli Savunma Bakanhfrr,
Baebakanl*) bu gemilerin
milli srnrrlarrmrzda bulunduklarr egnadaverdikleri zararlardan
dolayr rigiincii kigilerin
bu makamlarrn vermig olduklan izin neticesinde ma{dur olduklarr
ve zataraufradrklanndan bahisle bu makamlara kargr tnn yargr davasr agma
imkanlarr dtigtniilebilir.
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daesaslrg0rtigfarklrlrklanvardrr.Bazrdevletlerkryrdevletinincezai
olduiunu' bazr devyetkisinin herhangi bir srmrlamaya tabi tutulmamrq
letlerisecezaiyatgtyetkisininancakbugemidebulunankigilertarafrneden sonuqlan olmasr durudan iqlenen suqlann luyr devletine sirayet
a'ksi halde kullamlamayaca$m
munda bu yetkinin kullamlabilece!.ini
ve Bitiqik Btilge gemileileri stirmektedirler.(58) tgSg Cenewe Karasulan
verdikleri zararlardan dolayt
rin milli sulanmrzda bulunduklan esnada
olduklan izin neticesinde rraE'tigrincti kigilerin bu makamlann vermig
durolduklat|vezararauiradrklanndanbahislebumakamlarakarqr
tam yargr davasr agma imkanlan diigiintilebilir'
bu tartrqmalara
Konvansiyonun l9'maddesinin 1' fikrasr hukmii
problem zararsrz gegig
sebebiyet veren bir hiikiim olmugtur. Buradaki
kigi ile ilgiti olarak krn
hakkm kullanmakta olan bir gemide bulunan
veya bu geminin durduruladevletinin tutuklama yaplp yapamayacafr
rakaramayatabitutuluptutulamayaca!,rdrr.Ancakbugibidurumlarda
yabancrdevletgemilerininkarasularrnd.anzararsrzgegrghaklankesintibu konudaye uiratrlmrq olacaktrr' Milletlerarasr Hukuk Komisyonunun
tizellikle definmemesinin neki gahgmalan esnasrnda gatma meselesine

Geneva Conqerenceon the Law of
(58) SLONIM, Right of Innocent Passage and the 1958
TheSea.'ColombiaJournalofTlansnationalLaw,VoI.5,1966,s.96.127;WALKER'''
International.Law Studies, Vol.61,
What is Innocent Passage,,US Naval War College
MewportR.I.,l980s.365-387;GHosH,,TheLegalRegimeoflnnocentPassagethrough
Law, Vol.20, 1980' s.216-298;
the Territorial Sea.. Indian Joumal of International
o.coNNELL,TheInternationalLawofTheSea,I,oxford,lg82,s.2Sg-298;cHURc63-?8 ; BUTLER' " Innocent
HILL &LOWE, The Law of The sea, Manchester ,1983's'
PassageandthelgS2Convention:TlrelnfluenceofSovietLawandPolicy''Anerican
s'331-34? ; DUPUY-VIGNES' A Handbook
Journal of Internationa Law, Vol'81' 1987'
ontheNewLawofTheSea,Vol'2,1991,s.93?.940;TOLUNER,MilletleraragrHukuk
Dersleri,Gtizdengegirilmig4'basr,Istanbul'1989's'111-134;PMARCI'Uluslararasr
Hukuk Dersleri, II' Kitap, Ankara' 1989' a'279-288)
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deni bu tarihte mevcut olan 10 Mayrs L952
tarihli Deni zde Qatma Mese_
lelerinde cezai yetkiye itigkin Belirli Kurallarrn
Birlegtiritmesine iligkin
Brtiksel Konvansiyonudur. (s9)
Bu Konvansiyonun 4. maddesinin 2.
fikrasrnda bu konvansiyona
taraf olan devletlerin isterlerse kendi
karasulannda igrenen suglarda ko_
vugturma hakkrnr sakh tutabilecekreri
belirtilmiqtir. 195g cenevre Kara_
sula've Bitigik Bdlge Konvansiyonunun
19. maddesinin 1. fi.krasr hangr
durumlarda geminin karasularrndan gegigi
esnasrnda iglenen suglarda
kryr devletinin yargr yetkisinin kullamlabileceii
, dolayrsryla gemide bulunan kiqinin tutuklanabileces ya
da bu kiqi ile ilgili orarak gemide ara_
ma yaprlabileceai tek tek sa5nlmrgtrr.
Bu madde htikmrine giire kryr dev_
leti agalrdaki dtirt durum drgrnda cezai
yetkisini gemide burunan kiqi
ile
ilgili olarak kullanmama'drr. Bu d.urumlardan
tig tanesi sugun sonugra_
'nrn kryr devletine aksetmesi ile ilgili
durumdur. Madde metninde bahis
konusu yaprlan bu diirt durum gunlardrr.
1- Sugun sonuglanmn hyr devletine yansrmasr
2- sug'un iilkenin bangr ve karasulanmn
duzenini bozacak tiirde
olmasr,
3- Geminin bayrafrm tagrdrf' devletin
konsolosu ya da geminin
kaptam tarafindan yerel yetkililerin
yardrmr istenmig olmasr
veya
4- Bu mridahalenin uy'gturucu
maddelerin kanun drgr trafi{-ini
dnlemek igin gerekli olmasr.
Bu dtirt durumda karasulanndan gegig
yapmakta olan yabancr bir

(59) gry Treaty series,
vol.439,s.2'B; Hukuk Komisyonunun
bu konudaki tartrgmalan igin
bkz.ILC DraIt, yearbook of The
International Law Commission,lg'',
Il,s.Z*E
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suqla ilgili gemi tizegemide bulunan kigi tutuklanabilecek ya da bu ttir
rinde aragtrrma yaprlabilecektir'
Acabalg,uncumaddeninl(b)fikrasrndayeralan''bang''ve''diiihlal edildipizen,, ifadeleri ne anlama gelmektedir ve bu kawamlanmn
ile acaba sugun karasulanne kim karar verecektir? Daha basit bir ifade
luyr devleti mi
mdiizenini veya tilkenin bangrmihlal edip etmedi!'ini
saptayacaktrr?Bununcevabrsamldrlrkadarkolayolmayacaktrr'Dtinya
mevcut olnamasr kargrtoplumunda mecburi merkezi bir yargr sistemi
ve "diizen" kavramlasrnda her bir devletin kendi yargr otoritesi " banq"
gdre de somut bir
rurrn ne anlama geldi$ni deperlendirecek ve buna
karar verecektir' Hal
olayda bunlann ihlal edilip edilmedifine kendisi
farkhhlr ve
biiyle olunca devletler arasmda bu konuda bir deierlendirme
devletin kendi yargr
kargaga yaganabilecefli izahtan varestedir. Her bir
otoritesininbukonudaayndeperlendirmeyapacakolmasrgegigyapmak.
ve tilkenin banqrta olan gemide iglenen bir fiilin karasulanmn diizenini
deliqik yorumm ihlal edip etmediii noktasrnda ilgili devletler arasrnda
menfaatlerinin inal
lara sebebiyet verebilecek ve bu kryr devletinin bu
gbsterecektir' Orneedilip edilmediii hususu devletten devlete farkllk
olan yabancr bir gemide iki yabancr arasrn[,in karasulanndan gegmekte
durumunda kryr devda vuku bulan bir olayda birinin dip'erini tildtirmesi
dtizeninin ihlali
leti agrsrndan bu durum iilkenin bangr ve karasulanmn
de yaprlabiolarak de!.erlendirilebitecefi gibi, tam aksi bir deperlendirme
lecektir.Budurrrmdagegiqyapmaktaolangemininbayrakdevletiilelrr.
yrdevletiyetkilileriarasrndayetkininkullarrrlrpkullanrlmamaslnave
bu konuda en doiru
menfaatlere giire ihtilaf grkabilecektir. samyoruz ki
makamlanrun yapmaolan yol bu delerlendirmeyr kryr devletinin yetkili
srolacaktrr.Silnkuzatats|zgegighak}onedeniyleyargyetkisininkullakendi diizeni ve bannmlna krsrtlama getirilen devlet kryr devleti olup,
konumda olan
qrmn ihlal edilip edilmedi$ni de en iyi deferlendirebilecek
'
bu yetkisini kottive
rvlet bu devlettir. Hig giiphe yok ki kryr devletinin
hukuka aykrnhk tegkil
,ullanmasr lurumunda bu agrkca milletlerarasr
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(60)
edecektir.
4"rsak devletler hukukunda merkezi mecburi bir yargr sisteminin ve merkezi bir otoritenin noksanh!,r devletler arasrnda
daima bu
ttir yorum farkhhklanna

sabebiyet verecektir.

19'uncu maddenin 1(d) bendinde yer alan " u5rugturucu
maddelerin
kanun drqr trafi!'ini iinlemek igin gerekli otma htikmu
" lgbg cenevre
Konferansr tincesindeki Kodifikasyon garrgmalannda yer
alamayan bir
htiktimdur. Bu hiikum 1g5g Konferansr esnasrnda pakidtan
tarafindan
dnerilmig ve bilahare kabul edilerek madde metnine grrmistir.(61)

(60) Kryr devletlerinin bu madde hokmiinu yorumlan
ile ilgili olarak gegitli drnekler verilebilir' Ornefin Meksika'da vuku bulan bir olayda Meksikanm
Karmen Adasrnrn bir limamnda demirli durumdaki bir Fransrz gemisinde gemi
kaptanrnrn mtirettebattan birisini dldurmesi olayrnda (Antoni davas( IrUDsoN,
Cases on International Law 680
(1929) Meksika yiiksek Mahkemesi bu
durumun rilaanrq bangrnr ihral etmediiine karar vermig ve dava ile ilgili tutuklu olan kigilerin sahveiilmesini
istemigtir. Wildenhus
davasrnda ise Jersey Limamnda bulunan bir Belgika gemisinde
iglenen bir cinayet dolayrsryla hem New Jersey Devleti hem de Belgika
Adrna konsolos olayrn kendi yetkilerinde oldu!'unu iddia etmiglerdir' Amerikan Mahkemesi
bu olayda Belgika ile arala.ndaki l(onsolosluk anlaqmasrnrn agrk htikmiine ra$men
olayrn a{rrhfrnr gdz.nune ara_
rak bunun kamu menfaatini uyandrrdr{r ve kamuda
heyecanyaratarak diizeni etkiledifi iddiasryla kendi mahkemelerinin olayda yetkili oldufuna karar
vermiqtir.(LEE,
op.cit.s.87)
(6r)

trN conference on The Law of The sea 81. Pakistan
delegesi bu htikmtin metne dahil
edilmesi onersinde buluaurken Konvansiyonda
bu konuyla ilgili olarak ortaya grkabilecek herhangi bir belirsizligi dnlemek maksadryla
hareket ettigini bildirmigtir. pakistan delegesi esasen 19. maddenin 1(a) ve 1(b) bendlerinin
bu ttir suglarda kryr devletinin cezai yetkisini ortaya koydufunu, ancak bu
konuda muhtemel belirsizlikleri engellemek gayesi ile bu tineriyi getirdigini ifade etmigtir.
Bu mdde ile ilgili tartrgmalar esnasrnda bazr delegeler pakistanrn bu .nerisine
degigik gerekgelerrekargr grkmrgrardrr
ki bunlardan birisi de Ttirk delegesidir. Ttirk delegesi
temel milletlerarasr bir iinemi
' haiz olan uJrugturucumaddelerin
kanun drgr trafi{'i sorunu sadecekarasularrndan
zararsrz gegiqile ilgili 19. maddenin kapsamrndan
daha genig bir gekilde ele alnmasr gerektiiini ifade etmiqtir. (trN conference on The
Law ofrhe sea,116).Norveg Delegesi
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19'uncumaddemetnindeyer alan "kullanmamahdtr"kelimesi ingilizce should not kelimesinin kargrh[r olup ABD nin mtidahalesi neticesinde daha 0nce milletlerarasl

hukuk komisyonu taraqrndan teklif edilen "

may not" "kullanmamahdu " ifadesinin yerini almrgtrr.(62)

uyugturucu suglarrmn genelde gemilerin karasulanna girmesinden iince iglendi!'inden
bahisle bu hususun bu maddenin amacr drgrnda kaldr$nr ifade etmigtir.(ibid). ingiliz
delegesi bu dnerilen htikmiin daha 6nce aynr maddenin (a) ve (b) alt paragraflannda
da kapsandrgrnr ileri siirmiigtiir. Yine Norveg Delegesi bu metnin benimsenmesi durumunda bu hiikmtin kryr devleti tarafindan giiphelenilen gemilerin ahkonulmasr ile zararsrz gegig hakkrna zarar vereceiini belirtmigtir. Pakistan delegesinin bu konuda ileri siirdufii

gerekge makul bir gerekge olmamakla birlikte ve bu husus esasen aynr

maddenin (a) ve (b) bendleriade kapsanmakla birlikte benimgenerek Konvansiyon
metnine dahil olmugtur. Efer Pakistan delegesinin kangrkhSa ve belirsizlife meydan
vermemesi igin ayrr hukum getirilmesi iddiasr kabul olunacak olunurga di$er suglar
agrsrndanda aynr iddianrn kabul edilmesi gerekecektir. 1958 Cenevre Konferansr esnasrnda Pakistanrn bu degigiklik dnerisinin fazla sempatik bulunmamasr nedeniyle
bu deligiklik Birinci Komitede 30 gekimser, 30 lehte, 8 aleyhte oyla gegmigtir. 19.
maddenin 1. fikrasrnrn tamamr defigik gekliyle 64 lehte 7 gekimser ve 0 kargr oyla geqmigtir. 19. madde metninin tamamr ise tadil edilmig gekli ile esas oturumda 80 lehte
oya kargr 0 oyla kabul editmigtir. MillifQi

Qin, Seylan, Israil, Tayland ve Yugoslavya
delegeleri bu konuda aqrk destek vermiglerdir. (UN Conference on The Law Of The
Sea,66).
(62) "should not" kelimesi hem 1958 IIBBK nun 19 ve 20 hem de 1982 BMDHK run 27,28.
maddelerinde yer almaktadrr. Burada dnemli olan husus bu kelimenin tiim hukuki neticeleri ile baflayrcr bir ifade olup olmadrfr hususudur. Buna tam sa!'hkh bir cevap verebilmek igin 1958 Konferansr tincesine gitmekte zaruret vardrr. Cenevre Konvansiyonunun esas aldrlr Milletlerarasr Hukuk Komieyonunun hazrrlarnrq oldu$u tasan metinde 20(1). maddede "should not" yerine "may not" ifadesi mevcuttur. Bu hukumler
birkag ufak deligiklikle 1930 Hague tasan Konvansiyonunun 8 ve 9. maddelerinden
ahnmrqtrr ki burada da may not ifadesi kullrnrlalqgt". (L.N.Acts of Conference 2122L7) Hage Kodifikasyon Konferansr esnasrndaABD delegesi karasulanndan gegmekte olan gemiler tizerinde kryr devletinin cezai yetkisi ile ilgili olarak "may not" kelimesinin, "should generally not" kelimesi ile deSigtirilmesini dnermigtir. (bkz. 3 L,N. Acts of
The Conference 196) Bu 6neri 1930 Kodifftasyon KonGransr esnasrnda kabul edilmemip,
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ABD nin teklif etti[i drizeltmede " should not generally,'ifadesindeki generally kelimesi kabul esnasrnda grkanlmrgtrr. Dolayrsryla kryr devletinin cezai yargr yetkisine bu deliqiklikler neticesinde gok zayrf bir lusrtlama getirilmig ve bu za5nfkrsrtlama da maddenin devamrnda 2. fikrasrnda yer alan hiiktimle iyice yok olmugtur.
l9.maddenin

1. fikrasrnda yer alan bu htiktimler

hyr devletinin ig

ancak bu kez ABD aym dneriyi 1gb8 cenevre Konferansrnda ileri stirmiigtdr.(uN
Doc'A/CONF'131C.I/L.41) Amerikanrn biiyle bir teklifte bulunmasrmn nedeni luyr develtinin karasulart dahilinde cezaive hukuki yargr yetkisi agrsrndanalnlrsrz oldu!.u giirtigiidiir. Dolayrsryla " may not" ifadesinin kullanrlmasr bu durumda kryr devletinin
egemenlik haklanndan bir sapma olarak de{erlendirilecektir ve bu da yerlegmig milletlerarasr hukuk kurallarr ile uyum iginde bir durum olmayacaktrr. Difer yandan " should generally not" ifadesi iilkesel egemenlik prensibini ortaya koyan ve aJmr zamanda
seyrtisefer menfaatlerine hizmet eden ve devletlerin mevcut uygulamalanna uygun
olan bir ifade olacaktrr." ABD nin bu giirog ile yaptrlr iineri doktrinel alanda Cenevre
Konferansrnda bir gok devlet delegasyonu tarafrndan elegtirilmigtir. Orne!.in Norveg
delegesiABD nin tam aksi giiriig beyan ederek karasula'ndan zatarsrzgegigyapmakta ola gemilerin ancak istisnai durumlarda kryr devletinin yetkisine tabi tutulabileceiini ileri strmiigtiir. (UN Conferenceon The Law of The Sea,119(a(CONF.1g/89)Benzer
gekilde Danimarka Delegesi, lsveg, Israil, sovyetler Birlifi ve Filipinler Delegeleri
de
benzer itirazlarda bulunmuglardrr. Neticede bu gartlar altrnda 19b8 Cenevre Karasulan ve Bitigik Bdlge Konvansiyonunun 1g ve 20, maddelerine "should not" igadesi
"generally" ifadesi kaldrrrlmak kaydryla konulmugtur. Konferans esnasrndaki bu tartrgmala_
nn temelinde Anglo-Amerikan Hukuk sistemi ile Krta Avrupasr Hukuk sisteminin
96_
riig ve uygulama farkhhlrnrn yattrlr giirtilmektedir. Anglo-Amerikan uygulamasrna gdre kryr devleti karasulannda bulunan gemiler iizerinde tam bir yetkiye sahiptir, ancak
uluslararasr dostluiun gere!,i olarak ve uygulama do[rultusunda kryr devleti sadece
geminin i9 igleri ile ilgili meselelerdeyetkisini kullanmayabilir. Buna kargrt grupta yer
alan Fransa ve diler bazr Krta Ulkeleri bu gibi meselelerin ve bayrak devletinin yetkisine tabi tutulmasrndan yanadrrlar (Bu iki sistemin de!'erlendirilmesi ile ilgili olarak
bkz. COLOMBOS,C.John, International Law of The Sea, 19b9, 4th 8d,., s. 277_287;
JEssuP c.P., The Law of rerritorial waters and Maritime Jurisdiction,lg2T, ch.g).
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sonra karasulanndan gegen yabancr bir gemide buyapmak izere
lunair bir kigiyi tutuklamak veya bu gemide sorugturma
haklrrnr
kanunlanmn miisaade ettili dlgtide herhangi bir tedbir almak
sulanm terkettikten

kaetkilemeyecektir. Yani daha basit bir ifade ile eier gemi i9 sulardan
rasulanna gegmekte ise yani ig sulara ulradrktan sonra karasulanndan
getigegig yapmakta ise bu durumda l$yr devletinin cezai yarg yetkisine
kendi
rilen yrkardaki srmrlamalar da ortadan kalkacak ve liryr devleti
kanunlanmn mtisaatle etti[i iilgtide gemide bulunan kiqi ile ilgili her ttirgey
lii cezai yetkisini kullanabilecek, genide axama yapabilecektir. Aym
karasulannda
Milletlerarasr

yatmakta olan gemiler igin de sozkonusudur. Bu husus
Hukuk Komisyonunun hazrrladr[r tasanda ortaya kon-

mug(63)ve esaq olarak 1930 Hague (La Haye) Kodifikasyon Konferansrnda ileri sti,riilen' luyr devletinin menfaatlerinin yabancr gemilerin bunlann karasulannda sabit durumda bulunduklannda ya da bir limanrna u[radrktan sonra karasulanndan

gegryor olmalag durumunda" kesintisiz

gegige oranla daha fazla doirudan etkilendiii

varsaJnmrna dayandrrrl-

mrqtrr,(64)

(63) Report of The International Law Commisgion,Covering the Work of lt's 8th Segsion
(1956), UN GCneral Assembly, uth sees.,.official Recordg,suppl. No.9 (4/3159 ( ; 51
AJIL,1E4, 1957 : Buradaki 20. maddenin ierekqesi gu gekildedir. " Geminin karasulagiire il0rrnda yatmakta olmasr durumunda kryr devletinin yetkisi kendi i9 hukukuna
gegmekte
boyunca
zenlenmelidir. Bu tiir bir yetki geurinin eadece karasulanndan kryr
ya
olmasr durumuna g6re daha genigtir. Bu durum aynr zamanda bir limana uiramrg
gemilere
de
uygulagrkmrg
olan
da lcyr devletindeki ulagrma elverigli bir su yolundan
mr: geminin bir limanda demirlemig olmasr ve kara ile irtibat kurarak yolcu ve ynk almasr, indirnesi gibi husualar bu konuda kryr devletinin yetkisini artrrmaktadrr."(s.64)
(64) lgBO tarihli Hague Kodifrkasyon Konferansrnrn Birinci Alt-Komitesinin
nun 8. maddesi; 3 L.N. Acts of Conference205'

Tasarr Raporu-
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Esasen maddenin metnindeki " kullanmamahdu" ifadesi 19. maddenin birinci fi.krasrna giren durumlarda da kryr devletini tam olarak
yetki kullanmaktan

ahkoymamakta bunu kryr devletinin insiyatifine br-

rakmaktadrr. 19. maddenin 3. ve 4. frkralannda gemide bulunan kiginin
tutuklanmasr ya da gemide araqtrrma yaprlmasr ite ilgili olarak ne gekilde hareket edileceii belirtilmektedir.
Kryr devleti efer kaptan isterse l9.maddenin 1. ve 2 fikrasrnda tingdrtilen durumlarda herhangi bir tedbir almadan Oncebayrak devletinin
konsolosluk yetkilisini haberdar edecekve bu yetkili ile gemi mtirettebatr arasrndaki temasr kolaylagtrracaktrr. Acil hallerde keyfiyet bu tedbirlerin ahnmasr esnasrndakarqr tarafa bildirilecektril.(65)
Mahalli merciler tutuklamamn' yaprhp yaprlmayacaS veya nasrl
yaprlacalrm kararlaqtrnrken

seyniseferin menfaatlerini

gere!'i veghile

dikkate alacaklardrr.(66)

(65) 1958 KBBK m.19/3 ; 1982 BMDHK m.2713; Bu konuda 1958 Cenevre Konferansr esnasrnda Yunan Delegesi tarafrndan yaprlan esas dneride " kaptan bdyle bir talepde bulunursa- if the captain so requests ifadesi ve fikradaki son ciimle mevcut defildir.
(U.N.Doc. A/CONF.13/C.UL.33) 1958 KBBK.19/3 Madde metninde yer alan ifadeler
Yugoslavya'nrn de!'igiklik 6nerisi ile bu madde kapsamrna dahil edilmigtir. Yugoslavya
bu defigikli[in gerekgesiolarak gereksiz yere ihbarda bulunmak ytikiimliiliiliiniin

ge-

tirilmesini iinlemek ve konsoloslara haber verilmesinin miimktin olmadrlt acil durumlarr da kapsamayr " gdstermigtir. Konferans dncesinde konsoloslann gemilerle ilgili
yetkileri gdziintine ahndr{rnda bu uygulama yerinde olmugtur. Daha sonra 1963 tarihli
Konsolosluk lliqkileri Hakliundaki Viyana Konvansiyonunda da 36, 37 ve 38. maddelerde kabul eden devlete gdnderen devlet konsolusunu 6liim, kayyrmhk, vesayet, deniz ve
ugak kazalarr, tutuklanma gibi durumlardan haberdar etme yukiimltiliilti

getirilmiq-

tir. Yani bu konudaki teamtil kurallan yazrh hale getirilmigtir. Dolayrsryla 1982 Konvansiyonunun konu ile ilgilizill

maddesi de bu konudaki tatbikat ile uyum igindedir.

(66) 1958KBBK m.l9/4; 1982BMDHK.m.27l4
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19. maddede ktyt devleti agrsrndanbailayrcrolarak kabul edilebilecek tek hiikiim 5. fikrada yer alan hiikiimdiir. Burada kryr devletinin
hangi halde cezai yargr yetkisini kullanamayacafr agrk olarak ifade edilmigtir. Burada kullamlan ifade i'should not" defll "may not" ifadesidir.
l9.maddenin 5. frkrasr htikmiine giire "Kr;n devleti, karasulanndan gegmekte olan yabancr bir gemide, e$er bu gemi yabancr bir limandan gelip
de ig sulara girmeksizin sadecekarasulanndan gegiqyapmakta ise bu geminin karasulanna girmesinden tince iglenmig olan bir sugla ilgili olarak
bu gemide bulunan bir kiqinin tutuklanmasr ya da bu gemide aragtrrma
yaprlmasr hususunda herhangi bir giriqimde bulunamaz. Ancak bu htikUm konvansiyona taraf olmayan devletler agrsrndan fazla bir iinem ifade etmemektedir. Qiinkri bu konuda uygulama biiltinmiig durumdadu.(67)

rc7) 1958 KBBK.nun 19(5). maddesi hiikmii 1958 Cenevre Birlegmig Milletler Birinci Deniz
Hukuku Konferansr esnasrnda Yugoslav ve Ingiliz delegeleri tarafindan tinerilmig olmakla birlikte( U.N.Doc.A/CONF.13/C.U1.20 ; U.N.Doc.A/CONF.13/C.1tL.3T bu hnkmUn esasr Milletlerarasr Hukuk Komisyonunun tagansrmn 20. madde gerekgesindeve
1930 tarihli La Haye(Hague) Konvansiyonunun 8. maddesinde( L.N.Acts of The Conference,215) ifadesini bulmugtur. Bu metinle ilgili olarak Konferansta Birinci Komitedeki oylamada 50 lehte, 5 aleyhte, 18 gekimser oy kullanrlmrqtrr. Maddenin tamamrmn
oylanmasr esnasrnda esas oturumda 80 lehte oya kargr 0 aleyhte oy kullanrlmrgtrr.
Tiirk delegesi bu maddede yer alan prensibin Tiirk Ceza kanunu ile gatrgtr$ gerekgesi
ile buna kargr qrkmrqtrr. (UN Conferenceon The Law ofThe Sea at 116) Turkiyenin Cenevre Konferanst esnasrndaki tutumu Lotus davasrnda tavn ile uyum iginde olmugtur.
Bu davada Milletlerarasr Daimi Adalet Divam G ya kargr 6 oyla TUrkiye'nin agrk denizlerde bir Fransrz gemisi ile Tiirk gemisi arasrnda vuku bulan bir gatma olayrnda Fransrz gemi kaptanrna farryr cezai yarg yetkisini kullanma haklcm teyid etmigtir. Daha
sonra agrk denizlerde vuku bulan gatma olaylannda cezai yargr yetkisini kullanma
hakkr 1952 tarihli Qatma ve Di{er Olaylarda Cezai Yetki ile llgili Bazr Kurallarrn Birlegtirilmesi Hakkrndaki Briiksel Konvansiyonu ile geminin mtinhasrran bayrak devleti
ne tanrnmrgtrr. l-958 Cenevre Agrk Denizler Konvansiyonunun 11(1). maddesi ile bu
yetki bayrak devleti yanrnda olaya karrgan kiginin vatandaqr bulundufu devlete de tanrnmrgtrr. Ne var ki Tiirkiye ne 1952 tarihli Konvansiyona ne de 1958 tarihli Cenevre
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Birlegmig Milletler ugrincri Deniz Hukuku Konferansr
esnasrnda ,,
kryr devletinin karasulannda cezai yetkisi ile ilgili
olarak getirilecek hii_
kumde " should not" ifadesini " may not" olarak deliqtirilmesi
teklif edil_

Karasulart ve Bitiqik Biilge Konvansiyonu ve Agrk
Denizler Konvansiyonuna taraf olmamr$trr' Bu durum kargrsrnda bu konuda milletlerarasr
drf ve adet kurahnr yansrtryor olmasrna rafmen 1958 KBBK.nun 19/5 ve
1982 BMDHK .nun 2Tllmaddesi hiikiimlerinin Tiirkiye'ye kargr uygulanabilme imkanr
bulunmamaktadrr. Qiinkii Tiirkiye
1927 yrhndan bu yana agrk ve rsrarh bir gekilde bu
konuda mtinhasrran bayrak devletinin yetkili olmasr kurahna kargr grkmrgve grkmakta
devam etmektedir. Ttirk CezaKanununda yer alan htikiimler dofrultusunda Tiirk
Karasulannda yabancr bir geminin
Tiirk karasula'na girmemesinden dnce iqlenmig
bir sug nedeniyle yabancr geminin so_
rugturma amacryla durdurulabilmesi ya da gemide
bulunan bir kiginin tutuklanabilmesi miimkiindiir. Ttirk ceza Kanununun 6.
maddesine g6re "Bir yabancr 4. maddede
(Bu maddede belirtilen ciiriimler gunlardrr;
Tiirkiye devletinin emniyetine karqr ctiriimler ve paralarda, itibari amme kalltlannda
veya krymetli damgalarda sahtekarhk,
devlete ait mtihiirler ve damgalarla sair alametlerin
taklidi yazrh ciiriimlerden bagka
Tiirk Kanunlanna gdre aga!'r haddi 1 seneden
eksik olmayan gahsi htirriyeti ba{layrcr
bir cezayrmosfelzim ctirmti yabancr memlekette
Tiirkiye'nin veya bir Ttirk,rin zararrna
igledigi ve kendisi de Turkiye'de bulundu!'u
takdirde Tiirk Kanunla' mucibinde ceza
giirrir' Ancak bu babda takibat icrasr Adliye
vekilinin talebine veya zarar giiren gahsrn
gikayetine ba!.hdrr.',
2674 eayir Karasularr Kanununun 1. maddesine
gtire Tiirk Karasulal Ttirkiye iilkesine dahildir' Dolayrsryla bu gahsrn karasulanndan
gegig esnasrnda Ttrkiye iilkesinde
bulundulu hususrnda herhangi bir tereddtit
bulunmamaktadrr. Tiirkiye,de bulunmaktan maksat Tiirkiye tilkesine dahil bir yerde gegici
de olsa bulunmaktan ibarettir. Kanun failin Trirkiye'de bulunmasrm kavugturmaya
baglayabilmek agrsrndan aradrfin_
dan Turkiye'de bulunup da hakkrnda son
sorugturma agrlan kimsenin bundan sonra
tilkeyi terketmig olmasr, sorgusu yaprrmak ve
kendisine de ay'ca ihtiyag duyulmamak
kaydryla cezalandrrrlmasrnaengel teqkil etmez. (4
Nisan 1g29 tarih ve r4r2 sayrh ce_
za Muhakemereri usulii Kanunu m.224;
R.G. 20.4.1g2s sayr: 1rz2g) Failin Tiirkiye,de
bulunmasr yeterli olup gelig sebebinin iinemi
yoktur; bu itibarla, failin 'zaen gelmemig
olup da yabancr iilkeden grkarrlmasr veya
miicbir sebeb yahut hata dolayrsryla dcinmiig
bulunmasr T.C.K. m.6 mn uygulanmasrm
etkilemez.(DONMEZER-ERMAN, Nazari
ve
Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt:3,1985, 10.Basr
s.474, s.482 ) Dolayrsryla Tiirk Ceza Kanu_
nunun 6' maddesi, 2674 sayft Karasula'
Kanununun 1. maddesi ve c.M.u.K.nun
224' maddesi do!'rultusunda yabancr ulkede
TiiLrkiye aleyhine sug igleyip de Ttirk
Kara_
sula.ndan gegig yapmakta olan bir yabancr gemide
bulunan gahrs Ttirk 19 Hukuk Mev_
zuatrna gdre cezalandrrrlabilecektir. Bu gahrs
tizerinde kesin bir yargr yetkisi s6zkonu_
sudur.
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1982 BMDHK nun 27'
migse de,bu konuda baganh olunamamr$trr'(68)
maddesibirtinemlideliqiklikdrqrndalgS8Konvansiyonununlg.madde
etmektedir' Onemli deEiqiklik 5'
htikmtinti kelimesi kelimesine tekrar
27' maddenin 5' fikrasrnda 1958
fikraya iliqkin deEiqililiktir' Burada
Konvansiyoununlg.maddesinin5.frkrasrndayeralanlrrsrtlamahtikmiinekryrdevletilehinebiristisnagetirilmiqtir.Bumaddeyeg6re'.xII.Kruygun qekilde kabul edilen kasrmda dngdrtilen durumlar veya V' Krsma
nunvediizenlemelerinihlalihalindealrnacaktedbirlermiistesnaolmak
geqenyabancr bir gemide, bu gemi yaizere,luyr devleti, karasulanndan
girmeksizin sadecekarasulanndan
bancr bir limandan gelip de i9 sulara
gegiyorsa,karasularrnagirmedeniinceiglenenherhangibirsuqlailgili
olarakherhangibirkimsenintutuklanmaslveyagemideherhangibir
girigimde bulunamaz'" Bu madde
araqtrrma yaprlmasr igin herhangi bir
delayrdevletiiginsaklrtutulanhususlarlgs2BMDHKilegetirilenye.
niliklereuygunolarakhtiktimaltrnaalrnmrgtrr.Xll.Btiltimdeyeralan
ya da mtlrhasrr ekonokurallar kryr devletine kendi krta sahanh$nda
mikbolgesindeyaprlanfaaliyetlernedeniyledenizkirlenmesinesebebi.
koymak yetkisi vermektedir'(69)
vet verilmesi ile ilgili kanun ve kurallar

m.8 ve Bulgaristan, Polonya,
(68) Fijinin bu konudaki teklifi: A/CONF.62lc.2fL.L9
m'23)
ratik Almanya ve sscB teklifi A/CONF.62lc'2lL'26,

Demok-

(6e) 1 , 9 8 2 B M D H K m . 2 0 8 , m . 2 1 0 ( 5 ) ; m ' 2 1 1 ( 5 ) ; v e ( 6 ) g i b i m ' 2 0 8 : M i l l i v e t k i v e t a b i d e n i z d i baqh$rnl tasryan bu maddeye gdre " I(ryr
bi faaliyetlerinden meydana gelen kirlenme
veya bunlarla ilgiti olarak 60've
Devletleri, yetkilerine tabi deniz dibi faaliyetlerinden
yaprlardan ileri geg0. maddeye binaen yetkilerine tabi olan sun'i adalardan, tesis ve
azaltmak ve kontrol etme igin gerekli kalen deniz gevresinin kirlenmesini 6nlemek,
bu gtbi kirlenmeyi tinlemek, azaltnun ve dtizenlemeleri yapacaktrr.( z08lL) Devletler
diier tedbirleri de alacaklardrr'(208/2) Bu
mak ve kontrol etmek igin gerekli olabilecek
kural, standart ve tavsiye edilmig
gibi kanun, dtizenleme ve tedbirler; milletlerarasr
(20813)Devletler bu ba!'lamdaki politikauygulamalardan daha az etkili olmayacaktrr.
hale getirmeye gayret edeceklerdir'Q0814)
larrnr, uygun duqen btlrgeserdtizeydeuyumlu
teqkilatlar veya diplomatik konferans vasrtasryla'
Devletler, 6zellikle yetkili miletlerarasr
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Ancak bunun yamnda kryr devletinin mtinhasrr ekonomik biilgesinde
haklanm ve yetkilerini kullanmak amacryla benimseyebileceSi drneiin

deniz gevresinin kirlenmesini dnlemek , azaltmak ve kontrol etme igin paragraf I de
stizti edilen global ve biilgesel kurallan, standartlan ve tavsiye edilmiq uygulama ve
prosediirleri tesie edeceklerdir. Bu gibi kurallar , standartlar ve tavsiye edilmig uygulama ve prosedtirler zaman zaman gerekli oldukga gdzden gegirilecektir. m.210(5):
Damping yoluyla kirletme baghkh bu maddenin ilgili frkrasrna giire " Karasulanna ve
mtinhasrr ekonomik biilgeye veya krta sahanhfrna yaprlan dampingler kryr devletinin
agrk 6n izni, tasvibi olmadan yaprlamayacaktrr. Kryr devletleri coirafi durumlarr sebebiyle bu dampingten zararh ydnde etkilenebilecek di!'er devletlerle meselenin gerekli
gekilde gdrogtilmesinden sonra bu gibi bogaltmaya izin verme, bunu diizenleme ve
kontrol etme haLkrna sahiptirler. m.217J5:.Gemilerden kaynaklanan kirlenme baglkh
bu maddenin ilgili fikrasrna g6re " Kryr devletleri Krsrm 6 da dngiiriilen icra amacryla
kendi miinhagrr ekonomik bdlgesi ile ilgili olarak gemilerden kaynaklanan kirlenmenin dnlenmesi, azaltrlmasr ve kontrol edilmesi igin genellikle kabul edilmig milletlerarasr kurallar ve yetkili milletlerarasr tegkilatlar veya genel diplomatik konferanslar
vasrtasryla tesis edilen standartlara uyan ve onlara iglerlik sailayan kanunlar ve diizenlemeler yapabilir. m.21-1l6: a- Paragraf 1 de zikredilen milletlerarasr kural ve standartlann 6zel gartlarr kargrlamakta yetersiz kaldrlr ve kryr devletlerinin miinhasrr
ekonomik btilgelerinin belirli, agrkca tanrmlanan bir sahasrmn, gemilerden kaynaklanan kirlenmenin tinlenmesi igin tizel zorlayrct tedbirlerin ahnmasrm oginografk ve ekolojik bakrmdan oldulu kadar kaynaklanmn kullamlmasr veya korunmasr ve deniz trafilinin iizel karakteri balumrndan kabul edilmig olan teknik sebeplerle de gerekli olduiu hususunda makul sebepleri olmagr halinde loyr devletleri yetfrili milletlerarasr tegkilat vasrtasryla diger herhangi bir devletle yaptrklarr igtigarelerderr sonra, o saha
bakrmrndan s6zti gegen tegkilata bir bildirim gdndererek,gdrugiinii destekleyen bilimsel ve teknik kamtlarr ile ilgili gerekli bilgiler verebilir. Bu gibi bir bilgiyi almasrndan
itibaren oniki ay iginde tegkilat o sahadaki gartlann yukarda belirtilen gereklere tekabul edip etmedifini karara baflar. Eger tegkilat olumlu bir sonuca varrrsa, luyr devleti
o saha iginde lemilerden kaynaklanan kirlenmeoin iinlenmesi, azaltrlmasr ve kontrol
edilmesi iqin tegkilat vasrtasryla 6zel sahalar igin uygulatrlan bu gibi milletleraragr kurallan ve standattlan

veya seyriisefer pratiklerini hayata gegirecek kanunlar ve dtizenlemeler yapabilir. Bu kanun ve dtizenlemeler bildirimin tegkilata gunulmasrndan
sonra 15 ay geginceye kadar yabancr gemilere uygulanmayacaktrr.
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Bu dubahkgrftk ve deniz bilimsel aragtrmasrna iligkin kurallar olabilir'
bu
rumda }lryr devletinin miinhasrr ekonomik btilgesinde kryr devletinin
gibi konulardaki bir kurahm ihlal ederek sug iqleyen bir kimsenin gemi
ile loyr devletinin karasulanndan

gegmekte olmasr durumunda gemide

tutuklanamamasl sagma bir durum oluqturacaktrr. Bu itibarla konvansiyonun bu hiikmri eleqtirilmesi gereken ve gergekleri yansrtmayan bir htiktimdtir.
Gerek 1958 cenevre Karasulan ve Bitigik Biilge Konvansiyonunda
ve gerekse 1982 Birlegmiq Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunda karasulanndan zararsLzgegig yapmakta olan bir yabancr geminin gatma
yetkisi
olayrna kalqmasr durumunda luyr devletinin bu konudaki yargr
kullammrnln slnlrrnln ne olacaf'r agrk olarak belirtilmemiqtir' Ne var ki
1958 Konvansiyonunun l9'uncu maddesinin birinci fi'krasr hiikmii gatma
durumunda da loyr devletinin cezai yargr yetkisinin kullammrna imkan
veren bir htiktimdiir. Hukuk davalan aqrsrndan ise 1958 Konvansiyonu-

grnrrlarrnr ilan
b- Kryr devletleri, b6ylesi 6zel, agrkcabelirlenmig herhangi bir sahanrn
edeceklerdir.
c- IGyr devletleri, gemi kaynakh kirlenmenin onlenmesi, azaltrlmasr ve kontrolii igin
ilave kanun ve diizenleme yapmak niyetinde ise yukanda amlan bildirimi sunduklarrnda aym zamanda teqkilatr ondan haberdar edeceklerdir. Bu gibi ilave kanun ve diizenlemeler tahliyelerle(atrklarla) veya seyriisefer pratikleriyle iligkili olabilir. Fakat,
yabancr.gemileri, genellikle kabul edilmiq milletlerarasr kurallar ve standartlardan
bagka dizayn, yaprm, personel veya teghizat standartlanna uymaya icbar etmeyecektir. Bu ilave kanun ve diizenlemeler, bildirimin tegikilata sunulmasrndan 15 ay sonra
yabancr gemilere uygulanacaktrr. $u kadar ki, tegkilatrn, bildirimin sunulmasrndan
igin
sonra 12 ay iginde mutabrk kalmasr gerekir. ( Konvansiyonun Ttirkge terciimesi
bkz. GTJNOUZA., Milletlerarasr Hukuk ve Milletlerarasr Teqkilatlar Hakkrnda Temel
A.,Birlegmig
Metinler, Istanbul,1994 Gdzden gegirilmig 2. bas1x, s. 287-398; OZMAN
Sdzleqmesi
Milletler Deniz Hukuku Konferansr, Birlegmig Milletler Deniz Hukuku
(Terctime), Istanbul,1984, Deniz Ticaret Odasr Yayrm)
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nun 20'nci maddesinin ikinci fikrasr do$rultusunda kryr devletinin yargr
yetkisini kullanabileceli anlagrlmaktadu. 1gg2 Birleqmig Millefl
er Deniz
Hukuku Konvansiyonunda da aym gekilde 27'ncimaddenin 1. fikrasr gatma olaylannda kryr devletinin cezai yargr yetkisini, 2g'inci maddenin
2.
fikrasr ise hukuk davalarr agrsrndanyetkisini ortaya koymaktadrr. Dolayrsryla kryr devleti gatmaya itiqkit 6zel bir iki taraflr ya da gok
taraflr
milletlerarasr andlagmaya taraf olduiu takdirde bu andlagmamn getirece!'i yargr yetkisi lasrtlamalarrna tabi olacak, biiyle bir anlamaya taraf
ol_
mamasl durumunda 6s ft'lsdaki tirf ve adet kurallarrm yansrtmakta
olan 1958 cenevre Karasularr ve Bitigik B6lge Konvansiyonunun
l9l1 ve
20/2. maddeleri ile L982 Birlegmig Milleiler Deniz Hukuku Konvansiyo_
nunun 27/1ve 2812.maddeleri delaletiyle karasulannda vuku
bulan gatma olaylannd.a cezai ve hukuki yargr yetkisini kullanacaktrr.
2- Ilukuk

Davalarr ytintinden

l)eferlendime

Karasulanndan zararsrz gegigyapmakta oran bir gemide bulunan
kigiler ile ya da gegigyapmakta olan gemiler ile ilgili olarak kryr
devletinin hukuki yargr yetkisinin

srnrrlan 19bg l&irasulan ve Bitigik Bolge
Konvansiyonunun 20. maddesinde ve bilahare asli herhangi bir
degigiklik ihtiva etmeksizin 1982 BMDHK nun 2g. maddesinde diizenlenmigtir.
1958 cenevre Karasulan ve Bigik Biirge Konvansiycnunun kryr
devretinin karasulannda zararsrz gegigkapsamrnda bulunan yabancr
devlet gemiler iizerindeki hukuki yargrlama yetkisi ile ilgili 20. madde htikmu,
ce_
za yetkisi ile ilgili 19. madde htikmu ile briyuk benzerlik arzetmektedir.
20'inci maddede, l9'uncu maddede bulunan,' Konsoloslarla,' ilgili htiktim
ve "tutuklama esnaslnda seyrrisefer menfaatlerine gerekli dzenin g0sterilmesi" htikmii drqrndaki hukumler aJmenmevcuttur. Karasulann
da za_
rarslz gegig amacryla bulunan yabancr gemiler ve gemide burunan
kigilerle ilgili olarak kryr devletinin hukuki yarg yetkisi ,,gemi ile ilgili
hukuk davalan" ve " gemide bulunan kigilerle ilgili hukuk davalarr agrsrndan ayn a5rnincelenecektir.
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a- Gemi lle llgili

Hukuk

Dbvalan

Yiiniinden

Yargr Yetkisi-

nin Srmrlan
Karasularrndan zararsrz gegiqyapmakta olan yabancr gemilerle ilgili olarak kryr devleti bu geminin karasulannda yaptrfr yolculuk esnasrnda ya da yolculuk amacryla tistlendili veya maruz kaldr[r yiiktimltiliikler veya sorumluluklar drgrnda herhangi bir hukuki dava amacryla bu
gemiyi haczedemezveya ahkoy amaz.g0)
Ancak bu geminin kryr devletinin karasulannda yatmakta olmasr
veya ig sulanm terkettikten sonra karasulanndan gegmekte olmasr durumunda layr devleti bu gemiyi herhangi bir hukuk davasr sebebiyle kanunlanna uygun qekilde haczetmek veya tutuklamak hakkrna sahiptir.
(?1)y46 yabancr gemi karasulannda yatmakta ise ya da ig sulardan grkrp karasulanndan gegig yapmakta ise kryr devleti bizzat bu geminin yolculuk esnasrnda ya da yolculuk amacryla tistlendi!'i veya maruz kaldlgl
yiiktimliiltikler drqrndaki sebeplerle de ahkonulabilip haczedilebilecektir.
Geminin karasulanndan gegiqi srrasrnda ya da gegig amacryla tistlenmig
bulunduiu y{iktimttilUkler ve sorumluluklara drnek olarak krlavuzluk
iicreti, kurtarma ve yardrm ticreti, gatma nedeniyle ddenmesi gereken zasebeb$e hrar gibi borglar verilebilir. Bu ttir borglar ve ytikiimliiliikler
yr devleti bagka bir devletin limanlanndan gelip de karasulanndan i9 sulara ya da liman tesislerine ui-ramaksrzrn gegig yapan gemiler iizerinde
haciz yada ahkoyma iglemi yapabilir.(72)
b- Gemide Bulunan

Kigilerle

ilgin

ffufuf

Davalan

Ydntin'

den Durum
Kryr devleti karasulanndan gegen yabancr bir gemide bulunan bir
kiqryle ilgili hukuki yarg yetkisini kullanmak amacryla bu kiginin iginde

(70) 1958KBBK.m.20/2; 1982BMDHKn,Z8|2
(71) Ig82 BMDHK m.28l3; L958KBBK m.2013
(72) PAZARCI,op.cit.s.292
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bulunduiu gemryr durdurmamah ya da yolundan gevirmemelidir.(73)Gerek 1958 Konvansiyonunda gerekse 1982 BMDHK da ilgili maddede yine
"should not" ifadesi kullamlmrqtrr. Yani insiyatifi kryr devletine brrakan
zayfi bir ifade tercih edilmigtir. I&yr devleti bu kiqi ile ilgili herhangi bir
gekilde hukuki yargr yetkisini kullanmak istiyorsa bunu karasulanndan
gegiq yapmakta olan gemiyr durdurmadan ya da yolundan gevirmeden
yani zararsrz gegige zarar vermeden yapmak durumundadrr. Cenevre
Konvansiyonunun 20. maddesi ile ilgili olarak 1952 tarihli Ticaret Gemilerinin Ahkonulmalanna lliqkin Belirli Kurallann Birlegtirilmesine Dair
Brtksel Konvansiyonuna taraf olan devletler ytinrinden bir deierlendirme yapmak gerekirse bunlar karqrhkli iliqkilerinde kendilerini 19b2 Konvansiyonundaki hiiktimlere gdre 28. maddede kapsanan durumlardan
daha fazla kryr devletinin yargr yetkisine tabi hale getirmiglerdir.(74)
C- Tiirk Karasulam Ydniinden Konunun Deferlendirilmesi
Tiirkiye ne 1958 tarihli Cenevre Karasulan ve Bitigik Biilge Konvansiyonuna, ne de 1982 tarihli Birlegmig Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonuna taraf delildir. Dolayrsryla bu konvansiyonlardan do!.an ahdi bir yiiktimltiliigt

bulunmamaktadrr.

Ancak, bu konvansiyonda yer alan ve teamtil turallanm

y€rnsrtan

htiktimler ve bu konvansiyonda yer ahp da bilahare teamtil kurah haline
gelmig kurallar baqlangrgtan beri bu kurallarrn uygulamasrna agrkqa ve
rsrarh bir gekilde kargr grkrlmrg olmadrkga Tiirkiye agrsrndan da baglayrcr olacaktrr
Ne var ki, burada de!'erlendirilmesi gereken difer bir sorun milletlerarasr teamiil kurallanmn ig hukukumuzdaki yeri ve de!'eri meselesi-

(73) 1958KBBK. m.z}/l ; IilS|BMDHK m.28l1
(74) {JN,Treaty Series,Vol .429,s.233
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dir. Yani milletlerarasr teamiil kurallanmn kanunlanmu ve anayasamrz
karqrsrndaki de!'eri meselesidir. Bu ttr
htkmti

teamtil kurallanmn

anayasa

ile gatrgmasr ya da bir kanun ile gatrqmasr durumunda acaba

hangi kurala itibar edilecektir? Bu hususta anayasamuda agrk bir hiikme rastlanmamaktadrr. Milletlerarasr Andlagmalarla ilgili olarak Anayasamrzrn 90. maddesi htikmti bu soruna andlaqmalar ytintinden bir gtiziim getirmekteyse de milletlerarasl teamril kurallan

ytintinden aym

agrkhkta herhangi bir hiiktim mevcut de!'ildi1.(75)Ancak bugiine kadarki
uygulamadan milletlerarasr teamtil kurallanmn mahkemeler tarafrndan
doirudan dolruya uygulanmakta oldu!'u giize garpmaktadrr. Yani bu agrdan "incorporation" metodunun uygulandrfrm sdylemek miimkiindiir.

Q5) 1982 tarihli T.C. Anayasasrnrn 138. maddesine gdre "Hakimler giirevlerinde ba$msrzdrrlar. Anayasa, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine gtire hiikiim verirler." Bu maddede yer alan "hukuk" kavramr igersine gerek milletlerarasr ardlagmalann, gerekse milletlerarasr 6rf ve adet hukuku kurallarrmn girdi!'i hususunda herhangi bir tereddiit yoktur. Burada mesele olan hakimin bu kurallardan herhangi birinin
herhangi bir i9 hukuk hiikmiiyle ya da anayasa htikmtiyle gatrgmasrdurumunda hangi
kurala tistiinliik tanryacafr ve uygulayacalr meselesidir. Hakimler Anayasa'ya aylorr
kanunlan uygulamamakla yiikiimludiirler. 1982 T.C. Anayasasrmn 152. maddesine 96re " Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hiikmiinde kararnamenin Anayasaya aykrrr oldufqnu gdrurse veya tarallardan birisinin ileri
surduE'ti aykrrrhk iddiasrmn ciddi oldulu kanrsrna varrrsa, Anayasa Mahkemesinin bu
konuda verecefi karara kadar davayr geri brrakacaktrr. Mahkeme anayasaya aykrrrhk
iddiasrnr ciddi gdrmezsebu iddia temyiz merciince esas hiikiimle birlikte karara bailamr. Anayasa Mahkemesi, igin kendisine geliginden baglamak iizere 5 ay iginde kararrnr
verir ve agrklar. Bu siire iginde karar verilmezse mahkeme davayr yiiriirliikteki

kanun

hiikiimlerine gdre sonuglandrrrr. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararr esas hakkrndaki karar kesinleginceye kadar gelirse, mahkeme buna uymak zorundadrr. Anayasa
Mahkemesinin igin esasrna girerek verdi{i red karannrn Resmi Gazetede yayrnlanmastndan sonra 10 yrl legmedikge aym kanun hiikmtiniin Anayasaya aykrrrhfr iddiasryla
tekrar bagvuruda bulunulamaz."
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$imdi anayasamn 90. maddesine baktr{rmrzda bu maddenin son frkrasrnda " Usulune
gdre yiiriirlii!'e konulmug milletlerarasr andlagmalarrn kanun htikmiinde oldufu, bunlar hakkrnda Anayasaya aykr'hk iddiasryla Anayasa Mahkemesine bagvurulamayacafl " belirtilmiqtir. Yukardaki bu huktimlerin rqrlr altrnda bir deferlendirme yapacak
olursak acaba hakimin dntine kanunla uygun bulunarak onanmrg ve yiiri.irlii!,e girmiq
bir andlaqma hiikmii geldifinde bu htikmiin anayasaya ayl<rl oldu!.u kamsrna varmasr
ya da taraflardan birisinin b6yle bir iddiada bulunmasr durumunda ne yapacaktrr? Bu
sorunun cevabr Anayasanrn 138. maddesinde bellidir. Hakim anayasaya, kanuna ve
hukuka uygun olarak vicdani kanaatine gdre htikiim verece[inden ve ve Anayasamn
90. maddesinde usuliine uygun olarak ytirtirluge konmug andlagmalann kanun hiikmiinde oldu[u ve bunlar hakkrnda anayasaya aykrrrhk id{iasryla Anayasa Mahkemesine baqvurulamayacafr hiikmilntin mevcudiyeti kargrsrnda mevcut hiikmu uygulayacak
ve bu hususda Anayasa Mahkemesine miiracaat edemeyecektir. Igte asrl iizerinde durulmasr gereken mesele burada oitaya grkmaktadu. Mahkeme andlaqma hiikmiiniin
anayasaya aykrn oldu!'u kanaatrna varsa bile Anayasanrn 90. maddesinin agrk htikmti
kargrsrnda Anayasa Mahkemesine muracaat edeneyecek ve bu andlagma hfikmunu
uygulayacaktrr. Ancak nasrl uygulayacaktrr? Acaba anayasaya aykrn gekliyle mi
uygulayacaktrr? Kanaatimizce Anayasanrn 182. maddesinde yer alan htikmiin yorumlanmasrnda buna olumsuz cevap vermek imkanr yoktur, gtinkii ortada bir kanun mevcut olmasl ve bunun anayasaya aylurrhlr iddiasr ile Anayasa Mahkemesine mtiracaat
edilmesi durumunda da Anayasa Mahkemesince bu konuda E ay iginde karar verilmemesi
durumunda Hakim, anayasaya aykrrr da olsa kanun htikmiinii uygulamak durumunda
brrakrlmrgtrr. o halde bir andlaqma hukmu siizkonusu oldu!.unda, Anayasanrn g0.
maddesinin agrk hiikmii kargrsrnda hakim bu andlaqma htikmtinii agrkca
anayasaya
aykrn bulsa bile uygulayacaktrr. Zaten yargrya bunun aksi bir yetki tanrnmasr yargrnrn Yagama orgammn tizerine gegmesianlamrna gelecektir ki bunun da kuwetler
ayrrl{r ilkesi ile baldagtrnlmasr imkanr yoktur. Anayasamn 11. maddesinde ,'Anayasa
htikiimleri yasama, yiirutme ve yargr organlannr, idare makamlarlm ve difier kurulug
ve
kigileri baflayan temel hukuk kurallarrdrr. Kanunlar anayasaya aykrrr olamaz', htikmu yer almaktadrr. Bu durumda lafzi bir yoruma gidecek olursak kanunlann anayasaya aykrn olamayacaFnr ve anayasa hiiktimlerinin de devletin her ttirlti organrnr
ba!.layacallnr belirten Anayasa, milletlerarasr andlagma hiiktimleri agtsrndan bu ilkesinden
sapmrqtrr. Bu maddenin zikredilig amacr milletlerarasr andlagmaya kanun kargrsrnda
bir tisttinliik tanrmaktrr. Yoksa milletlerarasr andlaqma hiikmiinti anayasamn iizerinde
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tutmak defildir. Bu noktadan itibaren belki i9 hukukun mu yoksa milletlerarasr hukukun mu iistiin oldufu hususu tartrgrlabilir. Ancak bunun pratik bir yaran yoktur. Esasen bu problemler genelde basit bir sebebten kaynaklanmaktadrr ki bu da devletlerin
milletlerarasr hukuk kurallan tarafrndan saptanmrg olmilletlerarasr yiikqmliilukleri
masrna rafmen, devletin milletlerarasr yiikumltilii,lderine uygun olarak hareket edip
etmediiine karar veren , garanti eden, enir veren regmi makamlarrmn yarg yetkisi ve
otoritesinin ig hukuku tarafindan saptanryor olmasrndandrr.(BRlDcE W.J.," lngiliz
Uygulamasrnda Devletler Umumi Hukuku ile 19 Hukuk Arasrndaki lligki", Argumentum, Mart.1991, Cilt:l,Sayr:8 s.ll7; Qeviren: BAYI(A! F.H., Bu konuda ayrrntrh bilgi
igin bkz. TOLUNER S.,Milletlerarasr Hukuk ile 19Hukuk Aragrnda lligkiler, Istanbul
,1973) Netice olarak Tiirk Hukuku ytintinden andlagmalann anayasa, kanun ve difer
kurallar kargrsrndaki durumu ile ilgili hiyerargik bir srralama yapacak olursak gtiyle
bir srralama yapmamrz miimktindtir. Anayasa-Milletlerarasr Andlagma Kanun Kanun Htikmtinde Kararname.
Burada Anayasa ile Milletlerarasr Hukuk Kurallarrmn egdeler olduklarr yorumunu da
yapabiliriz. Stinku, bu kurallar da anayasaya aylun olmakla birlikte, kullamlabilme
imkanrna sahip olduklarrna giire ve anayaaa hiikiinleri ile birlikte varhklanm siirdiirebildiklerine g6re bu hiikiimlerle egde[er olarak kabul edilebilirler. Ancak higbir zaman anayasanrn iizerinde kabul edilmeleri iqin bir sebeb bulunmamaktadrr. Qtinkti,
bdyle bir kabule gidilebihnesi igin Anayasa htikmiintin kendisine aykrn olan andlagma
hgkmiinden sonra ya ortadan kaldrnlmasr ya da difer kanunlar aqrsrndankullamlmamasr gerekecektir. Halbuki anayasada bdyle bir diizenleme edzkonugu ilefildir. Dolaytsryla milletler arasr andlagmalann i9 hukuktaki yerini hiyerargik olarak gdyle gdsterebiliriz;
Anayasa - Milletlerarasr Andlaqmalar

I
Kanun

I
Kanun Htikmiinde Kararname
Ttiziik

Milletlerarasr

Yttneimelik
andlagmalarrn i9 hukuk kurallarr

kargrsrndaki yerini bu gekilde sapta-

drktan sonra gimdi srra milletlerarasr 6rf ve adet hukuku kurallanmn i9 hukuktaki yerinin ne oldufu meselesine gelecektir. fcaba milletlerarasr 6rf ve adet hukuku kurallarr agrsrndanuygulamadaki durum nedir? 1982 tarihli T.C. Anayasasrnda milletlerarasr
andlaqmalann ig hukukta uygulanrnasr ydniinden aqrk hiikiim bulunmasrna rafmen,
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milletlerarasr iirf ve adet hukuku kurallanyla ilgili bu ttir agrk bir hiikum bulunmamaktadrr. sadece Anayasamn lb, 16, 42 ve 92. maddelerinde milletlerarasr hukuka
atrfda bulunulmaktadrr ki bu kavrama milletlerarasr drf ve adet hukuk kurallarrnrn da
dahil oldu[una kugku yoktur. Acaba milleUerarasr team{il kurallan da milletlerarasr
andlagmalar gibi Anayasa hiikiimleriyle egdefer mi kabul edilecektir? Bu hiikiimlerle
bir kanun hiikmuniin gatrgmasrdurumunda hangisine iistiinliik tamnacaktrr? Bu konuda uygulamaya bakarak \ir neticeye varmak miimkundiir. Esasen bu kurallarla ilgili olarak anayasada herhangi bir agrk htikrim bulunmamasr gergekten btiyuk ehiklik
olup bu konuda gereksiz tartrgmalara sebebiyetvermektedir. Bu konuda sayfalar dolusu yorumlar yaprlmasr ortamr yaratrlmaktadrr.
Millitlerarasr 6rf ve adet kurallarr da 1982 tarihli T.C. Anayasasrnrn 1Bg.maddesindeki htikme istinaden hakimler tarafindan bunlann i9 hukuka aktanlmrg olup olmamala_
nna bakrlmaksrzrn dofrudan do!'ruya uygulanmaktadrr. (Incorporation ytintemi)
Ne
var ki, bu ancak gok.belirli ve iizerinde herhangi bir tartrgma mevzu bahis olmayan
evrensel nitelikteki milletlerarasr iirf ve adet kurallan igin sdzkonusu olmaktadrr. Buna
uygulamada verilebilecek en iyi 6rnek de devletin yargr ba!,rgrkhfrna ilgkin olarak milli
mahkemelerce verilen kararlardrr. Milletlerarasr hukukun teamtil kurallanna iligkin
Tiirk uygulamasr esas olarak bu kuralla'n Turk Hukukunun bir pargaslm olugturdufu
ve bu sebeblemahkemelerce uygulanacalr y6ntindedir. Ancak; bir kanun htikmti
ile bu
kurahn gatrgmasrdurumunda hangisine itibar edilmesi gerekeceii konusunda
verilmig
herhangi bir drnek yargr kararr mevcut defiildir. Ne var ki Anayasanrn 15, L6,
42 ve g2.
maddelerinin rgrlr altrnda bir de{erlendirme yapacak olursak bu maddelerde
sayrlan
durumlar drgrnda kanun yaparken milletlerarasr 6rfve adet hukukuna uymak zorunlu_
lu{u yoktur. Yani yeni kanunun milletlerarasr cirfve adet kuralna aykrl olmasr
durumunda bu kanun Anayasamn yukarda zikredilen maddelerinde ortaya konulan konulara iliqkin olmadrkga buna uyulmasr mecburiyeti vardrr. Bu hususlara iligkin
olmalarr
durumunda ise hakimler Anayasanrn 1Bg. maddesine gdre iincelikle anayasaya
uygun
karar vermek durumunda olacaklanndan bu kanuna uymayabileceklerdir.
Qunkti bu
kanun milletlerarasr hukuka aykr' oldulu taktirde Anayasaya da aykrrr olacaktrr.
Ne
var ki bu durumlar drgrnda mahkemelerin milletlerarasr 6rf ve adet kurahna bu
kural
ahdi bir ytkiimliilukten kaynaklanmadrkga uyma zorunluluklan yoktur. Dolayrsryla
burada da gtiyle bir deierlendirme yapabiliriz. Temel hak ve htirriyetler sdzkonusu
oldu!'unda bunlan kullanma ile ilgili kanunlar ile bu hususdaki herhangi bir
mil_
letlerarasr hukuk kurah gatrqdr{rnda bu,milletlerarasr hukuk kural
Aksi halde kanun uygulanacaktrr.

uygulanacaktrr.

Andlagmalar ise kanunlarrn iizerinde olarak
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Bunun bazr sakrncalarr oldu!'u tartrgmasrzdF. Yargr organ dofrudan bir kurah uygulamak ve i9 hukuka sokmakla yasama orgamnrn g0revine miidahale etmek durumunda giiriilebilir. Bu ytinden milletlerarasr
uygulamrken mahkemelerin gok titiz dawanmalan gerekmektedir. Agrkga anayasaya aykrn ya da i9 hukukun kamu dtizenine
iliqkin bir htikmiine aykrn bir teamiil kurahmn uygulanmamasr gerekir.
teamiil kurallan

Bu krsa defierlendirmelerden sonra somut konumuza dtiniildriltinde
Ttirk karasulannda yabancr devlet gemilerinin zatarsrz gegigleriyle ilgili
olarak milletlerarasr hukuk tarafindan getirilen yarg losrtlamalan ancak bu konudaki teamtiliin agrk ve net bir gekilde yansrttr[r kurallarla srmrhdrr. Bunun drqrndaki kurallann bizim agrmrzdan baflayrcrlrfr yok'
tur. Orne[in 1958 Cenevre Karasulan ve Bitigik Bdlge Konvansiyonunun
lg.maddesinin 5. fikrasr hiikmti Ttirkiye agrsrndan baflayrcr kabul edilmemelidir. Qiinkti gerek Ttirk mevzuatr ve gerekse fiirk uygulamasr 6tedenberi bu gibi iilke drqrnda iqlenen friller aqrsrndan fiirk kanunlanm
yetkili krlmrgtrr. Bu itibarla karasulanmrzdan gegmekte olan bir ticaret
gemisinde bulunan kiginin bu gemi karasulanmrza girmeden 6nce iglerniq olduiu bir sug nedeniyle tutuklanmasr miimktitrdiir. Ya da bu konuda yabancr gemide ara$trrma yaprlmasr miimkiindtir. Ancak bu yaprhrken geminin zatatslz gegiqi engellenmemeye gahgrlmah gemi yolundan
a[konulmamahdrr. Gemiye bu nedenle verilecek herhangi bir zarann da
tazmini gereklidir. Hukuk davalan agrsrndanda fiirkiye tarafi bulundu-

ilelerlendirildiklerinden

bir andlagma hiikmii

ile kanun hiikmiiniin

gatrgmasr duru-

munda kanun koyucunun agrk iradesinin bu andlagmayr ortadan kaldrrmak ve uygulamamak oldufunun agrkca anlagrlmadrflr durumlarda andlagma hiikmiine itibar edilecektir. Aksi halde kanun uygulanacaktrr. Ttirk Anayasasr temel hak ve hiirriyetlerin
hrsmen ya da tamamen belirli qartlar altrnda }usrtlanmasr , yabancrlann temel hak ve
hiirriyetlerinin srnrrlanmasr ve savag ilanr drgrnda gerek teamiili, gerekse andlaqma
kurallan olsun milletlerarasr hukuk kurallanmn ig hukuk kurallanyla gatrgan hiikiimlerinin bunlardan iistiin olaca$ konusunda herhangi bir garanti vermemektedir.
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gu 1926 tarihli Briiksel Konvansiyonu htikumlerini

gtiztintinde bulundu-

rarak hareket etmek durumundadrr.
Karasulanmrzda bulunan harp gemileri ve bu geminin personeli
ile ilgili olarak yarg yetkisi meselesine gelince Tdrk uygulamasrnda bu
ttir gemiler dokunulmazhklardan ve gerek hukuk gerekse ceza davalan
bakrmrndan yarg balrgrkhlrndan istifade ettirilmektedir. 19 surarda dahi harp gemileri tamamen yargr balngrkhfrndan istifade ettirildi!.ine giire karasulannda evleviyetle bu gemiler igin yargr balrgrkhlrmn kabulti
gerekecektir. fiirkiye

yabancr devletin yarg ba!'rgrkh[r konusunda srmrh bafrqrklft sistemini benimsemigtir. 20.b.1982 gtin ve 2675 sayrh Milletlerarasr Ozel Hukuk ve usul Hukuku Hakkrndaki l(anunun BB.maddesine gtire " Yabancr devlete, dzel hukuk iligkilerinden doian hukuki uyu$mazlrklarda yargr muafiyeti tarunmaz. Bu gibi uyugmazhklarda yabancr
devletin diplomatik temsilcilerine tebligat yaprlabilir. " Bu hiiktim doirultusunda bir deferlendirme yaprldr[rnda harp gemilerini karasulanmrzda vatandaqlanmlza ya da iigtincti gahrslara zarar venneleri durumunda bu gemilerin bayrak devletine kargr mahkemelerimizde hukuk
davalan agrlabilmesi miimktin gdriilmemektedir. "Meltem" davasrnda da
gortilduEu gibi Yargrtay 6zel hukuk iligkilerinden doian hukuki uyu$mazhk ifadesini yorumlarken iglemin niteliiine deSil amacrna bakmaktadrr. Ornefiin harp gemisinin kangtrlr gatma durumunda bu eylem haksrz fiil olmakla ve bu nedenle nitelik olarak 6zel hukuk iligkisi gibi de!.erlendirilebilecek olmakla birlikte Yargrtay harp gemisinin devletin egemenliSini temsil ettiiinden

ve siirekli giirevli olduiundan bahisle bunun

nitelili

itibariyle higbir zaman 0zel hukuk iligkisine giremeyeceEini be11drns11s4i1.(76)

76. Bu konuda aynntrh bilgi igin bkz. supra s.
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soNuq
Yukarda aynntrh olarak ortaya konulduiu gibi i9 sularda bulunan
yabancr devlet bayralrm tagryan ticaret gemileri ve ticari amagla kulladevletinin
mlan devlet gemileri yoniinden milletlerarasr hukukta luyr
olahukuki ve cezaiyargr yetkisinin kullammrna kara tilkesinden farkh
lirak getirilmiq esash bir lcrsrtlarna yoktur. Hcr devlet ig sulannda ve
manlarrnd.a bu tiir gemiler iizerinde kendi kanun ve kurallanm uygulagelmemig
mak hakkrna sahiptir. Ancak, tirf ve adet hukuku kurah haline
olmakla birlikte devletlerin biiyiik go!'unluiu, milletlerarasr dostluk ve
genezaketin bir geregi olarak ig sulannda ya da limanlannda bulunan
miler iizerinde bu gemilerde iqlenen suglann kryr devletinin limammn
gitdrizenini bozmamasr durumunda yargr yetkisi kullanmamak cihetine
mektedirler.
Ig sularda ya da limanlarda bulunan harp gemileri yoniinden ise
milletlerarasr hukuk kryr devletinin yargt yetkisinin kullammrm krsrtlamrqtrr. Bu ttir gemiler tizerinde ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, ahkoyma
gibi yargsal iqlemler yaprlamayacalr gibi bunlann verdikleri zararlardan dolayr kryr devleti mahkemelrinde yarglanmalan da miimkiin deEildir. Bu gemilerin kryr devletinin liman kurallanna ve i9 sulann diizenine
u5rmamalan durumunda yaprlabilecek tek qey bu gemilerin ig sulan ve
karasulanm terketmelerini istemektir. Harp gemisinin biiyle bir gagnya
icabet etmemesi d.urumunda luyr devletinin zor kullanarak bu gemiyi i9
sular ve karasulan drqrna grkarmak hakkr vardrr. Harp gemisinin direnmesi veya zor kullanmasr durumunda }uyr devleti meqru mtidafaa srmrlan dahilinde saldrn ile orantrh olmak kaydryla kuwet kullanabilecektir'
Harp gemileri ile ilgili hriktimler miinhasrran kamu hizmetinde kullamlmakta olan devlete ait ya da devlet taraqrndan iqletilen gemiler agrsrndan da uygulanacaktrr'
Karasularrnda ise yabancr devlet bayralrm taqryan ticaret gemileri
iizerinde zararsrz geqig haklamn kapsamr do!'rultusunda kryr devletinin
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hukuki ve cezai yarg yetkisine bazr srnirlamalar getirilmigtir. Karasulanndan gegmekte olan yabancr bir gemide iglenen suglar agrsrndan gemide sorugturma yapmak veya gemide bulunan bir kigiyi tutuklamak igin
hryr devletinin bu iqlenen sugun sonucu kryr devletine yansrmadrkga, bu
sug kryr devletinin bangrm ve karasulanmn dtizenini ihlal etmedikge, geminin kaptam, geminin bayrak devletinin bir diplomatik ajam ya da konsolosluk gdrevlisi tarafindan yerel makamlann yardrmr talep edilmedikge ve bu gibi tedbirlerin ahnmasr u5rugturucu madde ya da psikotrapik
maddelerin yasa drgr ticaretini tinlemek igin gerekli olmadrkga cezai yar
g yetkisi kullamlmamahdrr.(77) Gerek 1958 Karasulan ve Bitiqik B6lge
Konvansiyonu ve gerekse 1982 Birlegmig Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunda sayrlan bu hususlar emredici nitelikte htiktimler olmayrp
devletlerin bu durumlarda yargr yetkisini kullanmamalanmn daha uygun olacalrm ortaya koyan temenni niteli!"inde htiktimlerdir. Dolayrsryla
kryr devleti kendi kanun ve kurallarr do!'rultusunda bunun aksine diizenleme ve uygulama yapabilme imkamna sahiptir. A5rncakarasulanmn
diizeni ve iilkenin bangrm hangi ttir frillerin ihlal ettiiine de luyr devleti
karar verecektir.
Yabancr bir iilke limamndan gelip de sadecekarasulanndan gegiE
yapmakta olan gemiler agrsrndanise bu geminin karasulanna girmesinden <inceiglenmiq suglar agrsrndankryr devletinin gemide bulunan kigileri tutuklamak ya da bu sugla ilgili soruqturma yapmak iizere gemiyi durdurmak yetkisine milletlerarasr hukuk tarafindan krsrtlama getirilmiqtir. Esasen kryr devletinin karasulanndaki yargr yetkisine getirilen krsrtlamanrn temel nedeni zararsrz gegighaklumn korunmasr oldufundan ve
bu konudaki kurallann da seyriiseger menfaatleri ile yabancr gemilerin
karasulanndan gegigteki menfaatleri arasrnda denge kurmak amacr gtidrildligtinden sadecekarasulanndan gegigyapan gemiler ydniinden bun-

Q7) 1958I{BBK.m.19/1(a)-(d); 1982BMDHK.n.Z7/l(a)-(d)
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lann karasulanna girmesinden ijnce iglenen suglar agrsrndan kryr devletinin cezai yarg yetkisi kesin bir ifade ile gerek 1958 Cenewe Karasulan
ve Bitigik B6lge Konvansiyonunda gerekse 1982 Birleqmig Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunda krsrtlanmrqtrr.(78) Ancak bu htikiim bu
konudaki milletlerarasr Orf ve adet hukuku kurahm yansrtmakla birlikte, bu kurahn olugumuna baglangrgtan beri rsrarh ve agrk bir gekilde kar, gr grkmrg olan devletler agrsrndanbir qey ifade etmeyecek ve bu devletler
kendi kanun ve kurallan doirultusunda iilkesel yetkilerini kullanabileceklerdir ki bunun somut bir <irneli Ttirkiye'dir. Ttirkiye 1927 Milletlerarasr Adalet Divamnda karara bailanan "Lotus" davasrndan bu yana
Trirk Ceza Kanununda yer alan htikrimler doirultusunda iilke drqrnda iqlenen suglarda da cezai yargr yetkisini kullanma yoluna gitmig, bu yetkiyi krsrtlama yiintindeki geligmelere agrk ve rsrarh bir gekilde baglangrgtan beri karqr grkmrgtrr. Dolayrsryla fiirkiye

agrsrndan bu hiikmtin asli

bir deferi yoktur. 1982 Konvansiyonunda milletlerarasr deniz hukukundaki geligmelere paralel olarak karasulan drgrnda iglenmig olan suglar
ytiminden kryr devletine karasulan drgrndaki bazr krta sahanh[.r ve mtinhasrr ekonomik bdlge gibi milli yetkiye tabi alanlarda iglenen deniz kirlenmesi ile ilgili suglarda cezai yargt yetkisini kullanabilme imkam tamnmrstrr.
Ola!'an seyriiseferin do!'al bir icabr olarak karasulannda demirlemig gemiler yiinrinden bu gemiler karasulanndan zararsrz gegig yapryor
gibi muamele edilmesi iingortlmrig ve bu gemiler iizerinde de }oyr devletinin cezai yargr yetkisinin kullammr aJrnen karasulanndan

gegiq yap-

makta olan gemilere uygulanan htiktimlere tabi hhnmrgtrr.
Ola!'an seyrtiseferin doial bir icabr olmaksrzrn karasulannda yatan, gezinen, ya da demirlemig olan gemiler, limanda yatmakta olan ge-

(78) 1958KBBK.m.19/5 ; 1982BMDHK.m.27|i
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miler ve ig sulara girmek amacryla karasulanndan gegig yapan ya da ig
sulardan grlop da karasularrndan geqmekte olan gemiler agrsrndan lcyr
devletinin cezai yargr yetkisine herhangi bir krsrtlama getirilmemigtir.
Bu durumlarda gemide iglenen suglar ydniinden bu gemi ig sularda ya da
kryr devletinin bir limamnda tabi olaca[r hukuki rejime tabi olacaktrr.
Hukuki yargr yetkisi agrsrndan da gemide bulunan kigiler ve gemi
ile ilgili hukuki meseleler ayrrdedilerek dtzenlemeye gidilmiqtir.
Karasulanndan zararsrz gegiqyapmakta olan yabancr gemilerle ilgili olarak kryr devleti bu geminin karasulannda yaptrlr yolculuk esnasrnda ya da yolculuk amacryla tistlendi$i veya maruz kaldrlr yiikrimliihikler veya sorumluluklar drgrnda herhangi bir hukuki dava amacryla bu
gemlyl haczedemeyecekveya ahkoyamayagaldr. (79)
Ancak bu geminin kryr devletinin karasulannda yatmakta olmasr
veya ig sulanm terkettikten sonra karasulanndan gegmekte olmasr durumunda kryr devleti bu gemiyi herhangi bir hukuk davasr sebebiyle kanunlanna uygun gekilde haczetmek veya tutuklamak hakkrna sahiptir.
(80)
Yani yabancr gemi karasulannda yatmakta ise ya da ig sulardan
grkrp karasulanndan

gegig yapmakta ise kryr devleti bizzat bu geminin

yolculuk esnasrnda ya da yolculuk amacryla ristlendifi veya maruz kaldr!r ytikUmltltkler
tir.

drqrndeki sebeplerle de ahkonulabilip haczedilebilecek-

Kr5n devleti karasulanndan gegenyabancr bir gemide bulunan bir
kiqtyle ilgili hukuki yargr yetkisini kullanmak amacryla bu kiginin iginde

(79)1e58K{BK.m.20/2; t982 BMDHKm.28/2
(80)1958KBBK.m.20/3:
L982 BMDHK.m.28|3
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bulundulugemlytdurdurmamalryadayolundangevirmemeli4i'.(81)69reklgS8KonvansiyonundagerekselgszBMDHKdailgilimaddedeyine
,,shouldnot,,iqadesikullanrlmrgtrr.Yaniinsiyatifikryrdevletinebrrakarr
zayrfbirifadetercihedilmigtir.I(ryrdevletibukiqiileilgiliherhangibir
qekildehukukiyargryetkisinikullanmakistiyorsabunukarasulanndan
ya da yolundan gevirmeden
gegig yapmakta olan gemlyi durdurmadan
yapmak durumundadrr'
yani zararsrz gegiqezarar vermeden
Hukukdavalarragrsrndandaticariamaglakullanrlandevleteait.
yadadevlettarafmdaniqletilengemileraynrhukukirejimetabikrlrn.
ydniinden de }oyr devletinin
mrqtrr. Harp gemileri yine hukuk davalan
amagla kullamlan devlet
yargrsrndan bafrqrk tutulmuqtur' Gayri-ticari
tabi tutulmaktadrr'
gemileri de harp gemileri ile aym muameleye
Tiirkiyeagrsrndande!'erlendirmeyaprldrlrnda'bilindiggrbiTurkiyebugtinekadaryaprlanBirleqmiqMitletlerDenizHukukuKonferansla.
nneticesindekabuledilenDenizHukukuKonvansiyonlannrnhigbirisine
ilgisi agrsrndan 1958 tarihli cetaraf olmamrqtrr. ozellikle konumuzla
ve 1982 tarihli Birleqnevre Karasularr ve Bitigik Biilge Konvansiyonu
migMilletlerDenizHukukuKonvansiyonunatarafdeiildir'Herikiside
ytirtirliikteolanbuKonvansiyonlardayeralankarasulanndaluyrdevle.
tininyargyetkisineiliqkinhtiktimleraynrzamandabukonudakimilletyansrtan hiikiimlerdir. 1958 talerarasr cirf ve adet hukuku kurananm
rihliCenevreKarasulanveBitiqikB0lgeKonvansiyonundayeralanbu
drqrnda aJmen 1982 tarihli
konudaki hiiktimlerin ufak birkag deliqiklik
BirleqmigMilletlerDenizHukukuKonvansiyonundayeralmasrbuhiikiimlerinartrkdev}etlerarasrndagenelolarakuygulanmaktaolduiunu
ortayakoymaktadrr'Birandlaqmanrnkuralolaraktarafolamdevletler
yaratmayaca[r genel kural olmakdrqrnda iigiincfl devletlere hak ve borg

(81) 1.958KBBK.m .201t; 1982BMDHK m'28/1
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la birlikte bu andlagmamn htiktimlerinin milletlerarasr teamtil hukuku
kurallanm yansrtmakta olmasr veya bilahare teamiil hukuku kurah haline gelmesi durumunda anlagmaya taraf olmayan devletleri de ba!.layaca!r izahtan varestedir. Ne var ki bir teamiil kurahna, bu kurahn ilk ortaya grkrg agamasrndan beri rsrarh ve aglk bir gekilde kargr grkan devletler
agrsrndan uymak ytikrimluliiiti yoktur. Bu durumda Tiirkiye agrsrndan
deniz hukukunda de!'er ifade eden htiktimler bu konudaki 6rq ve adet hukuku kurallandrr. Bu kurallardan da baglanggtan beri kargr grkmamrq
olduf'u kurallardrr. o halde, ig sulanmrzda ya da karasularrmrzda bulunan yabancr gemilerle ilgili hukuki vg cezai yargr yetkisine getirilen krsrtlamalara iligkin milletlerarasr hukuk kurallanmn

iyi bilinmesinde

fayda vardrr. Tiirkiye harp gemilerine iliqkin milleilerarasr iirf ve adet
hukuku kurallarrm istil&arh bir qekilde citeden beri uygulamaktadrr ve
buna gdre yasal duzenlemeler yapmrgtrr. ficari amagla kullanrlan devlet
gemileri agrsrndan ise 1955 yrhnda taraf oldu!'u 1926 tarihli Bruksel
Konvansiyonu htikiimlerine

uygun qekilde hareket etmekte ve bu ttir ge-

milere yargr baprgrkhlr tanrmamaktadrr. Trirkiye denizcilikle ilgili hayli
yiiksek oranda gok taraflr milletlerarasr andlagmamn da tarafr bulunmaktadrr. Dolayrsryla karasularrmrzda ve ig suranmrzda vuku bulan hukuki ya da cezai ihtilaflarda tincelikle bu andlagmaya taraf olan devletler
agrsrndan bu andlagma htiktimleri uygulanacaktrr. Biiyle bir andlaqmamn bulunmamasr durumunda milletlerarasr drf ve adet hukukuna uygun
gekilde i9 hukuk htikiimlerimizin tatbiki cihetine gidilecektir. Bu konuda
gereken titizlilin gdsterilmemesi hig gtiphesiz milletlerarasr sorumluluf'umuzu mucip durumlar yaratabilecektir. Bu yrinden de bu konuda hata
yaprlmamasr ve deniz hukukunun layrkr ile deierlendirilebilmesi igin bir
an tince tilkemizde de Ozel Denizcilik Mahkemelerinin kurulmasrnda fay'
da miilahaza edilmektedir.
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SEA

AND fiIE COI{TIGUOUS ZONE

(KARAsur.ARrNDADI.Zmanstz
crqig rrAKKr

ir,n ir,cir,i rtixtirur,nnt
srcrioqpfir. RrcHT oF TNNocENTpAssAGE
Sub-section A. Rules applicable to alf,aships

I

Article 14
1" subject to the provisions of these articles,
ships of alr states,
whether coastal or not, shall enjoy the right
of innocent
passagethrough the teritorial sea.
2' . Passagerneansnavigation through the territorial
sea for
the purpose either of traversing that sea without
entering
internal waters, or of proceeding to internal
waters, or of
making for the high seas from internal waters.
3' ' Passageincludes stopping and anchoring,
but only in so far as
the same are incidental to ordinary navigation
or are rendered
necessary by force majeure or by distress.
4' Passageis innocent so long as it is not prejudicial
to the peace,
good order or security ofthe coastal
state. such passage shail
take place in conformity with these Articles
and with other
rules of international law.
5. Passage of foreign fishing vessels shall
not be considered.
innssslf, if they do not observe
such laws and regulations as
the coastal state may make amd publish in
or{er to prevent
these vesselsfrom fishing in the territorial sea.
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6. submarinesare requiredto navigateon the surfaceand toshow
their flag.
Article 15
1 . The coastal state must not hamper innocent passage through
the territorial sea.
2 . The coastal state is required to grve appropriate publicity to
any dangers to navigation, of which it has knowledge, within
its territorial sea.
Article 16
1 . The coastal State may take the necessarysteps in its territorial
sea to prevent passagewhich is not innocent.
2 . In the case of ships proceeding to internal waters, the coastal
state shall also have the right to take the necessary steps to
prevent any breach of the conditions to which admission of
those ships to those waters is subject.
3 . Subject to the provisions of paragraph 4, the coastal State ffioY,
without discrimination amongst foreign ships, suspend
temporarily in specified areas of its territorial sea the innocent
passage of foreign ships if such suspension is essential for the
protection of its security. Such suspension shall take effect only
after having been duly Published.
4 . There shall be no suspension of the innocent passae of foreign
ships through straits which are used for international
navigation between one part of the high seas and another part
, of the high seas or the territorial sea of a foreign state.
Article 17
Foreigrr ships exercising the right of innocent passage shall comply
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with the laws and regulations enacted by the coastal state in conformity
with these articles and other rules of internationar law and, in
particular, with such laws and regulations relating to transport and
navigation.
Sub-section B. Rules applicable to merchanl; ships
Article 18
1. No charge may be levied upon foreign ships by' reason only of
their passage through the territorial
2.

sea.

Charges may be levied upon a foreign ship passing through
the

territorial

sea as pa)rment

only

for

specific

services

rendered to the ship. Thse charges shail be levied witho,-rt
discrimination.
Article

19

1. The criminal jurisdiction
exercised

on

territorial
investigation

board

sea to

of the coastal State should not be

a foreign

arrest

any

ship
person

passing
or

to

through

the

conduct

any

in connexion with any crime comnnitted on board

the ship during its passage, save only in the follgwing cases:
(a) If the consequences of the crime extend to ther coastal
State;
or
(b) If the crime is of a kind to disturb the peace of the country
or the good order of the territorial

sea; or

(c) If the assistance of the local authorities has been requested
by the captain of the ship or by the consul of the country whose
flag the ship flies; or
(d) If it is necessary for the suppression of itlicit

traffic

in
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narcotic drugs.
2 . The above.provisions do not affect the right of the coastal state
to take any steps authorized by its laws for the purpose of an
arrest or investigation on board a foreign ship passing through
the territorial sea after leaving internal waters.
3 . In the casesprovided for in paragraphs 1 and 2 ofthis
Article, the coastal State shall, if the captain so requests,
advise the consular authority of the flag state before taking
any steps, and shall facilitate contact between such authority
and the ship's crew. In casesof emergency this notification may
be communicated while the measures are being taken.
4. In considering whether or how an arrest should be made, the
local authonties shall pay due regard to the interests of
navigation.
5. The coastal Stae may not take any steps on board a foreign
ship passing through the territorial sea to arrest any person or
to conduct any investigation in connexion with any crime
committed before the ship entered the territorial

sea, if the
proceeding
ship,
from a foreign pod, is only passing through
the territorial sea without'entering internal waters.
Article 2O
I

1. Ttie coastal State should not stop or divert a foreign ship
,.
passing through the territorial sea for the purpose of exercising
civil jurisdiction in relation to a person on board the ship.
2. The coastal State may not levy execution against or arrest the
ship for the puq)ose of any civil proceedings, save only in
respect of obligations or liabilities assumed or incured by the
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ship itself in the course or for the purpose of its voyage through
the waters ofthe coastal State.
3. The provisions of the previous paragraph are without prejudice
to the right of the coastal state, in accccord.ancewith its laws,
to leqy execution against or to arrest, for the pur?ose of any
civil proceedings, a foreign ship rying in the territorial sea, or
passing through

the territorial

sea after leaving internal

waters.
sub-section c. Rules applicable to govemnent

ships other than

warships
Article 21
Ttre rules contained. in sub-sections A and B shafl also apply to
govemment ships operated for commercial purposes.
Atticle22
1. The rules contained in sub_sectionA and in Article lg
shall apply to government ships operated for non- commerciar
pur?oses.
2. with such exceptions as are contained in the provisions
refened to in the preceding paragraph, nothing in these
Articles affect the immunities which such ships enjoy under
these articles or other rules of international law.
Sub-section D. Rule applicable to warships
Article 28
If any warshi_p does not comply with the regulations of the coastal
state concerning passage through the territorial sea and disregards
any
request for compliance which is made to it, the coastal state
may require
the warship to leave the territorial sea.
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rm ni1igiX solcn
re58TARirrLicrnrnvnn IGRASULARI
KONVANSiVONU ( KARA.SUI"ARIhIDAT{ZAR.ARSIZ GEQi$

lr,i$xiN nUrUnn'Pn)
TTAKKINA
KISIM III.
zARARsrz cnqi$ rrAIilil
t Krsrm
A. Biitiin Gemilere Uygulanacak Kurallar
Madde 14.
1. Bu maddelerin htikiimlerine gdre, kryr devleti olsun olmasrn
zatarsrz gegis
biitrin devletlerin gemileri karasularrndan
hakkrna sahiP olacaklirdrr'
2."Gegig"kar4sulanndanigsularagirmeksizin'busulan
katetmek ya da ig sulara grrmek amacryla veya i9 sulardan
agrk denizlere grkmak igin seyretmektir'
3. "Gegiq" norrnal deniz ulagrmlnln dof'al bir neticesi olmasr
veya mticbir sebep (force majeure) ya da alrr tehlike hali
(distress) nedeniyle gerekli olmasr durumunda durma ve
demirlemeYi de kaPsar,
4. ..Gegiq,'kryr devletinin bangrna, diizenine veya giivenliline
zararlt olmadr!'r mdddetge zararsrzdrr'
5.

teknelerin

bu

gegiqi, bunlarln, hyr devletinin

yabancr bahkgt teknelerinin

avlamalanm

karasulannda

yapabilecegi ve yayrnlayacafi

Onlemek

ttirde kanunlar

amacryla

ve kurallara

uy-

mamalan d urumunda zarars ru olarak deierlendirilmeyecektir.
6.

Denizaltrlaln

su

ytizeyrnde

seyretmeleri

ve

bayraklannl

g6stermeleri gereklidir.
Madde 15.
1. Kryr devleti, karasularrndan

zararsv

gegiqi engellememelidir.
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2. I{ryr devletinin kendi karasulan igersinde bilgisi

dahilinde

bulunan denrz traftgi igin herhangi bir tehlikeye uy$+n gekilde
.aleniyet kazandrrmasr gereklidir.
Madde 16.
1. IGyr devleti karasularrnda zararsrz olmayan gegigi dnlemek
igin gerekli tedbirleri alabilir.
2 . Ig sulara girmek maksadryle gegiqyapmakta olan gemilerin
sdzkonusu olmasr durumunda kryr devleti aynr zamanda bu
gemilerin bu sulara(ig sulara) kabulti igin tabi olacaklan
qartlarrn herhangi bir ihlalini onlemek maksadryla gerekli
tedbirleri almak haklana da sahip olacaktrr.
3 . 4'rincti paragraf htiktimlerine tabi olarak I&yr devleti, yabancr
gemiler arasrnda herhangi bir
yapmaksrzrn
ayrnm
karasularrnrn belirlenmiq bazt bcilgelerindeyabancr gemilerin
zararsrz gegigini, gtivenliginin korunmasr igin zarvrr olmasr
durumunda gegici olarak erteleyebilir.
4. Agrk denizin bir bdltimii ile agrk denizin diier bir bdliimii veya
yabancr devletin karasulan arasrnda milletlerarasr deniz
ulaqrmrnda kullamlan bo!'azlarda yabancr gemilerin zaratsrz
gegigi ertelenmeyecektir.
Madde 17.
Zararstz gegiqhakkrm kullanan yabancr gemiler kryr devletince bu
maddelere gdre ve milletlerarasr hukukun diper kurallanna uygun
olarak

grkanlan

kanun

ve kurallara

ve tizellikle

tagrmacrhk

ve

seyr"iiseferle ilgili kanun ve kurallara uyacaklardrr.
Alt Krsrm
B. ficaret

Gemilerine

Uygulanacak

Kurallar

Madde 18.
L. Yabancr

gemilere

srrf

karasularrndan

sebebiyle harg tahakkuk ettirilemez.

gegig yapmalan
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2.

Karasulanndan gegig yapan gemilere harglar sadece gemiye
yaprlan rizel hizmetler karqrhflnolarak tarh edilebilir.

Madde 19.

1. I&yr devletinin

cezar yetkisi

agafrda belirtilen

durumlar

haricinde, geminin karasulanndan gegiqi esnaslnda gemide
iglenen bir
herhangi

sugla ilgili

olarak soru$turma yapmak veya

qahsr tutuklamak

bir

amacryla gemi tizerinde

kullanrlmamahdrr. (should not be exercised)
(a) sugun sonuglannrn kryt devletine uzanmasr; veya
(b) sugun, karasulannln dtizenine veya rilkenin ban$rna zarar
veren trirde bir sug olmasr; veya
(c) Geminin

bayraEtnr taqrdrfir devletin

konsolosu veya
geminin kaptanr tarafindan Yerel Yetkililerin yardrmrnln

talep edilmig olmasr;veya
(d) Uyuqturucu maddelerin yasa drqr ticaretini onlemek igin
gerekli olmasl.
2. Yukandaki

htiktimler ktyt devletinin ig sulan terkettikten
sonra karasulanndan gegiq yapmahta olan yabancr gemi

rizerinde kendi

kanunlarrnrn

verdi!'i

yetkiye

dayanarak

tutuklama veya sorugturma igin gerekli herhangi bir tedbiri
almak hakkrnr etkilemez.
3. Bu maddenin 1 ve Z'ttctparagraflarrnda belirtilen durumlarda
ktyr devleti, kaptanrn talep etmesi durumunda, herhangi bir
tedbir almadan 6nce ba5'rak devletinin konsolosluk yetkilisine
haber verecek ve bu yetkili ile geminin mtirettebatr arasrnda
irtibatr kolaylagtrracaktrr. Acil durumlarda bu bildirim
tedbirlerin ahnmasr esnasrndayaprlabilir.
4. Tutuklamanrn yaprhp yaprlmamasr ya da nasrl yaprlmasr
gerekti$ine karar verirken yerel yetkililer deniz ulagrmlnln
menfaatlerine gerekli rizeni g6stereceklerdir.
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5. Iftyr devleti, karasulanndan gegmekteolan yabancr bir gemide
bu geminin yabancr bir limandan gelmekte olup da ig sulara
girmeksizin

sadece

durumunda,

gemi

karasulanndan

gegmekte

girmeden

karasulanna

olmasr

6nce iqlenen

herhangi bir sugla ilgili olarak herhangi bir qahsr tutuklamak
veya herhangi bir sorugturma yapmak igin herhangi bir
girigimde bulunamaz.
Madde2O.
1 . Iftyr devleti, karasulanndan

gegiq yapmakta olan yabancr

gemiyi bu gemide bulunan
yetkisini

kullanmak

saptrrmamahdrr.(

2 . Kryr

devleti,

bir gahnsla ilgili

amacryla durdurmamah

geminin

esnaslnda veya luyr devletinin

sorumluluklar

hukuki

veya yolundan

should not stop or divert)

btzzat

igin ytiklenilmiq

olarak

bir

kendisi

tarafindan

kendi yolculuiu

karasulannda

veya da maruz
drqrnda herhangi

seferi

ytiktimltiltikler

kahnmrg

bir hukuki

ve

iglem amacryla

gemiyi haczedemez veya ahkoyamaz.

3 . Onceki

paragrafin

kanunlanna
ig sulan
yabancr

hriktimleri

uygun olarak karasulannda

terkettikten
bir

layr

gemiye

devletinin
yatmakta

sonra karasulanndan
karqr

haciz

uygulamak

kendi
olan veya

gegmekte
veya

olan

gemiyi

ahkoymak (arrest) hakkrna halel getirmez.

Alt Krsrm
C. Harp Genileri

Drgrndaki Devlet Gemilerine

Uygulanacak

Kurallar

Madde 21.
Alt lisrm A ve B'de yer alan kurallar aJmrzamanda ticari amagla
kullamlan devlet gemilerine de uygulanacaktrr.
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Madde22.

gayri ticari
1. Alt lGsrm A ve l8'inci maddede yer alan kurallar
amagla kullamlan devlet gemilerine uygulanacaktrr'
2. Bir iinceki paragrafta belirtilen hiiktimlerde yer alan
istisnalar sakh kalmak iizpre bu maddelerdeki higbir $ey bu
tiir gemilerin bu maddelere gtire veya milletlerarasr hukukun
difer kurallanna gore sahip olduklarr baErqrkhklan etkilemez.
Alt Krsrm
D. Harp Gemilerine Uygulanacak

Kural

Madde 23.
Herhangi bir harp gemisi kryr devletinin karasulanndan gegiqle
ilgili kurallanna uJrmaz ve bunlara uyma$ igin yaprlan talebe karqrfuk
kayrtsrzfuk gdsterirse (bu talebi tinemsemezse) kryr devleti harp
gemisinin karasulanm terketmesini isteyebilir'
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1982TARirrLininr,nguig nrir,r.nrl,rn nrNiz rruKttKu
KoNvAlvsiyoxu-courreNTroN
oN firE r,AwoF THEsnA-tsze)
(r(ARAsttrltRrNDAN
zARARsrzcuqig ulxrr ir n
ir,cir,i rrtlt<Um,nR)
SECTION 3. INNOCEI{T

PASSAGE IN IIIE

Subsection A. Rules Applicable

TERRITORIAL

SEA

to All Ships

Article f7. Right of fnnocent Passage
Subject to this convention, ships of all states, whether coastal or
land-locked, enjoy the right of innocent passage through the territorial
sea.
Article 18. Meaning of passage
1.

Passage means navigation through the territorial

sea for the

purpose of:
(a) traversing that sea without entering internal waters or calling
at a roadstead or port facility outside internal waters; or
(b) proceeding to or from internal

waters or a call at such

roadstead or port facility.
2.

Passage shall be continuous and expeditious. However, passage
includes stopping and anchoring, but only in so far as the same are,
incidental to ordinary navigation or are rendered necessary by force
majeure or distress or for the purpose of rendering assistance to
persons, ships or aircraft in danger or distress.

Article 19. Meaning of innocent passage
1.

Passageis innocent so long as it is not prejudicial to the peace, good
order or security ofthe coastal state. such passage shall take place
in conformity

with

international law.

this

Convention and with

other rules of

,IIO
2.
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Passage of

foreign

a

ship

shall

be

considered

to

be

prejudicial to the peace,good order or security ofthe coastal State if
in the territorial sea it engages in any of the following activities:
(a) any threat or use of force against the sovereignty, territorial
integrity or political independenceofthe coastal state, or in any
other manner in violation of the principles of international

law

embodied in the charter of the United Nations;
(b) any exercise or practice with weapons of any kind;
(c) any act aimed at collecting information to the prejudice of the
defenceor security ofthe coastal State;
(d) any act of.propaganda aimed at affecting the defence or security
ofthe coastal State;
(e) the launching, landing or taking on board of any aircraft;
(q) the launching, landing or taking on board of any military
device;
(g) the loading or unloading of any commodit5r, currency*{le{scn
contrary to the customs, fiscal, immigration

or sanitar5l laws

and regulations ofthe coastal state;
(h) any act of wilful

and serious pollution

contrary

to this

Convention;
(i) any frshing activities;
0) the carrying out of research or survey activities;
(k) any
'

act

aimed

at

interfering

with

any

syatems

of

communication or €rny other facilities or installations of the
coastal State;
0)

arry other activity not having a direct bearing on passage.
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Article 20. Submarines and other undemrater

vehicles

In the territorial

sea, submarines and. other underwater vehicles
are
required to navigate on the surfface and to show their
flag.
Article

21. Laws and regulations
innocent passage
1'

of the coastal state relating

to

The coastal state may adopt laws and regulations,
in conformity
with the provisions of this convention and
other rures of
international law, relating to innocent passage
through the
territorial sea, in respect of all or any of the following:
(a) the safety of navigation and the
regulation of maritime traffic;
(b) the protection of navigational
aid.s and facilities and other
facilities or installations;
(c) the protection of cables and pipelines;
(d) the conservation ofthe livingresources
ofthe sea;
(e) the prevention of infringement
regulations ofthe coastal state;

of he fisheries laws and

(g) the preservation of the environment
of the coastal state and
the prevention , reduction and control ofpollution
thereof;
(g) marine scientific research and hydrographic
surveys;
(h) the prevention and infringement
of the customs, fiscal
immigration or sanitarlr laws and regulaf,ions
of the coastar state.
2'

3.

'shall
laws and regulations
not apply to the design,
construction, manning or equipment of foreign
ships unress they
are giving effect to generally accepted international
rules or
standars.
such

The coastal state shail ,give d.ue publicity to
aI such raws and
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regulations.

4.Foreignshipsexercisingtherightofinnocentpassagethroughthe
teritorialseashallcomplywithallsuchlawsandregulationsand
relatin[ to the
all generally accepted international regulations
preventibn ofcollisions at sea'
Article22.Sealanesandtrafficseperationschemesinthe
territorial
1.

sea

to the safety
The coastal State may, where necessaryhaving regard
the right of
of navigation, require the foreign ships exercising
innocentpassagethroughitsterritorialseatousesuchsealanes
prescribe for
and traffic separation schemes as it may designate or
the regulation of the passageof ships'

2.

ships carrying
In particular, tankers, nuclear-powered ships and
or
nuclear or other inherently dangerous or noxious substances
to such sea
materials may be required to confine their passage
lanes.

S.Inthedesignationofsealanesandtheprescriptionoftraffrc
shall take
separation schemes under this article, the coastal state
into account:
(a) the

recommendations

of

the

comPetent

international

organization;

(b)anychannelscustomarilyusedforint,ernationalnavigation;
(c)thespecialcharecteristicsofparticularshipsandchannels;and
(d) the densitY of traffic'
4.

and trafhc
The coastal state shall clearly indicattte such sea lanes
separationschemesonchartstowhichduepublicityshallbegiven.
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nuclear-powered
or other

ships and ships camying

inherenfly

dangerous

or noxious

substances
Foreign nuclear-powered ships and ships carrying nuclear or other
inherently dangerous or noxious substances shall, when exercising the
right of innocent passage through the territorial sea, carry documents
and observe special precautionary measures established for such ships by
international agreements.
Article 24. Duties of the eoastal State
1.

The coastal state shall not hamper the innocent passage offoreign
ships through the territorial sea except in accordance with this
convention. In particular, in the application of this convention or
of any laws or regulations adopted in conformity
with this
Convention, the coastal State shall not:
(a) impose requirements on foreign ships which have the practical
effect of denying or impairing the right of innocent passage;or
(b) discriminate in form or in fact against the ships of any state or
against ships carrying cargoesto, from or on behalf of any state.

2.

The coastal state shal give appropriate pubricity to any danger to
navigation, of which it has knowledge, within its territorial sea.

Article 25. Rights of protection

of the Coastal State

1.

The coastal state may take the necessary steps in its territorial sea
to prevent passagewhich is not innocent.

2.

In the case ofships proceeding to internal waters or a call at a port
facility outside internal waters, the coastal state also has the right
to take the necesary steps to prevent any breach ofthe conditions to
which admission of those ships to internal waters or such a call is
subject.
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3.

The coastal state ffi&y, without discrimination in form or in fact
among foreign ships, suspend temporarily in specified areas of its
territorial

sea the innocent passage of foreign ships if such

suspension is essential for the protection of its security, including
weapons exercises. Such suspension shall take effect only after
having been duly published.
Article 26. Charges which may be levied upon foreigR ships
1.

No charge may be levied upon foreign ships by reason only of their
passagethrough the territorial sea.

2.

Charges may be levied upon a foreign ship passing through

the

territorial sea as payment only for specific services rendered to the
ship. These charges shall be levied without discrimination.
Subsection B. Rules applicable to Merchant Ships and Government
ships Operated for Commercial Purposes
Article 27. Criminal Jurisdiction
1.

The

criminal

jurisdiction

on board a foreign ship

of the

coastal

State

should

not

exercised on board a foreign ship passing through the territorial
to arrest any person or to conduct any investigation
with

any crime committed

on board the ship during

be
sea

in connection
its passage,

save only in the following cases:
(a) if the consequences of the crime extend to the coastal State;

ft

if the crime is of a kind to disturb the peace of the country or
the good order of the territorial sea;

(c) if the assistance of the local authorities has been requested by

the master of the ship or by a diplomatic agent or consular
officer of the flag State; or
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(d) if such measures are necessary for the
suppression of illicit
traffic in narcotic drugs or psychotropic substances.
2.

The above provisons do not affect the right of the coastal
State to
take any steps authorrzed,by its laws for the purpose of
an arrest or
investigation on board a foreign ship passing thr:ough
the territorial
sea after leaving internal waters.

3.

In the casesprovided for in paragraphs 1 and,Z, the
coastal State
shall, if the master so requests, notifr a diplomatic
agent or
consular officer of the flag state before taking any steps,
and shall
facilitate contact between such agent or officer and
the ship,s crew.
In casesof emergencythis notification may be communicated
while
the measures are being taken

4.

In considering whether

5.

an arrest should be
made, the local authorities shall have due regarrl
to the interests of
navigation.

Except as provided in part XII or with respect
to violations of raws
and regulations adopted in accordance with part
v, the. coastal
State may not take any steps on board a foreign
ship passing
through the territorial sea to arrest any person
or to conduct any
investigation in connection with any crime committed
before the
ship entered the territorial sea, if the ship, proceeding
from a
foreign port, is only passing through the territorial
sea without
entering internal waters.

Article 28. Civil jurisdiction
1'

or in what manner

in relation to foreign ships

The coastal state should not stop or divert
a foreign ship passing
through the territorial sea for the purpose
of exercising civir
jurisdiction in relation to a person
on board the ship.
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2.
'

arrest the ship
The coastal state may not levy execution against or
respect of
for the purpose of any civil proceedings, save only in
obligationsorliabilitiesassumed"orincurredbytheshipitselfin
,thecourseorftrrthepurposeofitsvoyagethroughthewatersofthe
coastal State.

3.

state, in
Paragraph 2 is without prejudice to t,}reright of the coastal
accordancewithitslaws,tolevyexecutionagainstortoanest,for
lying in the
the purpose of any civil proceedings, a foreign ship
territorial

sea, or passing through the territorial

sea after leaving

internal waters.
Government
subsection c. Rules Applicable to warships and other
Ships Operated for Non-Commercial Purposes
Article

29. Definition

of warships

ship belonging to
For the purpose of this convention, " warshif means a
distinguishing
the armed forces of a state bearing the external marks
suchshipsofitsnationality,underthecommandofanofficerduly
name appears
commissioned by the governnent of the state and whose
by a crew
in the appropriate service list or its equivalent, and manned
which is under regular armed forces discipline'
Article

with
by warships
30. Non'conpliance
regulations of the coastal State

the

laws

and

of the
If any warship does not comply with the laws and regulations
sea and
coastal state concerning passage through the territorial
is made to it, the
disregards any request for compliance therewith which
immediately'
coastal state may require it to leave the territorial sea
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Article 31. Responsibility

of the flag state for damage caused b y a
warship or other government
ship operated for
no['commercial purposes.

The flag state shall bear international responsibility for any loss
or
damage to the coastal state resulting from non- compliance by a warship
or other government ship operated for non-commercial purposes with
the
laws and regulations ofthe coastal state concerning passage through
the
territorial sea or with the provisions of this convention or other rules
of
international law.
Article

32. Immunities

of warships

and other government

operated for non-commercial

ships

purposes

lvith such exceptions as are contained in subsection A and in
articles B0
and 31, nothing in this convention affects the immunities
of warships
a'd ottrer government ships operated for non-comrherciar purposes.
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1e82TARirrLi BiRr,E$Mi$tYfr,r,ElLERDENiZHttKttKU
KoNvANsivoNu*
( KARAsUT,ARII\DAIY
zARARsirzcnqt$ ITAKxTNAh,iSriN

rrthrtlnm,nn
KrsrM s. r(ARAsurltRrNDAzARARsirzcugtg
ALT KrsrM .0,.gitTtrN cnurir,rcnn uYcur,ANAcAK KI'RALT,AR
Madde l7.Zaratsrz

Gegig Hakkr

Bu Konvansiyona gdre, ister luyr devleti isterse denize luyrsr bulunmayan devlet olsun biittin devletlerin gemileri karasulartndan zararsrz gegiq hakkr ndan yararlamrlar.
Madde 18. GegiginAnlam
1.

"Gegiq"karasulanndan
(a) i9 sulara girmeksizin veya ig sular drgrndaki bir demirleme yerine veya liman tesislerine ufnamaksrzm bq sulan katetmek; veya
(b) i9 sulara girmek veya ig sulardan grkmak igin veya bu gibi demirleme yerleri veya liman tesislerine u!'ramak amaciyla seynisefer etmek demektir.

2.

Gegig, fasrlasrz ve siiratli olacaktrr. Bununla beraber; gegig, olapan
deniz trafiiinin

dolal bir neticesi olmasr veya miicbir sebep veya

a[.rr tehlike sebebiyle zorunlu hrhnmasr veya tehlike veya rztrrar halindeki kiqiler, gemiler veyauga$a yardrmda bulunmak amacryla gerekli olmasr durumunda durma ve demirlemeyl de kapsar.
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Madde 19. Zararsrz GegiginAnlamr
1. Gegig, layr

devletinin

bangrna, dtizenine veya giivenliline

zararlt olmadrfr mtiddetge zararsrzdrr. Bu ttir gegig, bu konvanqiyona ve milletlerarasr hukukun diier kurallanna uygun olarak gergeklegtirilecektir.
2. Yabancr bir
belirtilen

geminin gegigi, bu gemi karasulannda

faaliyetlerden herhangi birinde bulunduiu

agalrda

takdirde kryr

devletinin bangrna, dtizenine veya giivenliline zararh olarak deperlendirilecektir.
(a) Kryr devletinin egemenlifi, rilkesel btittnliigU veya siyasi balrm'

srzh[rna kargr herhangi bir tehdit veya kuwet kullanrmr, veya
diier herhangi bir tarzda Birlegmig Milletler partrnda yer alan
milletlerarasr hukuk prensiplerinin ihlali;
(b) Herhangi bir ttir silahla herhangi bir ttir tatbikat veya bunun
kullammr;
(c) Krp devletinin savunma veya giivenlif'ine halel getirecek bilgi
toplamayr amaglayan herhangi bir eylem
(d) Iftp

devletinin savunma veya grivenli{ini

etkileme amacryla

herhangi bir propoganda eylemi;
(e) Griverteye herhangi bir ugaSn inmesi, ahnmasl veya griverteden

havalandrnlmasr;

(s) Herhangi bir

askeri aygrtrn griverteye ahnmasr veya inmesi veya
buradan firlatrlmasr;

(g) Kryr devletinin grimnik, maliye, muhaceret veya sa!'hkla ilg:ili

kanun ve kurallanna aykrn olarak he/hangr bir ticari mahn, p8ranrn gemiye niklenmesi, boqaltrlmasrveya kiginin gemiye ahnmasr ya da indirilmesi;
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(h) Bu konvansiyonaaylcn olarak herhangrbir kasdi ve a$r kirletme hareketi;
(r) Herhangi bir bahkgrhk faaliyeti;
icra edilmesi;
0) Araqtrrma veya harita grkarma faaliyetlerinin
(k) IGyr devletinin herhangi bir haberlegme sistemi veya difer herhangi bir tesis ya da teghizatrna engel olmayr amaglayan herhangr bir eYlem;
(basdagmayan) di!'er her0) Gegigle dolrudan ilgisi bulunmayan
hangr bir faaliYet.
Madde 20. Denizaltrlar

ve Diier

Sualtr Araqlan

Denizaltrlar ve diper sualtr araglannrn karasulannda su iistiinden seyretmeleri ve bayraklanm giistermeJeri gereklidir'
Madde 21. Kryr Devletinin
1.

Zararsrz Gegigle itgili f<anun ve Kurallag

I(ryr devleti, karasulanndan gegigle ilgili olarak bu Konvansiyonun
hiikiimlerine ve milletlerarasr hukukun dif'er kurallanna uygun qekilde aqafrdaki hususlarrn tamamr veya'herhangi biri ite ilgili kanunlar ve kurallar kabul edebilir.
( a ) Deniz ulaqrmrnrn gtivenligl ve dentz traftginin

dtizenlenmesi;

(b) Deniz ulaqrmlna yardrmcr olan qeylerin ve deniz ulaqrmr ile ilgiti
tesislerin ve dig'er tesisler veya donanrmlann korunmasr
(c) Kablolann

ve petrol borulannrn

(d) Denizin canh kaynaklanmn
(e) I&ln devletinin

korunmasr

korunmasr

bahkgrhkla ilgili kanun ve kurallannrn

ihlalinin

onlenmesi
(q) kryr devletinin gevresinin muhafazast ve buradaki kirlenmenin
6nlenmesi
(g) denizle ilgili bilimsel araqtrrma ve hidrografik dlgtimler
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(h) kryr devletinin gumruk, maliye, muhaceretveya, saflrkla ilgili
kanun ve kurallanmn ihlalinin tinlenmesi
2 . Bu

grbi kanunlar

ve kurallar,

genel olarak

kabul

edilmig

milletlerarasr kurallar ya da standartlann uy$llanmaslnr sa$hyor
olmadrkgayabancl gemilerin qekli, yaprsr, teghizat vrornrirettebatr ile
itg:ili olarak uygulanmayacaktrr.
3.

I&yr devleti, bu glbi kanun ve kurallann tamamrna gerekli aleniyeti
kazandrracaktlr.

4.

Karasulanndan

zararstz

gegiq

hakkrm

kullanmakta

olan

gemiler bu gibi kanun ve kurallann tamamrna ve denizdeki gatmalann tinlenmesi ileilgili genel olarak kabul edilmig biitiin milletlerarasr kurallara riayet edeceklerdir.
Madde 22. Karasulannda

Deniz Yollarr ve TYafrk Ayrnn

1 . I{ryr

ulaqrmrnrn

devleti,

deniz

yerlerde karasularrndan

gtivenligr

icin

igaretleri
gerekli

zararsrz gegtqhakkrnr kullanmakta

olan

olan ya-

bancr gemilerin, bu gemilerin gegiqini dtizenlemek i,gin tayin edece$-i
deniz yollannr veya yapacag'l Trafik Ayrnm lqaretleri kullanmalannr
isteyebilir.

2.

Ozellikle tankerler,

nrikleer gtigle gahqan gemiter \re ntikleer ya da

di!'er tabiatr itibariyle tehlikeli veya zararh maddeler veya malzemeler taqryan gemilerin gegiqlerini bu gibi deniz yollanna hasretmeleri
istenebilir.

3.
'

Bu maddeye gdre deniz yollanmn saptanmasrnda ve Tlafik Ayrrma
Iqaretleri ile ilgili kurallann konulmasrnda kryr devleti:
(a) uzman milletlerarasr tirgtittin tavsiyelerini
(b) teamiili olarak milletlerarasr deniz ulaqrmrnda kullamlan her bir
gegigi;
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(c)

belirli gemilerinve bo!'azlarrnkendilerinecizgrinitelikleri; ve

(d) trafi gin yogunlugunugtizdntindebulunduracaktrr.
4.

Kryr

devleti,

bu

grbi

deniz

yollan

ve

trafi[i

a)nncr

dtizenlemeleri, gerekli gekilde aleniyet kazandrnlacak olan haritalar
iizerinde agrkca gtisterecektir.
Gtigle Qargan Yabancr Gemiler ve Niikleer ve'
ya Difer Tabiatr Gereii Tehlikeli ve Zararh Maddeler

Madde 23. Niikleer

Tagryan Gemiler
Niikleer giigle gahgan yabancr gemiler ve ntikleer veya difer tabiatr gere!i tehlikeli ve zararh maddeler tagryan gemiler karasulanndan zararsrz
gegighaklanm kullamrlarken milletlerarasr andlagmalarla bu tiir gemiler iqin tesis edilen dzel korunma tedbirlerine uyacaklar ve diikiimanlan
taqryacaklardrr.
Madde 24.I(l
1.

Kryr

t Devletinin

devleti,

bu

Gdrevleri
Konvansiyona

gdre

olanlar

drgrnda,

yabancr gemilerin karasulanndan zararsrz gegiqineengel olmayacaktrr. Kryr devleti, iizellikle bu Konvansiyonun veya bu Konvansiyona
uygun olarak benimsenen her bir kanun ve kurahn uygulanmasrnda:
(a) yabancr gemiler flzerinde zararsrz gegiqhakkrmn pratikte inkan
veya zayrglatrlmasr etkisi olan gartlan empoze etmeyecek; veya
(b) herhangi bir devletin gemilerine veya herhangi bir devlete yiik
tagryan, ytik getiren veya adrna ytik tagryan gemilere kargr hukuki ve fiili ayrnm yapmayacaktrr.
2.

Kryr devleti, karasulan dahilindeki bilgi sahibi olduiu deniz ulagrmr
ile ilgili herhangi bir tehlikeye uygun qekilde aleniyet kazandrracaktrr.
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Madde 25.Kryr Devletinin Konrnma Haklan
1,. Kryr devleti, karasulannda zararsrz olmayarr gegigi tinlemek igin gerekli girigimlerde bulunabilir.
2.

Gemilerin,

ig

girmek

sulara

igin

veya

ig

sular

drqrndaki

bir liman tesisine uiramak igin gegig yapmakta olmasr durumunda
loyr devleti aFu zamanda bu gemilerin ig.sulara kabuliiniin veya bu
gibi liman tesisine ufoamasrmn tabi oldupu gartlann herhangi bir
gekilde ihlalini rinlemek igin gerekli girigimlerde bulunmak hakkrna
sahiptir.
3.

Kryr devleti, yabancr gemiler arasrnda fiilen ve hukuken aJnnm yapmaksrzrn karasulanmn belirlenmiq biiliimlerinde yabancr gemilerin
zararsrz gegiqini silahh tatbikatlar da dahil olmak iizere giivenliiinin korunmasr igin zaruri ise gegici olarak erteleyebilir. Bu ttir erteleme sadeceusulune gOreyayrmlandrktan sonra gegerli olacaktrr.

Madde 26. Yabancr Gemilerden Ahnabilecek
1.

Ilarglar

Yabancr gemilere srrf karasulanndan gegigyapmalan sebebiyle harg
tarh edilemez.

2. Karasulanndan

gegig yapan gemilere harglar

sadece gemiye

yaprlan Ozelhizmetler kargrh!.r olarak tarh edilebilir. Bu harglar ayrnm yaprlmadan tarh edilecektir.
ALT KISIM B. TiCARET
KI.}LI,ANIII\N

GEMiI

DE\ILET

:RfiYE \IE TiCAR,i AIUE T"A

GEMiLERiNE

IIYGUI,ANACAK

I(URALI"AR
Madde 2T.Yabancr Gemi Uzerinde CezaiYetki
1.

IGyr devletinin cezai yetkisi aga{rda belirtilen durumlar haricinde
geminin karasularrndan gegigi esnasrnda gemide iglenen herhangi
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yapmak veya herhangi bir qahsr tubir sugla ilgili olarak sorugturma
kullamlmamahdrr:
tuklamak amacryla gemi Uzerinde
(a) sugun neticelerinin klyl devletine uzamasu veya
zarat veren ttirde
(b) sugun karasulanmn dtizenine veya bangrna
bir sug olmasr;veYa
(c) geminin bayraSm taqrdrfr devletin konsolosluk

gtirevlisi veya

diplomatikajanrveyagemininkaptanrtarafindanyerelyetkililerin yardrmrmn talep edilmig olmasr; veya
(d)butedbirlerin,narkotikilaqlannvepsikotropikmaddelerinyaolmasr
sadrqrticaretinin ijnlenmesi igin gerekli
2 . Yukarrdaki

hiikiimler

kryr

devletinin

ig

sulan

terkettikden

yabancr gemi iizerinde
sonra karasulanndan geqig yapmakta olan
tutuklama veya soru$turma
kanunlanmn verdifi yetkiye dayanarak
etkilemez'
iqin gerekli herhangi bir tedbiri almak haklnm
belirtilen durumlarda
3 . Bu maddenin 1. ve 2' paragraflannda
herhangi bir tedbir
layr devleti, kaptamn talep etmesi durumunda
almadan6ncebayrakdevletininbirdiplomatiktemsilcisineveya
ve bu gibi temsilci veya
konsolosluk gtirevlisine ihbarda bulunacak
gtirevlivegemininmtirettebaharasrndairtibatrkolaylaqtrracaktrr.
esnasrnda yaprlabiAcil durumlarda bu bildirim tedbirlerin ahnmasr
lir.
4.

Mahalli

yetkililer,

tutuklamammn

yaprhp

yaprlmamasr

ya

deniz ulaqrmlnn menda nasrl yaprlmasr gerekti!'ine karar verirken
faatlerine gerekli tizeni g6stereceklerdir'
b.

Kryrdevleti,xll.BtiliimdebelirtilenveyaV'Biiltimeuygunolarak
ile ilgili olan durumlar
kabul edilen kanunlann ve kurallann ihlali
yabancr bir gemide bu gemidrqrnda karasulanndan gegmekte olan
ig sulara girmeksizin sanin yabancr bir limandan gelmekte olup da
gemi karasulandece karasulanndan gegmekte olmasr durumunda'
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na girmeden tince iglenen herhangi bir sugla ilgili olarak herhangi
bir gahsr tutuklamak veya herhangi bir sorugturma yapmak igin herhanqi bir giriqimde bulunamaz.
Madde 28. Yabancr Gemilerle
1.

IGn

devleti,

ifgili

karasulanndan

Hukuki

Yetki

gegiq yapmakta

yabancr

olan

bir gemiyi bu gemide bulunan bir gahrsla ilgili olarak hukuki yetkisini kullanmak amacryla durdurmamah veya gidig yiintind deligtirmemelidir.
2.

Iin

devleti,

herhangi

bir

hukuki

iglem

amacryla

bizzat

geminin kendisi tarafindan seferi esnasrnda veya kryr devletinin sularrndan kendi yolculuiu amacryla yiiklenilmig ya da marruz kahnmrg yoktimltiltikler

veya sorumluluklar olmadrkga gemiyi haczede-

rrl.ezveyaahkoyamaz.
3.

2'nci

paragraf,

kryr

devletinin,

karasulannda

yatmakta

olan veya ig sulan terkettikden sonra karasulanndan gegmekte olan
bir yabancr gemiye kendi kanunlanna uygun olarak haciz koymak
veya gemiyi durdurmak hakkrna etki etmez.
ALT KISIM C. IIARP GEMiLERiNE

VE.GAYRitiCMi

Alt{Agr,ARI"A r{ULr,ANrr,AIYDi6ER DEVLET GEMiLERiNE
TIYGT]I,ANACAJ( KT'RALI,AR
Madde 29. Harp Gemilerinin

Tammr

Bu Konvansiyonun amaglanna gtire harp gemisi, kendi tabiiyetindeki bu
gibi gemilerin ayrncr harici igaretlerini tagryan, devletin htkiimetince
usultirre uygun olarak g6revlendirilmig ve ismi uygun g6rev listesi veya
muadilinde mevcut bir subayrn komutasr altrnda ve diizenli silahh kuvvetler disiplini altrndaki bir mtirettebata sahip, devletin silahh kuwetlerine ait bir gemi demektir.

HUKUKARAFTIRMAI'ARI

726

Maddes0.IlarpGemilerininKryrDevletininKanunveKurallanna UYmamasr
gegiqle ilgili kaHerhangi bir harp gemisi kryr devletinin karasulanndan
igin kendisine yaprlmrg
nun ve kurallanna lymaz ve bunlara uJrmasr
kryr.devleti bu gemiolan herhangi bir talebe kargr kayrtsrzhk gosterirse
nin derhal karasularrm terketmesini isteyebilir'
Madde 31. Bir llarp Gemisi ya da Gayri ficari

Amaglarla igletilen

DilerDevletGemisiTarafindanSebebiyetVerilen
ZarardanMiitevellitBayrakDevletininSonrmlululu
gemisinin krBir harp gemisi veya gayri ticari amagla igletilen bir devlet
yrdevletininkarasularmdanzararsrzgegigleilgilikanunvekurallanna
hukukun difier
veya bu Konvansiyon hiikiimlerine veya milletlerarasr
verdifii herhangi
kurallanna uJrmamasrndan sonuglanan luyr devletine
geminin bayrak
bir kayrp ya da zararrrr milletlerarasr sorumluluiunu
devleti tagrYacaktrr.
Madde 32. Ilarp

Gemileri

Devlet Gemilerinin

veya Gayri ficari

Amaglarla

igletilen

Ba{agrkhklarr

KonvansiyondaAlt-lirsrm A ve Madde 30 ve 31 deki istisnalar drqrnda bu
igletilen difer
ki higbir qey harp gemilerinin ve gayri ticari amaglarla
devlet gemilerinin balrqrkhklanm

etkilemez'
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KIIyVETLERE BAGLI GEMILERiN

Ttinr( igsur,muvl vE LiMANr"aRrNA
cnr,i$r,nni vE BUsuunnaxi rrAREr(ET
rru raar,irutr,nniwn
griN y0xrrunr,ix
R.G.24I(ASIM

1983, Sayr: t8Z6Z

siRiNci sdr,Um
Amag, Kapsam ve Tammlar
Il{adde l.
Bu ydnetmelik,24 Nisan 1gg0 gun ve 1b9B sayrh umumi Hrfzrsrhha Kanunu, 15 Temmuz 1950 gun ve b682 sa5nh pasaport Kanunu, l-b remmuz 1950 gtin ve 5683 sayrh Yabancrlann Ttirkiye'de lkamet ve seyahetleri Hakkrnda l(anun ile 20 Mayrs 19g2 giin ve 2674 sayrh Karasulan
Kanununa dayamlarak, bang zamamnda yabancr silahh kuwetlere baih
gemilerin Ttirk igsulanna ve limanlanna geliglerine ve buralardaki hareket ve faaliyetlerine iligkin ilke ve ytintemleri belirler.
Madde 2.
Bu yrinetmelik yabancr silahh kuwetlere baih btitiin gemileri kapsar.
Madde 3.
Bu yiinetmelikte kullamlan bazr deyimrerin tammlamalan agaErdadrr.
1) Silahh kuwetler Gemileri
A- Savaq Gemileri
'

Bir devletin silahh kuwetlerine ba!'h olup, bu devletin yetkili makamlan tarafindan usultine uygun gekilde atanmrq ve ismi belirli hizmet
listerinde veya egiti belgelerde kayrth ve emrinde silahh kuwetler disiplini altrnda ytinettifi personeli olan bir subayrn komutasrndaki gemidir.
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B- Silahh Kuwetlere Ba[h Difier Gemiler
Bir devletin silahh kuwetlerine

bafh veya adrna ga]rsan, muvazzaf

kadro statiistinde olsun veya olmasrn, silahh kuwetler displinine uygun
personeli bulunsun veya bulunmastn resmi bir gtirevi olan ve ticari egya
veya iicretli yolcu tagrmayan herhangr bir gemidir'
2) Igsular:
20 Mayrs 1982 tarihli ve 2674 sayrh Karasulan Kanunu ile 29 Mayrs
1982 tarihli ve 814742sayrh Bakanlar Kurulu Karannda belirtilen sulardrr.
3) Limanlar:
Limanlar I(anu$ekli ve srmrlarr 14 Nlsan 1925 tarihli ve 618 sayrh
nunun 2. maddesi hiikmiine gdre grkanlan ttiztiLlcve ytinetmeliklerle belirlenen, deniz vasrtalanmn emniyetle bannmalanm, ytikleme, bogaltma
yapmalanm, yolcqiridirip

bindirmelerini

teminen gerekli arag, gereg ve

personele d onThLandeniz tesisleridir.
4) DemirYerleri:
. i.lormal olarak, karasulan iginde gemilerin yti& almasr, boqaltrlmasr
veya demirlenmesi igin aynlmrg veya, tamamen ya da lusmen karasularr
drq srmnmn drgrnda kalan demir sahalandrr ve karasularr igersinde kabul edilirler
5) Resmi Ziyarctler:
resmi gaETrsrna uymak veya
tinemli ulusal veya uluslararasr bir giisteriye katrlmak amacryla ya da ziyaret isteminde bulunan devletin bu nitelikte bir ziyareti istemesi halinfiirkiye

cumhuriyeti

Htiktinietinin

de, Yabancr Silahh Kuwetlere

ba!'h gemilerin Tiirk Limanlanna

caklan ziyaretlere " Resmi Ziyatet" denilir'

yapa-
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6) GaynresmiZiyaretler:
Herhangi bir ulusal veya uluslararasr gdsteriye katrlma amaq giidiilmeden, daha gok iki tilke arasrnda dostluk baElanm kuwelendirmek ve
silahh kuwetler

arasrnda kargrhkh iyi iligkiler kurmak ve stirdtirmek
amaclna ydneltilmig olarak veya ziyaret isteminde bulunan devletin, bu
nitelikte bir ziyareti istemesi halinde, Yabancr silahh Kuwetlere baih
gemilerin l\irk Limanlanna yapacaklan ziyaretlere " Ga5rriresmi ziyaret" denilir.
7) Ola!'an Ziyarctler
Yabancr silahh kuwetlere baEh gemilerin, Ttirk silahh Kuwederi ile
birlikte yapacaklan manevra, tatbikat ve eiitimlere katrlmak veya arama-kurtarma, ugak tamirler ve lojistik destek saElamak amacryla Ttirk
Limanlanm ziyaretlerine " Olafan Ziyaret" denilir.
8) Ntikleer Gemi:
Niikleer gtigle igleyen gemidir. Ntikleer madde veya ntiLkleer silah tagryan gemiler de bu Yiinetmelik hiikiimlerinin uygulanmasr bakrmrndan
ntikleer gemi kabul edilir.
9) Ntikleer yakrt:
Ntiklber fizyon olayr ile enerji iiretme yetene$i olan maddedir.
10) Rakyoahtif Urtin ve Artrklar:
Ntikleer yakrt ve ntikleer yakrhn kullanrlmasr sonucu ndtron bombardrmam ile agrpa grkan veya radyoaktif hale gelen maddedir.
11) Ntikleer Giig:
Bir geminin hareketi igrn veya diler bir amagla niikleer reakt0rle iiretilen gtigttir.
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12) Niikleer Reaktiir:

Niikleer yakrt igeren zincirleme reaksiyonla bir ntikleer fisyon olayrmn meydana gelebilece!'i ortamr kapsayan tesisdir'
13) Niikleer Zarar
Ntikleer yakrtrn veya radyoaktif tironler veya artrklann radyoaktif nitelilinden veya radyoaktifnitelilinin zehirle)'ici' patlayrcr veya diier tehile kanqrmrndan do!'an veya bunlann neden olduiu can
kaybr veya viicutca yaralanma veya biyolojik hasar ve mal kaybr veya halikeli niteliii

san veya mallar tizerinde kullanma olanaf'rnrn kaybolmasr anlamrna gelir.
14) Niikleer Kaza:
Niikleer zararr meydana getiren, aym kaynala sahip olay veya olaylar serisidir.
15) Ntikleer Enerji i
Ntikleer fisyon veya ntikleer transformasyon esnasrnda ba$msrz kalan btitiin enerji ttirlerine verilen isimdir.
16) Niikleer olay:
Niikleer reakttirlii bir tesiste normal iqletme gartlanmn drgrna grkrlarak radyoaktif kirlenme veya bir infilak olasr[$mn artmasr ya da kirlenme gibi beklenmeYen bir olaYdrr.

ixinci BOLfiM
Ziy*et
Madde 4.
Yabancr Silahh Kuwetlere

ba['h gemiler fiirk

Igsulan ve limanlannda

bulunduklan siirece Tiirk Mevzuatrna, uluslararasr hukuk ilkelerine ve
anlagmalar aykrrr hareket edemezler.
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Madde 5.
Yabancr silahh kuweflere baih gemiler Tiirk Karasurannda,
igsulannda
ve limanlannda bulunduklarr siirece milli bayraklanm
gdriintir bir yere
gekmek zorundadrrlar.
Madde 6.
Yabancr pilahh Kuweilere bash gemiler T\irk lgsurannd.a
ve limanlann_
da bulunduklan siirece:
L-

toprak btitrinlti!"tinri, siyasal balrmsrzrrlam ve giivenli!.ini tehdit eder nitelikte, herhangi bir dawamgta
bulunam azrar.

2'
''

T\irkiye'nin giivenligi veya sav'nmasr zararrna
olacak gekilde aragtrrma, grizetleme ve bilgi toplama amacrna ytinelmig
herhangi bir eyleme girigemezler veya Tiirkiye,nin savunmaslnl
ve gtivenli!,ini etki_
lemek amacrna y.nermig herhangi bir propoganda
faaliyetinde bulunamazlar.

l\irkiyehin

Madde 7.
Yabancr silahh kuwetlere ba!'h gemilerin, Ttirk
igsulan ve limanla'nda
bulunduklan stire igersinde sebep olduklarr
zararlar yetkili rtirk mahke_
melerince tesbit edilir. Zaran veren geminin
bayra!.rm tagrdrlr devlet,
uluslararasr hukuk ilkeleri ve anlagmalar gergevesinde
bu zararrtazmin_
le mtikelleftir.
Madde 8.
Yabancr silahrr kuwetrere bafh gemiler,
fiirk igsurannda ve limanlannda ziyaret istem formunda(EK-1) belirtilen
haberlegme frekanslarrndan
bagkasrm kullanamazlar; 6zel anlaqmalarla
kabur edilmig manevra, tatbikat ve eiitimler haricinde tinceden fiirk
hukiimetinin iznini almadrkga
aktif ve pasif sualtr dinleme, tesbit, izleme
ve teqhis cihazra'm kuilana_
mazlar.
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Madde 9.

bulunan
Tiirk igsulan ve limanlanm ziyaret etmek amacryla izin almrq
yabancr silahh kuwetlere ba!'h gemilere ugak ve helikopterler refakat etti!.i veya dolrudan dolruya kuwetin biinyesinde bu tiir vasrtalar bulungiremezler. YaduEu takdirde, bunlar havayolu ile fiirk Hava sahasrna
bancr silahh kuwetlere ba['h gemiler, fiirkiye cumhuriyeti Htikiimetisahanin izni olmadan btinyelerindeki ugak ve helikopterleri fiirk Hava
sr igerisinde uguramazlar.
Madde 10.
Ozel anlagmalarla kabul edilmig manevra' tatbikat ve eiitimler haricinde; onceden fiirk Htiktimetinin izni alnmadrkga, yabancr silahh Kuwetler gemileri Ttirk igsulan ve limanlan ile hava sahasrnda, herhancr bir
maksatla manewa ve tatbikat yapamazlar ve top, torpido, giidtimlii mermi vesair silahlarla atrq ve e!'itim dtizenleyemezler'
Itladde 11.
Yabancr Silahh Kuwetlere ba!'h gemiler; fiirk

igsulan ve limanlannda

bulunduklan stirece;
1-

fiirk

Hiiktirhetinin

izni olmaksrzrn sondaj gahgmalan, dahg, hidrog-

rafiveoqinografikaraqtrrmalarveOlgmeleryapamazlar,deniziga.
. retleri koyamazlar, yerlerini veya karakterlerini deiigtiremezlet, yasak biilgelerin resimlerini gekme gibi faaliyetlerde bulunamazlar ve
niteli!,i ne olursa olsun ilmi ve askeri aragtrrma yapamazlat.
2-

Gemilerde bulunan dalgg ve kurba[a adamlar her ne amagla olursa
olsun dahq yapamazlar. Ancak acil olarak karina kontrolti veya tamirini gerektiren hallerde, en yalcrn liman bapkanhfr ve yerel Ttirk
Deniz bOlge/saha Komutam veya onun bulunmadr[n durumlarda yerel Garnizon Komutanhfrmn izni ile siizti gegen personele dahg yaptrnlabilir. Bu tiir bir iznin verilmesi halinde, ilgili yerel makam, du-
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rumdan DenizKuwetleri Komutanh{rnrhaberdareder.
3-

sintine bogaltmasr yapamazrar, denize g6p atamazlar ve her
ne qekilde olursa olsun denizleri kirletici nitelikte'herhangi bir
davramq_
ta bulunamazlar.

Madde 12.
Yabancr silahh kuweilere bafh gemilerin; Tiirk igsulan
veya limanlann_
da bulunduklan siirede meydana gelebilecek garprsma,
karaya oturma
ve geminin batmasr gibi herhangi bir kaza veya ola!.anristti
durumda gemi konutammn durumu en yalun Liman Bagkanh[r'na ve yerer
riirk denizlbdlge/saha komutanlna, onun bulunmadr{r hailerde yerel
garnizon
komutamna bildirmesi veya gemilerin ait olduiu Devretin
Btiyrikergiliginin durumu Ttirk Htiktimeti yetkili makamlarrna bildirerek,kazaya
uprayan gemiye Ttirk yetkili Makamlan tarafindan yardrm
edilmesi husu_
sunda bagvurmasr halinde, kazaya ulrayan yabancr
silahh kuweilere
ba!'h gemilere gerekli kurtarma ve onarrm yardrmr yaprrabilir.
Tiirk yetkili makamlan, meydana gelen kazanrn yarattrfr
tehrikenin makul bir
siire igi'de giderilmemesi halinde duruma mtidahale
ederek masraflarr
geminin ait oldulu devlet tarafi.ndan ddenmek
izere, gerekli emniyet
tedbirlerini aldrrabilirler.
Madde 13.
'Bang zamamnda yabancr silahh kuwetlere baih
gemilerin Ttirk lgsularrna verlimanla'na gelebilmeleri ve bu surard.akalabilmeleri
igin sdzkonusu gemilerin ait oldulu devletin, agafrdaki maddelerde
berirtilen
yOntemlere uygun olarak EK-L deki " ziyaret Istem
Formu, ile birlikte
asgari 30 eun olmak iizere mrimktin oldulu kadar
<inceden Trirkiye
cumhuriyeti Htikiimeti yetkili makamlanna bagvurarak
izin armala'
gerekir.
Yabancr devletlerin bu ytinetmelik kuralla.na

uygun olarak yapacaklan
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ziyarct izin istemleri ile ilgili deligiklik

tekliflerini

ziyarct Istem For-

munda beyan edilen ziyaret tarihinden an az 15 gun 6nce aym gekilde
Ttirk Yetkili Makamlanna bildirmeleri gereklidir'
Madde 14.
Yabancr Sitahh Kuwetlere

ba!'h gemilerin fiirk

igsulan ve limanlanna

yapacaklan ziyaretler, "Resmi", "Gayriresmi" ve "Ola!:an" olmak tizere tig
bigimde yaprlabilir. Bu ziyaretlerde agafrdaki ytintemler uygulamr:
1) Resmi Ziyaretler:
A- Resmi ziyaretlerle ilgili izin istemleri, geminin ba!'h oldu!'u Devlet Hiiktimeti tarafindan ve diplomatik yoldan Ttirk Drqigleri BakanlrErna yaprlrr. Drgigleri Bakanlfr,

Resmi Ziyarct Istemi konusgnda

Genel Kurmay Bagkanhfr, Igigleri, Safhk ve Sosyal Yardrm ve Ulaqtrrma Bakanhklan ile gerekli gordtilti di!'er bakanhh ve Kuruluqlann giirtiglerini alarak istemi yamtlar ve sonugtan bu makamlan haberdar eder. ziyaret isteminin olumlu kargrlanmasr halinde Genelkrrrmay Bagkanhlrmn vereceii emir tizerine Deniz Kuwetleri Komutanhfr ziyaretin yaprlacala btilgedeki ast komutanhklara gerekli
emir ve direktifleri verir ve bu husustaki uygulamalardan Genelkurmay Bagkanh[rm, Drgigleri, Milli Savunma,Igigleri, Sa[1k ve Sosyal
Yardrm, Illagtrrma Bakanhklanm, Baqbakanhk Denizcilik Mtiste.qarlrlrnrveziyaretyaprlacaf,rbtilgedekienyiiksekaskerimakamr
haberdar eder.
B-

Resmi

ziyarct

amacryla

Turk

Limantanna

gelecek yabano

silalrh kuwetlere bafh gemiler, uluslararasr usullere uygun olarak ve
2l parctop ahqrm gegmeyecekgekilde selamlamada bulunabilirler.
2) Gayriresmi Ziyaretler:
A- Gayriresmi ziyaretlerle ilgili izin istemleri geminin ait oldu!'u
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Devletin Tiirkiye cumhuriyeti

nezdindeki Deniz Ategesi olmadr-

is!r takdirde difer askeri atege tarafindan EK-l deki " ziyaret
tem formu" ile birlikte ve " Genelkurmay BagkanhErmn Tiirkiye
Cumhuriyeti Nezdinde Akredite Yabancr Ategeler lgin Talimat
33-6 da belirtildifi

gekilde, Tiirkiye cumhuriyetinin

yetkili aske-

ri makamlanna (Genelkurmay Bagkanhpr adrna Deniz Kuwetleri Komutanhfrna) yaprlrr. Detriz Kuwetleri Komutanhfir, istemle ilgili

olarak Genelkurmay Bagkanhsnrn,

Drgigleri, Igigleri,

Saf,hk ve Sosyal Yardrm ve Ulagtrrma Bakanhlanrn gtirtiglerini
alarak istemi yamtlar. Yamt olumlu ise ziyaretin yaprlacalr btilgedeki ast komutanhklara gerekli emir ve direktifleri

verir. Du-

Bagkanhfn, Drgigleri, Milli

Savunma,

rumdant, Genelkurmay

Iqigleri, Saphk ve Sosyal Yardrm, Ulagtrrma Bakanhklann, Bagbakanhk Deniz Mtistegarh[rm ve biilgedeki en yiiksek askeri
makamr haberdar eder.
B-

Gayriresmi

ziyarettn

bulunan

yabancr

silahh

kuwetlere

ba[.h bir geminin top atrgryla selamlamada bulunabilmesi igin yerel
deniz/btilge/saha Komutanh$ veya yerel garnizon komutammn mutabakatrnr almasr gereklidir.
3) Olaiian Ziyarctler:
A- Olafan ziyaretlerle ilgili izin istemlerinde de ga'y:iresmi ziyaretlerde uygulanan y6ntemlere u5rulur.
B- Olafan ziyaretler topla selamlama dahil higbir protokolu gerektirmez.
Ziyarctte bulunan gemilerin denizcilikle ilgili gerekrsinim ve faaliyetleri, geminin ait oldupu Devletin Deniz Ategesi, olmadrfr takdirde diEer askeri Atege ile Deniz Kurnretleri Komutanh$ alrasrnda saptanlr.
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Madde 15.
Yabancr Silahh Kuwetlere baih gemilerin ziyaret amacryla Ttirk limanlanna varrs ve bu limanlardan aynhq zamanlanmn; resmi tatil gtiniine
rastlamamasr, iq giinlerinde de 08.00-17'00 mahalli saatleri arasrnda olmasr gerekmektedir.
Ancak zarurihalerde bu gemilerin resmi tatil giinlerinde Trirk Limanlarrna varmalanna ve bu limanlardan aynlmalanna Bagbakamn tasvibi
ile izin verilebilir.
Madde 16.
Yabancr silahh kuwetlere bafh gemiler bir deniz komutanuun veya liman baqkammn bulundugu biittin Tiirk Limanlalnda, bu makamlann
kendilerine g6sterecekleri demir yerlerine demirlemek , iskele veya rrhtrmlara yanaqmak zorundadrrlar.
Bu gemilere ait deniz vasrtalan da gdsterilen yerlerin drqrna yanagamazlar ve mutad teghizat drgrnda silah bulunduramazlar'
Yabancr silahh kuwetlere ait gemi komutanhfi,r, personel ve malzeme
naklinde kullandrlr deniz vasrtalannln sahile yanaqtrfr yerlerde emniyet
igin gemi polisi ve gemi ile muhabere igin gerekli personeli bulundurabi
lir.
Madde 17.
Liman ziyaretleri srrasrnda yabancr silahh kuwetlere baph gemilerin
personeli ancak mahallin en btiytik miilki amirinin, garnizon komutammn gdriiqtinii alarak vereceii izin ile 5682 Sayrh Pasaport Kanunu ve
5683 sayrh Yabancrlann Ttirkiye'de ikamet ve Seyahatleri haHilnda Kanun hUktimlerine uygun olarak sahile grkabilirler. Miitekabiliyet esasr
suretiyle gemi komutam tarafindan gemi personelinin adrm, soyadmr ve rtitbesini ihtiva eden bir liste yerel miilki
amirlifie verilir. Amlan personel silatr tagryamaz'

gdzdntiLndebulundurulmak
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Merasim ve gdsteri igin sahile silahh krt'a grkanlma istendili takdirde,
yerel deniz/b6lge/saha veya garnizon komutanhlrndan izin ahnmasr ve
yaprlacak merasim ve giisteri hakkrnda gerekli bilginin verilmesi zorunludur.
Subaylar resmi ziyaretlerinde krhglanm tagryabilirler.
Madde 18.
Ttirk igsulannda veya limanlannda bulunan de[igik iilkelerin silahh
kuwetlerine ba!'h gemiler.ve gemi personeli, birbirlerine karqr hasmane
tavrr takrnamazlar ve herhangi bir gemryi durdurmak, aramak, taciz ve
tahrip etmek, ele gegirmek, herhangi bir uga[a zorunlu inige zorlamak ve
tahrip etmek gibi dawamqlarda bulunamazlar.
Madde 19.
Bu ydnetmelik htiktimleri

uyannca, yabancr silahh kuwetlere

bafh ge-

milere. ziyaret ve sair maksatlarla verilmig herhangi bir izin Ttirkiye
Cumhuriyeti Hiikiimetinin

gerek gdrmesi halinde, gemilerin ba$h olduk-

lan devletlerin yetkili makamlanm haberdar etmek suretiyle krsrtlanabilir veya tamamen kaldrnlabilir.

BOyIe bir dururnda, Ttirk igsulannda

veya limanlannda bulunan yabancr silahh kuwetler gemileri kendilerine
bildirilecek siire iginde denize agrlarak, agrk denize grkarlar veya kendilerine giisterilecek bagka bir liman veya demir yerine intikal ederler.
Bununla birlikte, yabancr silahh kuwetlere baflr gemiler 6nce verilen iznin krsrtlanmasr veya kaldrnbnasr nedeniyle kendilerine giisterilecek
bagka bir liman veya demir yerine gitmek istemedikleri takdirde diplomatik yoldan Tiirkiye Curnhuriyeti Hiikiimetine bagvuruyla izin iglemini
kaldrrarak, Tiirk igsularrn ve limanlannr terkedebilirler..
Frrhna, kaza veya yangm gibi ola!'antistti bir durum nedeniyle taheisli
demir yerini terketmek mecburiyetinde kalan yabancr savag gemileri, durumu en yalun yerel deniz/bdlge/saha komutanh!,rna ve liman baqkanltlrna bildirmek mecburiyetindedirler.
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.l

Madde2O.
Ziyaret progTamr ve ziyaret srrasrnda takip edilecek hareket tarzr, ziya'
ret isteminde bulunan Devletin Deniz Ategesi, olmadrlr takdirde diler
Askeri Atege ile Deniz Kuwetleri

lbmutanhlr

arasrnda kararlaqtrnlrr.

Madde 21.
Ttirk,Hiiktimetinin

aynca izni olmadrkga, ziyarettn bulqnan gemiler hig-

bir gekilde ziyarct siiresini agamazlar.

UqirNcU sOLirM
Yabancr Silahh Kuwetlere
Ziyaretlerine

higtin

Balh Ntikleer

Gemilerin

trave Ilususlar

Madde 22.
Yabancr silahh kuwetlere

ba!'h ntikleer gemilerin Ttirk iqsulanna ve li-

yapacaklan resmi, gayriresmi ve olapan ziyaretler igin ilgili
Hrikiimet taragrndan en az 90 gtin OncedenEK-1 deki Ziyarct Istem formu ile fiirkiye cumhuriyeti Drgigleri Bakanhfrna mtiracaat edilir.

manlalna

Madde 23.
Yabancr Silahh Kuwetlere ba!'h ntikleer gemilerin Ttirk igsulanm ve limanlanm ziyaretleri ile ilgili de[iqiklik istemlerinin ziyatet tarihinden
en az 30 giin tince Drqigleri Bakanhlrna bildirilmesi gerekir.
Madde 24.
Drqigleri Bakanhfr bagvuruyu Genelkurmay Bagkanhfana, Milli savunma, Adalet, Igiqleri, sa![k ve Sosyal Yardrm, lllagtrrma Bakan[klan ile
Ttirkiye Atom Enerjisi Kurumu Bagkanldma ve Milli Gtivenlik KuruIu
Genel sekreterli!'ine gdndererek gtirtiglerini ister. Adr gegen makamlar
miiracaatr inceleyerek bu konudaki gdriiglerini en krsa zamanda Drqigleri
BakanhErna gdnderirler. Drgigleri Bakanh$ gelen gdrtigleri deferlendire-
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rek mtirac aata iligkin nihai karan verir ve bunu ilgili Buytikelgilige bildirir.
Madde25.

ziyaret isteminin uygun gdriilmesi halinde 24,tincti maddedeki kararrn
ilgili Buyukelgilife bildirilmesini takiben T.C. Htikiimeti ile mriracaatgr
hukumet arasrnda ziyaretin kogullanm saptayan yazrh bir mutabakat
duzenlenir.
Madde 26.
ziyarct isteminde bulunan tilke ile ytinittilecek yazrh mutabakat mrizakereleri, Drgigleri Bakanhg koordinat<irltigiinde ilgili kuruluglann temsil edildikleri bir heyet tarafindan ytiriittiliir.
tvlailde 27.
2l'inci maddedeki yazrlt mutabakat ziyarctin gergeklegtirilece!.i tarihten
45 gun iince sonuglandrnlrr ve ziyaretin yaprlacafn liman btilgesinde gerekli grivenlik dnlemlerinin ahnabilmesini teminen ilgili kuruluglara duyurulur.
Madde 28.
Drgiqleri Bakanhfrnca yaprlacak bildirimden itibaren 4b gii4' igerisinde,
ziyaretin yaprlaca[r limanur bulunduiu ilin valisinin veya gcirevlendirece['i vali yardrmcrsrmn bagkanhlrnda, limanda b6lge liman ve deniz igleri mtidtirhi!'ri

tegkilah varsa Biilge Mtidtirti, Liman Baqkam, Liman Igletme Miidtirii, fiirkiye Atom Enerjisi Kurumu Bagkanhffnca giirevlendirilecek temsilciler, Il Jandarma Alay Komutam, varsa sahil Gtivenlik
Deniz l(omutam, Emniyet Mridurii, varsa Il savunma sekreteri, Il sivil
savunma Miidiirii, Devlet Meteoroloji lgleri Genel Mtidiirltiiii Temsilcisi,
sahil srhhiye Tegkilah Temsilcisi, Gtimrtik Idaresi remsilcisi, Belediye
Bagkam ve varsa yerel Deniz/bdlge/sahaKomutanhs temsilcisinden olugan bir kgmisyon toplanarak gegitli durumlann gerektirecefi ihtiyaglan
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kargrlayacakgekildebir"6nlemplanr"ile"TehlikeliDurumPlarrfhaztlar.
ba!,hNtikleer gemilerin ziyarct edecekleri libulunmasr halinde, o ilge
mamn miiLnhasrranbir ilge srmrlan igersinde
kaymakamr da Komisyona iiye olarakkatrlrr

yabancr silahhkuwetlere

Madde 29.
iginde alrnacak tinlemler, emnionlem Planrnda; ziyaretsrrasrnda liman
kontrolu 6nlemleyet, haberleqme, yangrn, safhk giivenliii ve radyasyon
ri belirtilir'
halinde, bu tehlikeden etkileneTehlikeli durum Palrunda ise; bir tehlike
gerektirecefi asgari stire igecek btilgedeki halkrn radyasyon tehlikesinin
tehlikenin artmasr halinde lirisinde bogaltrlaca['r bir kontrol biilgesi ile
yeni bir kontrol biilgesi yaprmailn azamisiiraile bogaltrlmasrna iligkin
mr,boqaltmaplanlanvegerekligdrtilebilecekdi!,erhususlarbelirtilir.
Madde 30.
onlemveTehlikeliDurumPlanlannrnuygulanmasrndanvegeliqenqartlarauyacakbigimdezamanlageliqtirilipde!,iqtirilmesindenziyaretinyaprlacalr limamn bulundulu ilin valisi sorumludur'
Madde 31.,
Niikleergemi,Tiirkigsularrndaveyalimanlarrndabulundufuveyaburaverlnesi olasr bir kaza veya
lara yaklagtrfr srrada, gemide gevreye zarar
b6ylebirkazayayolagabilecektehlikelibirdurumunmeydarragelmesi
halindegemininkomutanrenserihaberlegmevasrtasrylaenyakrnliman
Baqkanr,YerelTtirkDeniz/btilge/sahakomutanrveyayerelgarnizonkotizere gerekli bilgilerle
mutanr ahnabilecek ilk onlemlere yardrmcr olmak
birlikte durumdan haberdar eder'
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Raporu alan makam durumu mahallin en btiytik miilki amiri kanahyla
Genelkurmay Bagkanh!'r'na, Drgigleri Bakanhlrna, Saihk ve Sosyal yardrm Bakanhf.rna, Ulagtrrma Bakanhlr'na, Tiirkiye Atom Enerjisi Kurumu Baqkanhlr'na, Sahil Gtivenlik Deniz Komutanhf"rna, Biilge Liman ve
Deniz lgleri Mudtirlti!'iine bildirir. Bu makamlar, ahnacak dnlemleri kararlagtrnrlar.

nonntrNcUsOLUnr
Son Hliktimler

Madde 32.
Yabancr silahh Kuwetlere

baflr gemilerin Tiirk igsulanna geligleri ve
buralardaki hareket ve faaliyetleri ile itgili olarak, Tiirkiyehin taraf oldulu ikili ve gok taraflr anlagmalann htikiimleri sakhdrr.

Madde 33.
Bu ydnetmelik huktimlerine uygun hareket etmeyen yabancr silahh kuv.
vetlere ba['h gemiler fiirk Limanlanm, igsulanm ve karasularrm terke
davet edilir. Gemi bu davete uymakla yiikrimltdtr.
Madde 34.
Bu ydnetmeli!'in yiinirltife

girmesi ile, Bakanlar Kurulunvn 27/r2/Lg7g

tarihli ve 7/1774 sayrh karan ile 20 gubat 1929 tarihli ve 166b6 sayrh
Resmi Gazetede yayrnlanarak yiinirhiie giren " Yabancr silahh Kuwetlere Ait Gemilerin fiirk Karasulanndan Gegigleri, Tiirk lgsulanna ve Limanlanna Geligleri ve Bu sulardnki Hareket ve faaliyeflerine lliqkin yttnetmelik" ytirtirliikten

kaldrnlmrgtrr.

IVIadde 35.
Bu ydnetmelik yayrmr tarihinde yiiriirltile

girer.
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Madde 36.

Bu yonetmelik htiktimlerini Bakanlar Kurulu ytirtittir.
Tf,(.1
1.

Ziyarcbinqekli ( Resmi, Gayriresmi veya Olafan)

2.

Ziyaretin Maksadr( Tatbikat, Egitim, Ikmal, Onanm vs')

3.

ZiyaretEdilmesi Istenen Limanlar

4.

Gemilerin ismi srmfi tiPi

5.

Gemi(lerin) bo5ru,eni, Sektigi su ve tatrik

6.

Gemi(lerin) gelig ve aynltq tarihi

7.

Gem(lerin) Komutanrmn ismi ve Rtitbesi

g.

veya sivil
Gemi veya Birlikte Komutandan daha iist rtitbeli askeri
gahsrn ismi, rotbesi, makamr

9.

Gemide bulunan personel miktan(Subay,astsubay,er)

sistemi

l0.Varsabagkaiilketabiiyetindekipersonelinkimlikleri
lL. ziyaretsrrasrnda kargrlanmasr istenilen tojistik ihtiyaglar
12. Ziyarctesnasrnda kullanrlacak muhabere frekanslan
l.S.MahalliMulkive/veyaaskerimakamlarrziyaretisteli
14. Varsa diper istekler
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2674SAYILI KARASUIIIRI I(AIIUNU
RG.:29IUAITS1982;SAyI: r770s
llfiadde t.
Ttirk IGrasulan Tiirkiye Ulkesine dahildir.
Ttirk karasulanmn genigli!'i alh deniz milidir.
Bakanlar Kurulu, belirli denizler igin, o denizlerle
ilgili btitiin rizellikleri
ve durumlan g.ziintinde bulundurmak ve hakkaniyet
uygun ormak qartryla, altr deniz milinin tisttinde karasulan geniqlig.i
tesbit etmeye yetkilidir.
Madde 2.
Ttirkiye ile kryrlan bitigik veya karqrrrkh olan
Devletler arasrnda karasu_
lan anlagma ile smrrlandrnlrr. Bu anlagma btilgenin
btitun ilgili iizellik_
leri ve durumlan giizdntinde bulundurular.ak
hakkaniyet ilkesine grire
yaprlrr.
Madde B.
Karasulanmn geniglili, Bakanlar Kurulunca
tesbit edilmiq esas haflardan itibaren dlgtiltir.
Madde 4.
Esas hatlann kara tarafinda karan sular ve kdrfez
suran Tiirk ig sulan_
drr. Dair4i liman tesisleri ruyrmn bir pargasr sayrhr
ve bu tesisrerden en
agrkta olanlanmn kara tarafinda kalan sular
ve drg limanlar ig sulara
.dahildir.
Madde 6.
Ig sulann drg srmnm belirleyen ve karasulanmn
geniglipini tilgmekte
esas olan hatlar, bu amagla hazrrlanan buyuk
rilgekli deniz haritarannda
giisterilir.
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Madde 6.

bu kanuna aykr15.5.1964tarih ve 476 sayrhKanunla, diier kanunlann
n htiktimleri ytrtirliikten kaldrnlmrqtrr'
Madde 7.
Bu kanun yayrmr tarihinde yiirtirliipe girer'
Madde 8.
Bu kanunu Bakanlar Kurulu Ytiriittir'
2gMayrslgS2Giinve1TT0SMiikerrersayrlrResmiGazetede
yayrmlanan 8t4742 sayrh Bakanlar Kurulu Kararr
yetki uyarrnca Ttirki20.5.1982 tarihli ve 2674 sayrhKanunun verdifi
giiztiniinde buye,yi geweleyen denizlerin ozellikleri ile hakkaniyet ilkesi
girmesinden iince karalundurulmak suretiyle bu kanununun yiirtirlupe
mevcut olan
sulanmn geniqlili ile ilgiti olarak Karadeniz ve Akdeniz'de
tarihli ve
durumun stirdiirulmesi; Drgiqleri Bakanh$mn 26.5.1982
29'5'L982
MIGM-III-I 365-917 Sayrh yazrsr iizerine Bakanlar Kurulunca
tarihinde kararlagtrnlmrgtrr'
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10NisAr{ te26TARirIri nnrnnT cnnrrir,nnixiN
MuAFirurr,nni ir-,nir,cir, r r,Azr r<ntDELEniNTE\IHIDi
rcnnir,r,nrl,ERARAsr
sOzr,E$ME( 1e26gnUKSELKot\wAr{siyoNU)
(Dristur 3. Tertip, Cilt:36 s.274.-2g1-)

Devlet gemilerinin muafiyetleri ile ilgili bazr birbirine benzer kaideleri
tesbit etmekteki faydayr takdir ederek bu hususta bir siizlegme akdine
karar vermigler, ve murahhaslan olarak agalrdaki zevatt tayin etmiglerdir.

Yukardaki. zevat bu husustaki yetkilerine dayanarak agalrdaki hiikrimleri kararlagtrrmrglardrr.
Madde-l
Devletlere ait olan veya onlar tarafindan iqletilen gemiler, bu gemilerin
yiikleri, Devlet gemileriyle tagrnan yolcu ve ytikler ve aJmr zamanda bu
gemilere sahip bulunan veya bunlan iqleten veyahut bu hamulelerin sahibi bulunan Devletler, bu gemilerin igletilmesine veya hamulelerin taSrnlnasrnamtitedair talepler fuakkr1fla, hususi gemi, yUk ve donatrmlara
tatbik olunan aJrm sorumluluk kaidelerine ve aJmr mtikellefiyetlere
tutulurlar.

tabi

Madde-2
Bu mesuliyet ve mrikellefiyetler hakkrnda, mahkemelerin salahiyeti, adli takibat ve muhakeme usulu ile ilgili kaideler, hususi gahnslaraait
olan ticaret gemileri ve eghasa ait hamulelerle bunlann sahiplerinin tabi
bulundu$u aym kaidelerdir.
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MadddB

iki maddenin hiikiimleri, harp gemilerine, Devlete ait
gemilere' iage
yatlara, gozci gemilerine, hastane gemilerine, yardrmcr
sair
gemileriyle bir devlete ait bulunan veya kendisi tarafindan igletilen
mtiLnhasrgemilere ve bir alacak viicut bulduE'u srrada ticari olmayan ve
gemilere tabiti tatbik
ran bir Hiikiimet hizmetine tahsis edilmig bulunan
veya herhangi
de$ildir. Bu gemiler, herhangi bir adli tedbir icabr olarak
gibi bunlara el konulabir adti usul ile haciz ve tevkif edilemeyecekleri

I-

Yukandaki

maz,
Bununlaberaberalakalrlarrn,gemininsahibiolanveyaonuigleten
ve bu devlet
Devletin yetkili mahkemelerine mtiracaata haktan vardrr.
edemez'
aqalrda zikredilecek hususlarda muafiyet hakkrndan istifade
l.Qarprgmaveyadilerdenizkazalarrsebebiyleagrlandavalarigin;
2.Yardrm,kurtarmaveyadi[ermtiqterekavaryalardolayrsryla
agrlacak davalar igin;
3. Tamirat, kumanya temini veya gemiye mtitedair sair
mukaveleler. dolayrsryla aqrlan davalar igin;
II-Aynrkaideler,birdevleteaitolupyukardaderpigolunangemilerde
nakledilen hamuleye de kabili tatbiktir'
III- Bir devlete ait olup ticari olmayan fakat Htiktmete ait
herbir maksat tahtrnda ticaret gemeilerinde nakledilen hamuleler,
ve tevkif
hangr bir adli tedbir icabr olarak veya bir adli usul ile haciz
edilemeyecekleri gibi bunlara el konamaz'
rniigBununla beraber, gatrgrna,deniz kazalan, yardrm' kurtarma'
ait mukavele.
terek avarya sebebiyle agrlan d.avalarla, mezkur hamuleye
mahkemeler hulerden do[an davalar 2'nci madde gerefince selahiyetli
zurunda rtiYet olunabilir'
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Madde-4

Devletler, 6zel gemilerle sahiplerine ait haklann korunmasr,
bakr_
mrndan gerekli grirecekleri her trirlti mridafaa ve mesuliyetin
tayin ve
tahdidi ile ilgili brittin tedbirleri alabilirler.
Bu mridafaa, tayin ve tahdit tedbirlerine ait htiktimlerin,
B,iincti
madde gumuliine giren harp gemileriyle Devlete ait gemilere
tatbik ede_
bilmek tizere tadil icap etti!'i takdirde buna dair hususi
bir sOzlegmeak_
dedecektir. Bu arada,. igbu sOzreqmeninruh ve prensiprerine
sadrk kamak gartryla, milli kariunlar, gerekli tedbirrer alabilecektir.
Madde-5
ugtincii maddede anlatrlan durumd.a, gayet davaya
rtiyet ed.en
mahkemenin takdirinde, geminin veya hamulenin ticari
veya htiktimete
ait olduiu hususunda bir tereddtit hasrl olursa, ihtilaf
kendi mahkemele_
rine intikal etmiq bulunan Devletin deraletiyle, gemi
veya hamurenin ait
oldu!'u Akit devletin , siyasi temsilcisi tarafindan imza
edilen gehadetna_
me, mahkemece emredilen haciz, tevkif ve el konmamn
kaldrnlmasrm te_
min etmek bakrmrndan, gemi veya hamulenin tigiincti
madde ahkamrna
girdigini ispata delil teqkil edecektir.
Madde-G
Akid olmayan Devletlerre teba4ranm faydalandrrmamak
veya tatbikatrm miitekabiliyet esasrna bagh kilmak gartryla
iqbu sdzleqme hri_
ktimleri her akid devletce tatbik olunacaktrr.
Di!'er taraftan, bir Akit d.evlet, kendi mahkemererine
kargr tebaalanna bahgedilmig hnkral milli kanunlanyla tanzim
etmekten higbir su_
rette menedilemez.
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Madde-7

Harp zamamnda her Akid devlet, diSer Akid devletlere, yazrh bir
beyanname ile bildirmek gartryla, igbu siizlegmenin tatbikini talik fuakkrna maliktir. Bdyle bir hal vukuunda, bu devlete ait bulunan veyi kendisi
tarafindan igletilen gemiler veya hamuleleri yabancr bir mahkeme karanyla tevkif ve haciz edilemez. Bununla beraber, alacakhmn ikinci ve
tigtincii maddeler htikiimleri

gerefince yetkili bir mahkemeye miiracaat

hnkkr vardrr.
Madde-8
Bu siizlegmedeki higbir htikiim; Akid Devletlerin, tarafsrzhk hak ve
vazifelerinin icabettirdif'i tedbirleri almaya mtitedair haklanna halel getirmez.
Madde-9
Belgika Htiktmeti,

Stizlegmenin ytinirhife

girmesini kararlagtrr-

mak iizere, Sdzlegmeyi tasdika hazrr bulunduklarrm
olan Ytiksek Akid taraflar Htikiimetleriyle,

bildirmig

olacak

igbu sdzlegmenin imza tari-

hiuden itibar edilmek tizere , en geg iki senelik mtihletin hitamrnda, temaslara giriqecektir. Tasdikler, bahis mevzuu Htiktimetlerce, mtigtereken tesbit edilecek tarihte, Briiksel'e tevdi edilecektir. Tasdiklerin

ilk

tevdii, Scizlgemeyeigthak eden devletler temsilcileri ve Belgika Htiktimeti Drgigleri Bakam tarafindan imza edilecek bir mazbata ile tesbit edilecektir. Bilahare yaprlacak tevdiler, tasdike mtitedair vesika ile birlikte
Belgika hiiktimetine hitaben bir tebli$name ile bildirilecektir.
Ilk tevdi edilen tasdiklere ys swslki bentte zikredilen tebli[name
ile birlikte verilecek tasdik vesahna mtitedair mazbatamn musaddak ve
ashna uygun suretleri, igbu siizlegmeyi imzalamrg veya buna iltihak edecek devletlere, Belgika Hiiktimeti

taraqrndan ve diplomatik yolla derhal

tevdi edilecektir. Ewelki fikrada derpig olunan hallerde, Belgika HukUmeti mezktir devletlere, aJmr zamanda tebli[nameyi
de bildirecektir.

almrg olduiu tarihi
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Madde-10
ll{adde.10
Milletlerarasr Brtiksel Konferansrnda temsil edilmig bulunsun
veya bu_
lunmasrn, vazitilimza olmryan devletler de igbu sOzlegmeyeiltihak
edebileceklerdir.
siizlegmeye iltihak etmeyi arzu eden devlet, bu arzusunu Belgika
Hrikiimetine iltihak ihbarnamesini tevdi etmek suretiyle yazrh olarak
bildirir.
Bu ihbarname mezkur hriktimetin argivlerinde hrfzedilir.
Belgika Htikiimeti, ihbarname ile iltihak dilekqesinin ashna
uygun ve
musaddak suretlerini, vazitilimza Devletler ile srizleqmeyekatrlmrg
bulu_
nan btitiin Devletlere gtinderir ve aJrruzamanda ihbarnameyi almrg
oldugu tarihi de bildirir.
llfladde.ll
Ytiksek Akid taraflar, siizleqmeyi tasdikleri veya buna iltihaklanna
mti_
tedair evrakrn imzasr srrasrnda, igbu sdzlegmehakkrndaki
kabullerinin,
kendi htikiimranhklan
veya otoriteleri altrnda bulunan muhtar domin_
yon, koloni, mtistemleke, protektora veya denizagrn topraklarrndan
bazrlanna veya higbirine tatbik edilmeyece!'ini beyan edebilirler.
Binnetice
bunlar, orijinal beyanlannda bu suretle sOzleqmedrgr brrakrrmrg
olan bu
muhtar dominyon, koloni, mtistemreke, protektora veya denizagrn
topraklardan biri veya diseri namrna siizlegmeyesonradan ayrr
ayn iltihak
edebileceklerdir. Bu devletler, gene bu htikiimler gereiince
kendi htikiimranhk veya otoriteleri altrnda burunan muhtar dominyon,
koloni,
mristemleke, protektora veya denizagrn topraklardan biri veya
birkagr
adrna iqbu Sdzleqmedenteker teker aynlabileceklerdir.
Madde 12
Igbu sdzlegme,tasdiklerinin ilk tevdiine igtirak etmiq bulunan
Devleiler
haklunda, tasdik ewakrmn tevdi mazbatasr tarihinden itibaren
bir sene
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edecek veya sonradan
Bonra mert olacaktrr. sozlgemeyi bilatrare tasdik
bilahare ve
yuriirliiliin
iltihak edecek olan devletrere gelince ve gene,
sozlgeme, 9 ve 10'
lf inci madde gere$ince tatbik edilecefi hallerde igbu
bulunan tebliflerin
uncu maddelerin 2', nci bentlerinde derpig edilmig
BelgikaHiiktimetitarafindanalrnmasmdan6aysonramevkiimerlyete
girecektir.
IUadde 13
ist€mesi halinde,
Akid devletlerden birinin igbu s0zleqmeden aynlmak
ve o da bu ihbu keyfiyet Belgik;a Htiktimetine yazrh olarak bildirilecek
aldrfr tarihi bebann ashna uygun ve musaddak suretlerini, bu ihban
lirtmek suretiyle derhal diper buttin devletlere bildirecektir.
olacak ve Belgika
Aynlma yalmz bunu bildirmig bulunan Devlete raci
sonra muteber olaHiiktimetinin ihbara muttali oldu[u tarihten bir sene
cakt,u.
Madde 14
garelerini aragHer Akid devlet, igbu siizlgerne igin miimktin olan rslahat
istemek yetkisine sahip
trrmak gayesiyle yeni bir konferans toplantrsrm
bulunacaktrr.
Buyetkisinikullanmaisteyecekolandevlet,buarzusunuBelgikaHtikiibildirecek ve konfemeti vasrtasryla diper devletlere en az bir sene ewel
ransrnalcdiyleBelgikaHukiimetigOrevlibulunacalctrr.
tanzim edilmigtir'
10 Haziran 1926 Briiksel'de yalnrz bir ntisha olarak
Estonya' Fransa'
Almanya, $ili, Belgika, Brezilya, Ispanya, Danimarka'
Hollanda,BtiyukBritanya,serbestDanzigvePolonya'Macaristarr'PorNonteg' Iweg' Srrp'
tekiz, Italya, Romanya, Japonya, Letonya, Meksika'
Hrrvat Slovenler l&alhb

igin yet'kili imzalar'
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PRIM OnnNlmmnsiwhv

trtrrfl.rKi soNUgr,ARr
kof.Dr.

RayegAn ITENDER*

Sigorta stizlegmesi iki tarafa borg yiikleyen bir sdzlegmedirl.
Sigorta ettirenin borcu, primi bdemektir. Prim,. sigortacrnrn riziko tagrma
ediminin kargrh!.rdrr, sigorta edilen rizikonun gergeklegmesi halinde sigortacrmn,tideyece!,i sigorta tazminatmrn esasrnr tegkil eden ve sigorta
teknili prensiplerine gOre hesabedilen ve sigortacrya bir defada veya taksitler halinde ddenen paradrr. Buna tatbikatta sigorta ticreti de denmektedir.
Prim borcunun kim tarafindan, ne zaman, nerede ve nasrl iideneceii sigorta siizlegmesine dair kanun htikiimlerinde ve sigorta genel
gartlannda gdsterilmigtir. Bu esaslara uygun olarak prim iidenmediii
takdirde, iki tarafa borg ytikleyen Fkitlerde borglu temerriidti durumu ortaya grkar. Buna gdre ise; alacakh ya alacafnnr tahsil igin dava ys faldp
yoluna gider, veya akti feshederek zaranrun tazminini talep eder (BK
m.106). Igte buradaki akti fesih keyfiyeti, sigorta mevzuatrnda tizel htiktimlerle, sigorta sdzlegmesinin mahiyetine uygun bigimde dtizenlenmigtir. Alacafrn lekip ve tahsilinde sigorta mevzuatrnda bir iizellik yoktur,
genel htikiimlere tabidirz.

* LU. Hukuk Fakultesi Ogretim tJyesi
1. lrkrns;

Kender, Tiirkiye'de Hususi Sigorta Hukuku, 1998 ist. s. 106-10?; M6ller, H,

Versicherungvertragsrecht,

Wiesbaden

versicherungsvertragsrecht,

wiesbaden

1g?1,

s.l6;

Sieg,

1g88, s.24; Maurer,

K,
A,

Allgemeines

schweizerisches

Privatversicherungsrecht, Berne 1986, g.194.
2. Bozer, Sigorta Hukuku adh egerinin 1981 baslnsuda (g.128), "sigorta ettiren prim bor-
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Bu tebligimizde yukarda agrkladr[r iizere sigorta hukukunda tizellik arzeden prim borcunun tidenmemesi nedeniyle sigortacr tarafindan sigorta aktinin feshedilmesi konusuna a['rrhk verilecektir. Bunun sebebi
de gok yakm bir gegmigte Ttirk hukukunda bu konuya dair TTK nun
maddelerinde yaprlan deligiktiklerdir.

Konunun aydrnlatrlmasr balumrn-

rlan aqaSda iince sigortacrhkta ileri bazr batr tilhelerinde bu konuya iligkin Kanun hiikiimleri agrklanmrq, sonra da Tiirk hukukundaki yeni hiikiimlerin de!'erlendirilmesi yaprlmrqtr.
I- Yabancr Hukuklardaki

1

;!

Durum

1) Alman Hukuku
Alman Sigorta Sdzlegmesi Kanunu (Versicherungsvertragsgesetz:
prim borcunun zamamnda odenmemesinin sonuglanm 38 ve 39.
paragraflarrnda diizenlemig ve burada ilk prim ile sonraki primi birbirinwG)

den ayparak herbirine ayn hukuki sonuglar iing6rmiigttir. $iiyle ki2:
Ilk prim zamanrnda (aksine sdzlegmeyoksa siizlegmenin akdini takiben par.35) tidenmedili takdirde par.38/1 gere!'ince sigortacr sozlegme-

cunu zamanrnda 6demezse,kural, sdzlegmenin feshi yoluna gitmektir. Halbuki Borglar
Hukukuna g6re kural borcun ifasrnr istemektir" demektedir. Burada zikredilen iki kural
da hukuken mevcut deEildir. BK rr.106 alacakhya muhtelif imkanlar tanrmrgtrr, alacak1 istedili yola gidecektir. Aynr gekilde prim alacaklrsr sigortacr da istedi!'i yolu (tahsil
veya fesih gibi) segebilecektir.
2. Burada yer alan agrklamalar, Ttirk hukukunda

yaprlan de!'igiklikten

6nce, Sigorta

Hukuku Ttirk Dernefi tarafrndan dtizenlenmig olan Panelde Prof.Dr. Tahir Qa{a tarafindan da yaprlmrgtrr.
2a. par.B5 e giire, ilk prim akit yaprldrktan sonra poligenin teslimi kargrh!'rnda iidenecektir,
mefer ki polige diizenlennesi sdzkonusu olmagrn.
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den hemen diinebilir, bunun igin sigorta etirene rticu beyamnda bulunmasr gereklidir. Ancak primi talep hakkrmn muacceliyetinden itibaren
iig ay iginde dava edilmedili takdirde riicu beyamna hacet kalmaksrzrn
stizlegmeden diintilmtig sayrlrr. Bu htiktim sadece ilk prim igin'caridir.
Kanunun 38/2.par.na gtire ise ilk prim tidenmeden riziko gergeklegtili
takdirde sigortacrmn tidemede bulunmak mtikellefiyeti yoktur. $u halde
sigorta himayesi ilk prim ddenmesi ile baglar (Einltisungsprincip)s.
Ilk primden maksat, sOzlegmeyegtire tek prim iidenecek ise o, talisitlere btiltinmriq ise primin ilk taksidi'diy'. sonraki primler, ilk prim olmayanlardrrS. Bunlar zamamnda iidenmedi!.i takdirde, sigortacr yazrlr
olarak sigorta etirene en az iki haftahk bir iideme siiresi tayin eder, bu
stire iginde prim ddenmezse,herhangibir feshi ihbar mtiddetine riayet etmeksizin sdzleqmeyi feshedebilir. Feshi ihbar, mezkiir rideme siiresi sonunda htiktim ifade etmek tizere 6deme stiresi tayini ile birlikte de yaprlabilir. sigorta ettiren feshi ihbardan veya feshi ihbarda srire tayin
edilmig ise Odemestiresinin bitiminden itibaren bir ay iginde prim borcunu 6derse, bu arada riziko gergeklegmemigolmak sartryla feshi ihbann
neticeleri ortadan kalkar (Par.B9).
Yukarda krsaca agrklanan IGnun htiktimlerinden anlagrldrSr rizere, Alman hukukunda, ilk primin Odenmemesihalinde sigortacrmn sigorta stizleqmesinden kolayca kurtulabilmesi dngiirtildu!'ri halde, sonraki
primler bakrmrndan aym kolayhk gdsterilmemigtir. Bunun sebebi, ilk
prim Odenmedengenellikle sigorta himayesinin baglamayacaErolmahdrr.
sonraki primlerin ddenmesinde temerrtit halinde, baqlamrq bulunan si-

3. Mdller, H, a.g.e.s.89
4. Mdller,H, a.g.e.s.84
5. Prdlss/lVlartin,Versicherungsvertragsgesetz25.Auf. Miinchen 1gg2 S.2gg

HUKUKARASTIRMAI'ARI

756

gorta himayesinin sigortacr tarafindan ortddan kaldrnlmasr igin Borglar
Hukukunun borglu temerrtidii nedeniyle alacaklrnm akti feshetmesine
iliqkin genel htiktimlerinden aynlmak istenmemigtir' Htiktimler arasrndaki farkhhlrn bu sebebe yani ilk primde sigorta himayesinin baglamamry

olduiu,

sonraki

mrilahazasrna dayandrfr

primlerde
doktrinde

himayenin

baqlamrg

bulundu!'u

de agrkga beyan edilmigtiro.

Bu

miilahazamn sonucu olarak, ilk primin taraflann anlagmasr ile tecil edilmesi ile sigorta himayesinin bagladr!,r halde, o primin artrk ilk prim olgemaktan grkarak sonraki prim htikiimlerine tabi olaca[rmn da kabiilti
rekmektedir7. Burada dUgtintilen husus, daha ilk primi Odemeyensigorta
ettirenin sigorta aktinin devamrnda menfaati olmadrEa,ilk prirn 6denmeden sigorta himayesinin baqlamadrlr, sonraki primlerde ise baglamrg
olan sigorta himayesinin ortadan kalkmasmda sigortahnrn daha etkin
bir himayeye muhtag oldu!'u'dur.
Alman hukuku bakrmrndan yukarda agklanan hususlar prim borcunun 6denmemesi nedeniyle sigortacr tarafindan aktin feshi cihetine gidilmesi haline aittir. Sigortacr, iidenmeyen prim alacalrnrn tahsili igin
genel htiktimlere gtire takip ve dava yoluna da daima veya ne zaman isterse gidebilir. Ilk prim ile sonraki prim arasrnda bu bakmdan bir fark
yoktur8.
2) Isvigre Hukuku
Isvigrede,

,'Sigorta stizlegmesi hakkrndaki Federal Kanun"un 18'

Bd.l 8.Auf. Berlin 1961
6 . Bruck-Mtiller, Kommentar zum versicherungsvertragsgesetz,
par.35Anm.31
a'g'e'Par'38'
7 . Bruck-Moller,a.g.e.Par.38Nr.4' Aksi Fikirde:Prdlss/IUartin
8. M6ller,a.g.e.s.92
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ve devamr maddelerinde prim 6deme borcu drizenlenmigtirg.
sigorta priminin iidenmesinde Kanun "sigorta Dcinemi"ni esas
al_
mrqtrr. stizlegmede aksine htiktim yoksa, birinci sigorta drinemine
ait
olan prim sigorta sdzlegmesinin akdi ile, sonraki primler her yeni
sigorta
doneminin baElamasryla muaccel olurlar (m.lg). prim borcunun
cid.enmesinde temerriit,20.ve 21. maddelerde Borglar Kanunundan
krsmen farkh bir gekilde drizenlenmiqtir. Bu farkh dtizenlemenin sebebi,
sigorta etti_
renin uzunzaman prim borglusu olarak sigorta
himayesinden
faydalanmasrmn prim borglannr zamamnda ddeyen sigorta
ettirenlerin
aleyhine olaca!.r dtigtincesidir. Bu diigtince Doktrinde, sigortacrmn
zama_
mnda prim tahsilatr yapamamasr ytiztinden ulrayacafr
kayrplanm prim
tarifesine yansrtarak diler sigorta ettirenlere ytikler geklinde
agrkranmrgtrrlo. Sigorta ettiren prim borcunu zamamnda tidemeyerek
temerriide
dtigmesi halinde sigortacr ona bir ihtarname giindererek,
ihtarnamenin
gonderildifi tarihten itibaren ondiirt giin iginde Odemeye
davet eder.
Ihtarnamede bu stireye riayet etmemenin sonugrarrmn
agrk bir gekilde
belirtilmesi gerekir. Ihtar semeresiz kalrrsa ond<irt grinltik
stirenin sonundan itibaren sigortacrmn edimi yani sigorta himayesi.askrda
kalrr
(m.20). Bu a{,rr sonug gtiziiniinde tutularak
20. madde htikmiine yarr em_
redici nitelik verilmigtir (m.gg). Sigorta ettiren veya
sigortah aleyhine
siizlegme ile 20. madde htikmtinden inhiraf caiz ve
miimktin de!ildir.
A5rnca, borgulunun dawamgrndan mezktir prosediiriin
sonug vermeyece!'i anlagrldrlr takdirde borgluya ek stre tamnmasrna ltlzum olmayaca$na dair Isvigre Borglar l(anununun 10g/1. maddesinin
burada uygulama

9. Burada yer alan agrklamalar not,2 de zikredilen panelde
Dog.Dr. samim unan tarafrn_
dan da yaprlmrgtrr.
10' Maurer, schweizerisches privatversicherungsrecht
2.Auf. Bern rgg4 s.278
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alanr bulam ayacafikabul edilmektedirll'

Kanunun20.maddesiBorglarKanunununtemerrtideiligkingenel
nitelikte Ozelhtikiim olarak kabul
htikiimlerine (m.102 v'd') gbre exclusif
edilmekteveprimtidenmesindetemerrothalindemutlaka20.madde
ileri stiriilmektedirl2' Sigortacr m'20
htikmtiniin uygulanmasr gerekti!'i
dekiiizeltemerriitprosediirtinebaqvurmakyerinemuaccelprimalaca['r:
da gidebilir'
mn tahsili igin dava ve takip yoluna
Kanunun 20' maddesindeki
Sigortacr ddenmemiq prim alacafirm
ay iginde kanuni yola bagvurarak talep
siirenin bitiminden itibaren iki
etmezsesOzleqmedengeridtinmtigsayrlrr(m.21l1).Boylecesiizlegmeortadan kalkmrq olur.

:

3) Fransrz Hukuku
Fransrzhukukundabirzamansigortasdzlegmelerineqartkonmak
halinde sigorta himayesinin
suretiyle primin zamanrnda 0denmemesi
bir uyanda bulunulmadan kalkmasr
kendili$nden, yani sigorta ettirene
prensibiuygularrmrqtrr.Ancakbugiiztimtinsigortalrlarigrnqokkatrve
anlagrlmrg ve bunun sonucu olavahim sonuqlar do!'uran bir yol oldu!'u
rakkonuyailzelbiryasaldiizenlemegetirilmesineihtiyagduyulmugtur'
1966 tari}rli Kanunla getirilmiqls,
Yeni diizenleme ilk defa 30 Kasrm
dahasonrabuhiikiimlerCodedesAssurances'agegirilmi$ve1989taridefiqiklik yaprlmrqtrr'
hinde de sistem bakrmrndan ufak bir

11. Maurer a.g.e.s'274
t2. Bir Oncekinot.
yapllmrqtrr'
de zikredilen Panelde tarafimdan
18. Burada yer alan agrklamalar not.z
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Konuya dair htikiimler halen Code des Assurances rn Art. L 113-3
de yer almrq bulunmaktadrr. Buna grire: Bir primin veya bir taksidinin
muaccel oldu!'u tarihten itibaren on gtin iginde iidenmemig olmasr halinde, sigortacrmn bunu takip ve tahsil etme haklandan ayn olarak, sigorta
ettirene yaprlacak veya giinderilecek ihtardan itibaren otuz giin'sonra sigorta himayesi aslcya ahnmrg olur. Prim borcu, mezktir ihtardan sonra
g6ttiriilecek borg haline (dette portable) gelir. Sigortacr, mezkdr otuz giinItik stirenin bitiminden itibaren on grin sonra akti feshedebilir. Sigorta
himayesinin _askryaahnmasr sigortacrmn borcu bahrmrndandrr, sigorta
ettirenin prim 6deme borcu devam eder. Akit feshedilinceye kadar prim
ddenirse, himaye tekrar baglarra. Maddenin son fikrasrnda ilk geklinde
bu hiikme aykrn sOzlegmeyaprlamayaca$r yazrh idi. 1989 tarihli tadil ile,
L 71L-2 maddesinde stizlegmeile deiiqtirilemeyecek olan hiikiimler gdsterilmigtir. Bunlar arasrnda yukarda zikredilen L 113-3 de vardrr. $u
halde hukuki durumda bir de!'igiklik meydana gelmemigtir. L 113-3 de
dngdrolen 6zel prosedtir0n stizlegme ile def'igtirilmesi mtimkiin defildir.
$u hale giire, sigorta himayesinin askrya ahnmasr ve fesih igin ihtar emredici bir formalitedir. Bu, sigorta ettirene taahhtitlti bir mektupla, iidenmeyen primin miktan

ile muacceliyet tarihinin

takdirde himayenin askrya ahnaca$mn bildirilmesidir.
crya ait olan taahhtitlti

mektup sigorta ettirenin

ve ddenmedili
Masrafi sigorta-

bilinen son adresine

gdnderilirlS. Sdzlegmenin feshi ancak otuz giinltik aslnya ahnma siiresinin bitiminden

on giin sonra (ihtardan krrk grin sonra) gergeklegir.

Tatbikatta sigortacrlar himayenin askrya ahnmasr ve siizlegmenin feshi-

14. Lambert-Faivre Y. Droit des Assurances 8.6d. Paris 1992 s.293.
15. Codedes Assurances,9.6d.comment6e1992 Paris s.36
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ni tek ve ay.m ihtar ile yapmaktadrrlar. Btiylece ihtar mektubunun gtinderilmesinden krrk g"[in sonra, eier bu arada prim ddenmemiqse,siizlegme feshedilmig olmaktadr.
4) Belqika Hukuku
Belgikada 25 H.azftan 1992 tarihinde grkanlmrq bulunan Sigorta
S6zleqmesiKanununun 14. ve bunu takip eden maddeleri, primin cidenmemiq olmasr halinde ortaya g*an hukuki durumu diizenlemektedir. I"4.
maddeye giire, prim Odenmemesi,borgluya ihtar edilmek gartr ile s6zleqmenin feshi veya himayenin askrya ahnmasr imkAmm verebilir. 15. maddeye gcire primi zamamnda Odemeyensigorta ettirene (borglu) yaprlacak
ihtarda prim miktan ve ihtann gOnderildi!'inin ertesi gtinden baqlamak
ve 15 grinden az olmamak tizere bir siire zikredilir, primin muacceliyet
tarihi ile primin tayin edilen siire iginde iidenmemesinin neticesi de belirtilir. 16. maddeye gdre, sigorta himayesi, ihtarda belirtilen siirenin sonunda-eier prim iidenmemiqse-askryaahnmrg olur. Bundan sonra sigortacr eier sigorta aktini feshetmek istiyor ise, bunu ihtarda belirtmig
olmak kaydr ile, fesih, asloya ahnmamn ilk gtiniinden itibaren en az 15
grin sonra hriktim ifade edecektir. Sigortacr eier ilk ihtarda akti fesih
hakkrm sakh tutmamrg ise, bu takdirde fesih igin 15. maddeye gtire yeni
bir ihtarname gOndermek suretiyle akti feshedebilir. 17. maddeye giire,
himayenin aslcryaahnmasr sigortacrmn haklanm etkilemez.
Belgika Kanununun

yukarda zikredilen hiikiimleri

Kanunun

B.

maddesine gtire emredici nitelikte bulunmaktadrr.
Yukarda incelenen ve krsaca agrklanan yabancr sigorta mevzuatrnda gtiriilmektedir ki sigorta mtiessesesinin tizellikleri, ekonomik ve sosyal ydnleri giizdniinde tutularak, prim borcunun ddenmemesi nedeniyle
sigortacr tarafindan aktin feshi igin mutlaka borcun muaccel olmasrnda,
sigorta ettirene bir ihtar

grinderilmesi gere$i dngiiriilmiiq,

b0ylece
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Borglar Hukukun temel prensibi de ihlal edilmemigtir.
II- TUrk Hukuku
Tiirk ficaret Kununun ilgili htikiimrerine gdre ilk prim
ile sonraki
primlerin tidenmemig olmasrmn hukuki sonuglan
bskrmrndan sadece si_
gorta himayesinin baglamasr konusunda fark
vardrr. prensip itibariyle,
tagrma sigortasr drgrnda, sigorta himayesi ilk primin (veya
tek prim var
ise onun) 0denmesi ile sigorta himayesi baglar (m.12gbl3).
T.TK nin prim
tidenmesine dair htiktimlerinde deligiklik yapan
(RG:
r*rwilB7
15'7'1994-21991)bu durumu muhafaza etmig, sadece
eski metinde maddenin 2 ve 3. fikrarannda yer alan hiikiim tek fikra
haline getirilmig ve
3. fikra olmugtur' sigorta ettiren muaccer hale gelmig
oran prim borcunu
iidemedifi takdirde mtitemerrit hale gelir. prim borcunun
muacceliyetin_
de de Kanun ilk prim ile sonraki primler arasrnda
farkh hiiktim getirmigt"r.1295. maddenin 1. fikrasrna g6re (muaddel gekilde
htikrim farkr yok_
tur, sadece eski metnin bagrndaki "aksine mukavele
yoksa,' ifadesi
tadilde grkarrlmrgtrr, ancak bunun higbir hukuki
iinemi oramaz, zira
1295. madde,126414 e grire sigorta ettiren aleyhine
degigtirilemez; lehine
def"igfirilebilir) sigorta priminin tamamrmn, taksifle
iidenmesi kararlag_
trnlmrgsa ilk taksidin akit yaprlrr yaprlmaz ve porigenin
teslimi kargrh_
Ernda tidenmesi gerekir. $u halde, ilk prim veya tek prim borcu stizlegme
yaprldrktan sonra poligenin sigorta ettirene
teslimi arunda muaccel hale
gelecektir. Ancak bu maddede poligenin
ibrazt ile primin cidenecesiyer
gtisterilmemigtir. odeme yeri bagka bir maddede,
r.296. maddede gtiste_
rilmigtir. Buna g6re sigorta primi sigorta ettirenin
ikametgahrnda iidenir. Poligede bunun aksine gart konabilir.
$u kadar ki garta ralmen si_
gorta primi fiilen sigorta ettirenin ikametgAhrnda
ddenegelmekte ise gart
yok sayrhr. Ttirk tatbikahnda giirebildilim
kadan ile poligelerde 6deme
yerine dair gart konmamaktadrr. Bu durumda
prim borcunu muacceliyeti ve bunun neticesinde sigorta ettirenin temerrtide
dugmesi igin sigorta-
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sicmm baqlangrgta poligeyr, sonraki taksitler igin prime dair makbuzu
gorta ettirenin ikametgdh,rnda arzetmig olmasr gerekirl6'
Prim odeme borcunun ifa edilmemig olmasr halinde, slagakh sigor;
taabzr kanuni imkan veya haklara sahip olmaktadrr. Ewela, sigorta
stizleqmesi iki tarafa borg yukleyen bir akit olmasr itibariyle Borglar
Kanununun bu nitelikteki akiJlerde borglu temerrtidiiniin sonuglanna
dair olan 106. maddesi hiikmti cari olacaktrr. Ancak sigorta siizlegmesi
balirmrndan TTK bir tizel hiikiim getirmektedir: efer alacakh sigortacr
temerriit sebebiyle akti fesih cihetine grtmek isterse, fesih hususunda sigortamn mahiyeti giiztiniinde tutularak iizel bir prosediir tanzim edilmiqgekli
tir. TTK nun bu konuya dair olan 1297. maddenin tadilden iinceki
(busiin sadece hayat sigortalan igin gegerlidir) yabancr hukuklardaki
qekle esas itibariyle uygun ve ihtiyaglan karqrlar nitelikte idi. KHIV537
ile m.129? htikmti tadil edilerek prim borcunun bdenmesinde temerriit

Erig,
16. Kender, Ttirkiye'de Hususi sigorta Hukuku S.Baskr Ist'1995 s.149. Giinen
,,Agrklamat-lgtihath Tnrk Ticaret Kanunu Deniz ficareti ve Sigorta Ankara 1990"adh
igin sigortacrnrn
eseriDin 1296. maddenin gerhi krsmrnda: "sigorta ettirenin temerriidii
poligeyi veya prim taksitlere ba!'lannrg ise prime iligkin makbuzlan sigorta ettirenin
demektedir'
ikametgdhrnda ibraz etmesi veya ihtarname giindermesi gerekmektedir"
muacceliBurada ihtarname gcinderme'den ne kastedildifi anlaqrlmamaktadrr. Borcun
yeti igin poliqe veya makbuzun ibrazr gerekmektedir. veya kelimesini 99. olarak anlar
Kanunu
isek, bu takdirde de borcun odenme tarihi kesin olarak belirtilmiq ise Borglar
iidenme tarihinin
m.L07l2e g6re temerrut igin ihtar gerekmemektedir' Belki ilk primde,
himayesi
kesin olmadrlr ileri siirtilebili", arr"af ilk primin ddenmemesi halinde sigorta
pobaglamadr!,rndan sigortacr prim alaca[rm takip etmdmektedir. Kaldr ki' sigortacrmn
ola'
ligeyi tanzim ederek sigorta ettirene ibraz etnesinin Odenme tarihinin belirlenmesi
rak yorumlanmasr da miimkti,ndiir. Sonraki primlerde ise, taksitlerin
daima sigorta siizleqmesindebelirtilmektedir'

tidenme tarihleri
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qtfu.(m.1297/D:

"Diser sigortalarda (yani hayat drgr sigortararda
veya zarar sigortalarrnda) ise, sigorta ettiren kimse sigorta
primini 1295 inci
madde gereii vermemig veya prim tecil
edilmiq yahut taksiilere
baflanmrg ordu{u halde poligede vadereri
tayin ve tesbit edilen
herhangi bir taksidini vade grinrintin bitiminde
cidememiqise te_
mer^ide driqer' Temer.it giintinti takip
eden on beg grin igerisinde dahi sigorta ettiren prim borcunu ridemedisl
takdirde bu mtid_
detin bitiminden itibaren on beg grin srire
ile sigorta teminatr
durur' Bu stirenin sonuna kadar prim .denmedifi
takdirde sigorta scrzlegmesiherhangibir ihtara gerek
kalmadan feshedilmig
olur' Teminatrn durdufu srire iginde rizikonun
gergekleqmemesi
gartr ile primin cidenmesihalinde teminat
durduiu yerden devam
eder".
Madde metni incerendi$inde grirtilen gunlardrr:
eweld ifade bakr_
mrndan duqukltik vardrr (sigorta ettiren
ibaresi gok tekrarlanmrqtrr).
Borqlar hukukunun temer hrikrimlerine
aykrrrdrr, dtizenlenen gekli ile de
hukumde noksanrrk vardrr.
$riyle ki: madde metninde ,,feshedilme,,,,fes_
hedilmiq olma" ifadesi mevcuttur. Feshedilme,
hukuki bir kavramdrr, iki
tarafa borq yukleyen akitlerde borglu
temerrtit halinde bulunduiu takdirde' Kanun alacakrrya muhterif imkanlar
tammrgtrr, alacagrn tahsili,
aktin feshi gibi. Ancak aracakhnrn fesih
yetkisini kullanmasr igin muila_
ka temer.itten sonra bu hususta bir irade
beyamnda burunmasr gerekir,
irade reyanr olmadan bu hakkr kulranamazlT.
sigorta hukukunda da ge_

L7. von Tuhr, Borglar Hukukunun
Umumi Iftsmr Cilt:1-2
Qev.Cevat Edege, Ankara lgg3
par.73 III, s.619
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yabancr iilkelergerli olmasr gereken bu esas, yukarda agrklandrfr tizere
hiiktim yanhgtrr.
de g6z6nrinde tutulmuqtur. Baqka agrdan da bu'
yukarda da agrklandrlr tizere, prim borcunuh tidenmemesi halinde alaisterse prim
cakh sigortacrnn gideceBi yegdne yol aktin feshi olmayrp,
sadece aktin
alacalnnrn tahsilini talep ve dava edebilfurS. 1297 madde
feshi cihetini tanzim etmektedir. Getirilen tadilin, alacakh sigortacrnrn
prim alaprimin tahsili imkamm ortadan kaldrrdrlr gdriilmektedir.zrta,
sigorta etcakhsr sigortacrmn fesih yoluna gidecelinin bir suretle borglu
olmaktirene bildirimi yaprlmadan siizlegme kanun htikmii ile menfesih
gtistermektedir'
tadrr. Bu husus da madde hiikmtiniin hatah oldu!'unu
ifadeMadde metninde onemli bir noksanhk da vardrr. Maddenin
bagsinden buradaki prosedtiriin veya htikmiin sadece sigorta himayesi
gdriilladrktan sonraki prim odenmeme durumlanm diizenledi[i aqrkga
borcu,
mektedir, zira teminatrn durmasrndan siizedilmektedir. Prim
sigorta himayesi baglamadan tince iidenmemiqse, alacakh sigortacrnm
yoktur. Bu dustizlegmeyi nasrl feshedebileceli hususunda bir hiiktim
rumdabaglanggtayanisigortahimayesibaqlamadanOncesdzlegmenin
feshi genel hiiktimlere, Borglar Kanunu hukiimlerine tdbi olacaktrr'
Borglarhukukuntemelprensiplerineaykrnveyanlrgolanmuadbu
del metin sigortacrlarrn isteii tizerine kaleme ahnmrgtrr. sigortacrlar,
ie
metin ile prim alacaklanm tahsilde higbir zorluk gekmeyeceklerini
ve ktilfetinstizlegmenin feshi igin sigortahsrna ihtar gondermek zahmet
getirilmeden kurtulacaklanm zannederek, bu amagla biiyle bir hukmtin
primleri kosi rizerinde rsrar etmiqlerdir, gimdi de bu htikiim sayesinde
ettirenler
layca tahsil ettiklerini beyan etmektedirler. Bu htiktim sigorta

18. Fazla bilgi igin: Kender, R, &.9.e's' 152-153
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igin prim Odemedetitizlik gdstermeleri hususunda baskr unsuru teqkil
etmiqtir denmektedir. Burada gtizden kagan bir husus vardr,

sigorta

srizleqmesinin kanun hukmti icabr ve herhangibir beyanda bulunmadan
kendilifinden ortadan kalkmasr igin prim borglusu sigorta ettirenin mtitemerrit olmasr gerekir. TTK muaddel L2g7/2. maddesine gtire, sigorta
ettirenin primi 1295. madde gere$ vermemig... olmasr, temerrtit igin kdfi
sayrlmrgtrr. Bu doiru depildir, zfia 12g5. madde sadece prim borcunun
ddenme zamanlm tayin etmektedir. Ancak borcun bir de 0denme yeri
vardrr. Prim borcunun <idenmeyeri m.12g6 da gristerilmiqtir. Buna gtire
prim borcu sigorta ettirenin ikametgdhrnda ridenir. sigortacrmn veya
acentesinin ikametgdhrnda Odenecef'inedair poligede bir gart varsa buna
riayet olunur. $u kadar ki garta raimen sigorta primi fiilen sigorta ettirenin ikametgdhnnda Odenegelmekteise gart yok sa5nhr. $imdi: sigorta
genel gartlannda primin Odenmeyeri hakkrnda bir htikum gtiremedim,
polige tizerinde de bildilim kadan ile bu hususta bir gart konmamaktadrr. B<iyleolunca, yukarda da de[inildigi gibi, sigorta ettirenin mtitemerrit duruma drigmesi igin (yeni metindeki prosedur, himaye bagladrktan
sonraki primler igindir, madde metni bu bakrmdan da yanhg ifade iqermektedir, sanki ilk primin Odenmemeside burada siizkonusudur, bu ancak ilk prim iidenmeden himayenin bagladrflr tagrma sigortalan igin cari
olabilir), taksitlerin ddenme tarihlerinde, sigortacr veya prim tahsiline
yetkili temsilcisinin o takside ait makbuzu sigorta ettiren ikametgdhrna
giittirmesi gerekmektedir. Bu yaprlmadrkga, sigorta ettiren mtitemerrit
olamaz, zfuam.L296 tadil edilmemiqtir.
Yukardaki agrklamalar gOsteriyor ki, l2g7 /2. maddesinin muaddel
metni ifade ve htikrim bakrmrndan hatahdrr, higbir avrdpa iilkesinde
briyle bir htiktim yoktur, Borglar hukukunun temel prensibine aykrrrdrr.
Muaddel metin, sigorta ettirenleri primi zamamnda Odemeleri igin_
baskr altrna alma hususunda yegdne yol de!'ildir, prim bir borgtur, efer
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sigortacrlar temerrtit halinde, prim alacaklanm tahsil igin takibata gegecekleri hususunda sigorta ettir6nler nezdinde kanaat uyandrrsalardr, bu
da primin ddenmesi iqin aym baskryr ve hukuka uygun olarak hasrl
ederdi. Difer yandair, mali portesi btiytik sigorta iligkilerinde, sigortahlar, dalgrnhk yiiziinden primlerini zamamnda iidemezler ise, sigortacr onlara higbir hahrlatma yapmadan ritiko gergeklegti!'inde, senin sigortan
bitmigtir, diyebilecekler midir? Mesele budur. Bunu diyemezler ise, bu
takdirde Kanun hiikmtinti

gilnemiq olacaklardrr ve bunun sorumlulu!'u-

na katlanacaklardrr.
Di!'er bir husus, deiigtirilen 1297. madde,l264l4e gdre, sigorta ettiren kimsenin zaranna olarak defiqtirilemeyen

emredici htikiimdiir.

Ancak mezktir fikrada, 1297. maddenin 1 inci fikrasr zikredilmiqtir.
l&1w537 tadili ile eski 1. fikra sadecehayat sigortalan iqin aynen muhafaza edilmig, yukarda incelenen yeni metin maddenin 2. fikrasrm tegkil
etmigtir. Bu durumda, yeni htikmtin higbir surette emredici nitelili yoktur. Sigorta genel gartlannda farkh dtizenleme yaprlabilir.
son olarak sorumluluk sigortasrnda zarar giirenlerin haklan bakrmrndan yeni htikmtin son derece sakrncah olacafir da giizden uzak tutulmamahdrr. siizlegmenin ortadan kalkmig olmasr, do!'rudan doiruya
dava hakkr olan zarar gbrenlere kargr ileri siirtilebilecektir.
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EK:
537 sayrh KHK m.2 ve 3 Anayasa Mahkemesinin 11.9.92 gun,
1997124-35sayrh Kararr ile iptal edilmigtir. Kararda, Iptal Kararrmn
Resmi Gazete'de yayrnlanmasrndan baglayarak 6 ay sonrasrnda ytiriirlii!'e gireceii belirtilmiqtir. (Yar.Kar.Der. Mayrs 1997s.72g de: yar.ll.H.D.
8.r997/L22, K.L997/2t90 sayr ve 28.3.1992 tarihli kararda zikredilmigtir). Anayasa Mahkemesi Karan 16 Ekim LggT t. 2g142 sayrh Resmi
Gazete'deya5nnlanmrgtrr. Bu konuda yeni dtizenleme yaprlrrken yanhglann diizeltileceiini timit ederim

25 HAZIR"AN 1992 TARIIILi
BELqir{A

KAR"A SiGORTAI"ARI

MUKA\mLEsi

KANUNLTNA

GENEL BiR BAKI$
Prof.Dr. Merih K. OMAG*
I. Girig (Konunun

Takdimi)

25 :Haziran 1992 tarihli

Belqika Kara sigortalan

Mukavelesi

Kanunu - (incelememizde 1992 tarihli Belgika sigorta Kanunu diye amlacaktrr= LCAT) - Belgika sigorta Hukuku alamna tam 118 yrl hakim
olan 1874 tarihli Belgika Sigorta Kanununun (=LAB) kara sigortalan bakrmrndan yerini alan ve Kara Avmpasrnda gok yeni sayrlabilecek bir kanundur.
yanr srra, bu
Qok yeni sayrlabilecek bir sigorta kanunu olmasrnrn
kanunu inceleme konusu olarak segmemizin sebepleri muhteliftir'
tiye olan bir iilkenin kanunu olmasr, hazrrlamqrnda
mukayeseli sigorta mevzuatrndan yararlamlmrg olmasr 've nihayet Ulkemiz gibi 1957'den beri bir sigorta kodu'nun yaprlmasrmn giindemde oldu-

Avrupa Birlili'ne

Eu bir tilke igin faydah ve ilging bir tecriibe olugturmasrdrr'
7gg2 tarihli Belgika sigorta Kanununun amag ve hedefleri, esas
itibariyle/genelde, 1874 tarihli Sigorta Kanununun yetersizliklerini ve
aksakhklarrnr gidermek, geligmig ve uygulanmakta olan bazr iinemli sigorta branqlanna btinyesinde yer vermek ve nihayet sigorta ttiketicisini
(sigorta ettireni) korumaktrr.
Incelememizde 1992 tarihli

Belgika Sigorta Kanununun ihdas

sebeplerine ve amaglarrna, yasalaqtrnlmasma, Belgika sigorta mevzua-

x M.U. Hukuk Faktiltesi
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trndaki yerine, sistematiginin ana hatlanna, cizellik ve niteliklerine temas edeceiiz. Bu hususlarrn yam srra, ayrrca, I'tiim sigorta mukavelelerine rizgri mrigterek htiktimlere" (bkz. LCAT. Aryt.4-36)yer vermekle yetinece$2. Kanunun geriye kalan 113 hukmiini.i incelememizin srmrlarrna
dahil etmemiq bulunmaktayrz. Sijzkonusu htiktimlere, gegitli spesifik
aragtrrmalara konu olabilecek hacimde olmalar, ve de incelememizin srnrrlannr geniqletebileceii sebebiyle de$nmekten uzak kaldrk.
Keza incelememizde, 1992 tarihli Belgika Sigorta Kanununun uygulanma alamna, fdshe, tahkime, koruma tedbirleri masraflanna, hukuki sorumluluk sigortalarrna, hayat sigortalanna iliqkin ytirtirltikteki
htiktimlerini

bazr

-(genelde)- tamamlamak veya agrkhfa kavugturmak ama-

cryla defliqtiren ].994 tarihli Kanuna da temas etmedik.
Incelememizd.e"karqrlaqtrrmah bir metod" takibi suretiyle 1992 tarihli Belqika Sigorta Kanununu, tizellikle 1S?4 darihli Belgika Sigorta
Kanunu ile mukayese ederek tespite ve agrklamaya gahqtrk.
II. 1992 tarihli

Belgika

Sigorta

Kanununun

ihdas sebepleri

ve

amaglan
L992 tarihli Beigika Sigorta Kanununun ihdas sebeplerini ve amaglannr iki baqhk altrnda toplamak kabildir.
l. 1874 tarihli
ve aksakhklarrnr

Belgika Sigorta Kanununun

yetersizliklerini

gidermek

Belgika Ticaret Kod'unun 1. Kitabrmn X. ve XI. Babrm oluqturan
18?4 tarihli Belgika Sigorta Kanunu, Ozellikle Kara sigortalanmn ihtiyaq
ve gereklerine cevap verebilmek amacryla hazrrlanmrqtrr. Btiyle olmakla
birlikte, 1874 tarihli Belqika Sigorta Kanunu, iizel htiktim ve dtizenlemelerle bertaraf edilmig olmadrkga "Deniz Sigortalanna" ve "Kara.figsu
Taqrmalanna iliqkin Sigortalara" da uygulanmrqtrr (bkz. 1874. LAB.
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Art.3)' Bdylece, 1874 tarihli Belqika sigorta Kanunu, sigorta
mukavelelerine hakim "mtigterek hukuku', olugturmugtur.
inaas edildigi 1824 tarihi itibariyle, iyi hazrrlanmrq bir yasa
olarak
telakki edilebilecek 48 maddelik bu kanun, zamaniginde htikmtinti
icra
etmiq ve bir asrr sonrasr igin, gergeklegenhrzh ekonomik ve
sosyal geliqmeler karqrsrnda, eskimig ve yetersiz kalmaya baqlamrgtrr.
Belgikah hukukgulara

gore, Lg74 tarihli Belgika Kanununun, qekil
.ve muhteva agrsrndan, yetersizliklerini ve aksakhklannr gu baqhklar
altrnda srralamak kabildir.

Bogluk ve hatalarrn mevcudiyeti
Sigorta

ettiren

Onemli veghelerinin

ile sigortacr arasrndaki

drizenlenmesinin

hukuki

iliqkinin

bazt

ihmal edilmig olmasr. Ornek: pri-

min cidenmesine iliqkin sorunlar.

- Kdtri kaleme ahnmrg, anlamlarr
karanhk, anlaqrlmaz maddelerin
mevcudiyeti. ornek: birden gok sigorta rejimini dtizenleyen
maddeler.
- Teknik agrdan dolru olmayan hukuki
terminotojinin mevcudiyeti.
ornek: 1874 tarihli LAB'in Genel I(rsmrmn v. Bdltimtintin
Ba$hEr (:Des
quelques cas de r6solutions du contrat: sigorta
akdinden diinrilmesini
icap ettiren bazr haller)
- ozel sigorta branqlarrna ait htiktimrerin
grk krsa ormasr, sigorta
branglanmn akttiel geqiililigini rr nazara ahnmamrg ormasr.
ornek: huku_
ki sorumluluk sigortasrna gok krsa imada bulunulmug
olmasr.
2' sigorta
gulamalara

hukukuna

ve cereyanlara

ve teknifine

hakim gafday'aktiier

uy-

cevap verebilmek

L992 tarihli Belgika Sigorta Kanunu, LB74tarihli
Belgika Sigorta
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Kanunununyetersizlikveaksaklrklhnnrgidermesininyantslra'esasitibariyle
istemiq- Sigortamn gaf'daq/akttiel uygulamalanna cevap vermek
hukuki himaye sigortasrm'
tir. Ornek: hukuki sorumluluk sigortalanm'
etraflr bir gekilde duzenleyekredi/kefalet sigortasrm, hayat sigortasrm
uydurmaya gahqmrqtrr'
rek, bu alandaki tatbiki geligmelere ayak
korunmasrna hizmet edebilmeyi amaglamrgiktisadi liberalizm gergevesinde'
trr: 1g74 tarihti Belgika sigorta Kanunl,
- sigorta ttiketicisinin

sigortaettireninborgvemiikellefryetinidtizenlemig,emredicinitelikleolmayanhiikiimleriyle,,akitserbestisiilkesi''negenigbirhakimiyetalanr
tammrqtrr.Budurumdada,sigortacrtarafindanempozeedilenvesigortacryamiibalafalrhaklartanryanklozlarkargrsrnda,sigortattiketicisi
kahyordu'
(sigorta ettiren) yeterince himaye edilmiq olmuyor' korumasrz
hakim olan "ttiketigi1g?0'li yrllann baqrndan itibaren Batr toplumuna
sigorta alanrnr da etkilemig,
nin korunmasl cereyanr', (:consum6risme)
emredici' hukumlerle tegboylece 1992 tarihli Belgika sigorta Kanununu
hizedilmekvetaraflannhakveborglanarasrndagereklidengeyitesis
ttiketicilerini giiglti ve konuetmek suretiyle, zayrf durumda olan sigorta
Bu konuda ileride'
yu iyi'bilen sigortacr karqrsrnda korumaya gahgmrqtrr'
bahsinde tamamlayrcr bilgi
1gg2 tarihli kanunun ozellikleri ve nitelikleri
verilecektir.
Ill.rgg2tarihliBelgikaSigortaKanunununYasalagtrnlmasrve
Ytirtirltife

Girmesi

l. Yasalaqtrnlmasr
yerine yeni bir
Belgikada 1874 tarihli Belgika Sigorta Kanununun
sigortamukavelesikanunununyaprlmasrfrkriyenibirfikirolmayrp,
hayli eski tarihlere dayanmaktadrr'
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II. Dtinya Savaqrndan once, 1937'de, Prof.Dr. E. Van Dievoet,
Iftaliyet Komiseri srfatryla, sigorta mevzuatrnda reform yapmak tizere
atanmrqtrr.
LouvairiUniversitesi

ri{retim iiyesi ve bir sigorta tatbikatgrsr srfa-

tryla, Prof.Dr. E. Van Dievoet'nun 1940'larda kaleme aldrgr dikkat gekici
0n-proje, bir takrm husumet ve diigmanhklar ytiztirrden Parlamento tarafrndan rrazara ahnamadr. Takriben 120 maddeden oluqan ve aJmr zamartda, hem zarar sigortalarrm hem de mebla$ sigortalanm dtizenleyen bu
cin-projenin kaleme ahnmasrnda, Prof.Dr. E. Van Dievoet, mukayeseli
hukuktan ve dzellikle 1930 tarihli Fransrz Kanunundan esinlenmistir
(bkz. E. Van Dievoet: L'Assurance en Belgique. 2. Vol. 1940).
1962 yrlmdan itibaren, Belgika Adalet Bakam tarafi.ndan atanan
mtitehassrslardan oi rq"tt bir Komisyon bu igi yeniden ele almrqtrr. Once
Prof. de Fraipont, daha sonra ise Prof. Van der Meersch tarafrndan bagkanh[r ytirtittilen bu komisyon, 20 civarrnda iiLniversiteprofesdrti, Adalet
ve Ekonomik lgler Bakanhklanmn tist dizey biirokratlarr ile tanrnmrq
sigorta tatbikatgrlanndan olugmaktaydr.
Komisyon, gahqmalannda, Prof. E. Van Dievoet tarafindan kaleme
ahnan metni temel almak konusunda serbest brrakrlmrqtr.
Bu komisyonun gahgmalan bir iin-proje halinde, 1982 yrhnda,
Adalet Bakanhfrna sunuldu. Bu iin-proje hakkrnda Belgika "Conseil
d'Etat"sr 17 Mayrs 1985'de gtirtg bildirdi. Bu gOrtig gergevesinde,Kanun
Tasarrsr yeniden gdzden gegirildi, 1989 yrhnda kanun teklifi haline getirildi ve 25Hazfuan 1992 tarihinde yasalagtrnldr.
Hemen hatrrlatahm ki, kara sigortalan bakrmrndan, 7874 tarihli
Belgika sigorta Kanununun yerini alan 1992 tarihli

Belgika sigorta
yasalagtrrrlrrken,
Kanunu
ilgili ttim taraflann temsilcilerinin ve ozellikle
sigorta ttiketicilerinin temsilcilerinin e{ilim ve grirtiqlerinin nazara ahnmasr ihmal edilmemiqtir.

HUKUK ARAFTIRMAIARI

774

2. Yiirtirliiie

Gimesi

1992 tarihli Belgika sigorta Kanununun 149. maddesine giire, bu
kanunun kapsadrS her hUkmtln yiirtirliife giriq tarihini I{ral tespit eder'
Buna gtire, 24 Aiustos 1992 tarihli Kraliyet Emirnarnesi ile bazrhiikiimlerin ytirtirliige griq tarihi olarak 21 Eyltil 1992 tarihi tespit edilmiq, digiriq tarihi 1 Ocak 1993'e kadar grkacak

ler bazrhtiktimlerin yiinirlUfe
emirnamelere brralulmr gtrr.
IV. Belgika

sigorta

mevzuatl

Sigorta Kanununun

gergevesinde

1992 tarihli

Belgika

Yeri

Esas itibariyle sigorta ttiketicisinin korunmasrm hedef alan 1992
tarihli Belgika Sigorta Kanunu, Belgika sigorta mevzuatrnrn iig temel direiinden birini tegkil etmektedir. Belgika sigorta mevzuatrmn tig temel
direfini gu gekilde srralamak kabildir:
- Lgg2 tarihli Belgika kara sigortalan mukavelesine iligkin yeni
-(genelde} taKanun ile bu kanunun ytirtirliikteki bazr htikiimlerini
mamlamak veya agrkfiga kavuqturmak amacryla deliqtiren 1994 tarihli
Kanun.
- 1991ve 1993 tarihli Kraliyet Emirnameleri (Talimatnameleri) ile
aegiqiklig.e uirayan 9. Eylul. 1975 tarihli Belgika sigorta Murakabe
Kanunu.
- Nihayet, "sigorta Aracrlarrna" iligkin "Avntpa Recommandation" u.
Yukanda belirttilimiz
hukukgulan

ve

tig temel dire!'in yanr slra, Belgika sigorta

tatbikatgilan,

"Ticari

uygulamalara,

Tiiketicinin

Bilgilendirilmesine ve Korunmasrna lligkin" 14 Temmuz 1991 tarihli kanunun da sigorta alamna uygulanabileceiini belirtmektedirler' Ornek:
sigorta ettiren agrsrndan gayri adil klozlann (clauses abusives) mevcudiyeti halinde
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1992 tarihli Belgika sigorta Kanunun yiiriirhi$e girmesinden
6nce
grkarrlmrg bulunan aga{rdaki Ikariyet Emirnamererinin
de yeni kanunun getirdisi gergevedtizenlemeye intibak ettirilmeleri
sdzkonusudur.
- }ztelhayata iliqkin akit-drgr
hukuki sorumlulu!.u temin eden sigorta akitlerinde asgari garantilerin gartlannr
belirleyen 12 ocak 19g4
tarihli Ift aliyet Emirnamesi.
- Hayat sigortalan tizerindeki
faaliyeilere iliqkin s remmuz 19g5
tarihli Kraliyet Emirnamesi.
- Basit rizikolara ili$kin olmak
tizere yangrna ve di!.er tehrikelere
kargr sigortayr duzenleyen 1
$ubat lggg tarihli Iftariyet Emirnamesi.
- Hukuki himaye sigortasrna
iliqkin 12 Ekim 1990 tarihri Krarivet
Emirnamesi.
V. 1992 tarihli

Belgika Sigorta Kanunun Uygulanma
Alanr

1992 tarihli Bergika sigorta Kanunun uyguranma
alanr, dzer ka
nunlarla ak"sidtizenlenmedikge,,,Kara Sigortalandrr,,
(bkz. LCAT. Art.2/
1).
Agalrdaki hususlar 1992 tarihri Bergika sigorta
Kanunun uyguranma alanr drgrndakalmaktadrrlar:
'

- Mtikerrer sigorta (reastirans):
mrikerrer sigortarun 1992 tarihli
"
Belgika sigorta Kanunun uygulanma aranrmn
drqrnda brrakrlmasrnrn sebebi, reastirans gibi uluslararasr nitelik tagryan
bir hukuki iglemde ,,akid
serbestisi ilkesi" nin gegerli olmasr ve
reastirans igleminin taraflarrmn
kanunun korunmasrna ihtiyag gristerrneyecek
derecede,bu alanda, yeterli bilince ve bilgiye sahip olmalandrr.
.
- Deniz ve ig su sigortalarr:
bu sigortal ara rgz4 tarihli Belcika
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sigorta Kanunu ile Ticaret Kod'unun vI. ve x. Bablan uygulamr.
- Hava sigortalan: bu sigortalara da 1874 tarihli Belgika Sigorta
Kanunu uygulamr.
- Miinhasrran kara yolu ile taqrnmayan emtea sigortalarr'
(1874 tarihli LAB. ise, kara sigortalanna oldu[u kadar, deniz sigortalanna ve karayolu ve ig sular yoluyla yaprlan taqrma sigortalalna
da uygulamyordu. bkz. Art. 3).
vI. 1992 tarihli

Belgika

sigorta

Kanununun

sistemati$inin

Ana

Ilatlan
1992 tarihti Belgika sigorta Kanunu, genelde, ddrt kademeli bir btiItimleme (:titre-chapitre-section-sous/sectign) sistemi gergevesinde oturtulmug, hepsinin kenar baqhF olan 149 maddeden olugmaktadrr. Bu
maddeleri, ana./temel hatlan itibariyle, aga[rdaki sistematik gergevesinde toparlayrp iizetlemek kabildir.
1. Genellikle

Kara Sigortalan

Mukavelesi

- Tammlar
- Uygulanma alam
- Emredici Hiiktimler
2. fiim

Sigorta Mukavelelerine

Orgii Mtipterek

- Sigorta akdinin kurulugu
- Sigorta teminatrmn kaPsamr
- Sigorta akdinin muhtevasr ve ispatr
- Sigorta akdinin ifasr
- Baqkasr lehine gart
- Rizikonun mevcut olmamasr/deiigmesi
- Mtiqterek sigorta

lfiikiinler
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- Sigorta akdinin feshinin tabi oldug-uqekiller
- Sigorta akdinin stiresilsona ermesi
- Zamanagrmr
- Tahkim
3. Tazmini nitelikteki

sigortalara

tizgti htiktimler

4. Zarar sigortalan
Genel htiktimler
Ttim mal sigortalann a lzgumriqterek htiktimler
Baztmal sigortalann a Lzgohriktimler
* Yanglna karqr sigorta
Zirai sigorta
* I(redi/kefalet sigortasr
Hukuki sorurnluluk sigortasr mukaveleleri
Hukuki himaye sigortasr mukaveleleri
5: $ahrs sigortalarr
- Mrigterek hukumler
Hayat sigortasr mukaveleleri
* Genel htiktimler
* Sigorta edilen riziko
* Primlerin cidenmesi/sigo
rtahimayesinin baglamasr
* Sigorta ettirenin haklarr
* Lehdann haklan
* Malbirligi rejimine tabi
egler arasr sigortalar
Hayat sigortasr drgrndaki gahrs sigortalan
6. Son htiktimler
- Cezahtiktimleri
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- De$qiklik getiriten kanun htiktmleri
- ilga edilen kanun htiktimleri
- Gegici htiktimler
- Ytinirltik hrikmti
1992 tarihti Belgika Sigorta Kanunun kurduiu bu sisteme karqrhk,
1874 tarihli Belgika Sigorta Kanunun ihtiva etb1|i 43/44 maddenin bir
krsmr, "sigortaya iliqkin genel mahiyetteki htiktimleri" gergeveleyenaltr
baqhk altrnda toplanmrg (genel htiktimler, sigorta yapabilecek kigiler, sigortacrnrn/sigortahmn borglan, sigorta akdinin ispatr, sigorta akdinden
d6niilmesini icap ettiren bazr haller' zamanaqrmr) di!'er bir krsmr ise,
iizellikle "bazr Kara Sigortalanrra iliqkin tizel mahiyetteki hrikumleri"
gergeveleyentig baqhk altrnda toplanmrqtrr (:yangrn sigortalarr, zirai sigortalar, hayat sigortalarr)
vII.

sigorta

Kanununun

1992 tarihli

Belgika

Hiikiimlerin

Ozellik ve Nitelikleri

ve ihtiva

Ettigi

1992 tarihli Belgika sigorta Kanunun ve ihtiva ettiii hiikiimlerin,
muhteva ve qekil agrsrndan arzetti{i Ozellik ve nitelikleri aga[rdaki
qekilde srralamak kabildir.
- Temeuteknik kavramlann tammlanmasr: L992 tarihli Belgika
Kanunun 1. maddesinde, iirnefin, sigorta akdi, sigortah, lehdar, zarar
goren qahrs, sigortacrmn edimleri, zatar sigortalal, qatls sigortalal"'
vs. gibi, 6zel sigorta hukuku bakrmrndan faydah ve zorunlu nitelikteki
(1874 tarihli
bazr temeVteknik kavramlann tammlanna yer verilmiqtir
LAB'de bu trir tammlara yer verilmemiqtir)'
- Emredici/amir nitelik: Lgg2tarihli Belgika sigorta Kanunun esas
amacr, sigorta ttiketicisini korumaktrr. Bu noktada, bir gok modern mevntatlan yararlanan Belgika kanun ko5rucusu,sigorta ttiketicisini korum a
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amacrna ulagabilmek igin, kanun hrikumlerine, kural olarak
ve genellikle, emredici (amir) bir nitelik vermigtir. Belgika kanun ko5rucusu,
istisna_
en',bazr hiikiimler bakrpp6.tt, taraflara iizel anlagmalarla
bu htiktmle_
rin aksini kararlagtrrabilme yetkisi tammrgtrr. Bu nitelikteki
htikrimler
maddelerin yazrm bigiminden belirlenebilmektedir (bkz.
LCAT.ATt.B).
ornesin, agalrdaki huktimlerin aksi sigorta akdi ile kararlaqtrnlabilir.
* sigortacr harbin sebep
ordufu hasarlardan sorumlu defildir,
* mtigterek sigorta
mtiteselsil sorumlulu!,u tazammun etmez.
x bir zarar sigortasrndan
elde edilen edim, bir mebla[ sigortasrndan elde edilen edimden indirilemez,
* yangrn sigortasrna ek
hukuki sorumluluk sigortasr cismani zaratlan temin etmez.
netgit<a sigorta hukukunda, Lgg2 tarihri Belgika sigorta
Kanunun
emredici hrikiimlerine aykrn olan krozrara uyguranacak
mrieyyide, kurar
olarak, gegersizliktir. Ancak, Belgikah sigorta hukukgularlna
ve tatbikat_
grlanna gdre, kanunla tizel menfaatlerin korunmasr
scizkonusu olduiu
stirece, gegersilik miieyyidesi nisbi bir nitelik taqrr. B.ylece
6zel menfaatleri koruyan ve baglangrgtagegersizlikle muallel olan
klozlar bilahare ka_
nunla korurimak istenen kigilerce (:sigortah, sigorta
ettiren, zarar g6ren)
megrulagtrnlabilir.
(sigortacr igin btiyrik bir hareket serbestisi
sa[layan 1gz4 tarihli
LAB'nin ihtiva ettiii hiikiimler ise emredici nitelikte
olmayrp esas itiba_
riyle, tamamlayrcr ve yorumlayrcr hiiktimlerdi.
Bu nitelikteki htiktimler,
sigorta hukuku ve tekni!'i bakrmrndirn yeterince bilgili
ve bilinglenmig si_
gorta ettirenler bakrmrndan esneklik arzettikrerinden
bir avantaj teqkir
ediyorlardr).
fl
: L992 tarihli
Belgika sigorta Kanununa hakim olan temerl
efitim sigorta ttiketicisinin
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ihen iyr gekilde korunmasrdu. Lgg}tarihli Belgika Sigorta lbnununun
giisteretiva ettili emredici htiktimler, gelecefin tek pazannda faaliyet
recek sigortacrlann egit igleme tabi tutulmasrm saflayarak, "artan bir
kabetin" ve "kaliteli bir hizmetin" kombinasyonunu mtimktin krlmrqtrr'
1992 tarihli Belgika sigorta Kanunu, sigorta tiiketicisinin korungok komasr hedefine ulaqabilmek igin ihtiva etti$i bazr htikiirnlerle daha
rumayr (:plus de protection), diier bazr htiktimlerle

de daha az icbatl

zorlamaln ( :moins de contrainte) amaglamrqtrr'
sigorta ttiketicisinin

"daha gok korunmast" iki gekilde gergeklegti-

rilmeye gahgrlmrgtrr:
* sigorta ettirenle sigortacrnm hak ve borglan brasrnda makul ve
iyi bir denge kurulmugtur.
* kanunu miikellefryetlerine

riayet etmeyen sigortahya uygulana-

cak mtieyyideler hafifl etilmiqtir'
Sigorta tiiketicisinin

daha gok korunmasrm amaglayan kanun hii-

ktimlerirre agalrdaki drnekler verilmektedir :
sigortahnrn 1i2i!e1sn gergeklegmesindeki a[,rr kusuru sigortacryr otomatik olarak borgtan kurtarmaz (bkz' LCAT'ArL'8|?I
*

hile hali harig, sigortahnrn rizikonun gergekleqmesini ihbar miikellefiyetinin ifasrnda gecikmesi, bu gecikmenin sigortacrya bir zarar ika
*

etmesi kayrt ve gartryla, miieyyidelendirilmigtir

ftkz. LcAT, Arb.2UUz\.

priminbdenmemesihalinde,sigortagarantisininaskryaalrn.
masr, 15 gtinden az olmayacak iidemeye iliqkin ihtarrramenin siiresinin
l.,rnundan itibaren htiktim ifade etneye baglar ftkz. ICAT. Art15.16).
Sigort.l ttiketicisi bakrmrndan "daha az iebailzorlamayl" 0ngtiren
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kanun, bu amagla;
* sigorta srizleqmesinin
stiresini krsaltmrg,
x sigorta ettirenlerre
sigortahlann sigorta akdine sadakat ve sigorta akdine devam miikellefiyeilerini hafi
fl etmi gtir.
Bu ttir kanun hiiktimlerine agafrdaki tirnekrer verilmektedir.
* sigorta akdinin
siiresi 10 yrldan bir yrla indirilmigti r (bkz.
LCAT. Ar.s0/1).
* kombine sigorta
akitlerinde, gayet sigortacr krsmi fesih hak}:rnr
kullamrsa, sigorta ettiren sigorta akdini biitrinti
itibariyre feshederek akdi bafdan tamamen kurturabilir (bkz.
LCAT . Art.rz/
2).
x sigortah mahn
bir bagkasrna dev'i, sigortadan do!.an hak
ve
borglann da devralan qahsa zorunlu orarak
devrini tazammun
etmez (bkz. LCAT. Art.b7).
(7874tanhli LAB'de bu <izellikleri
bulmak pek mtimkrin degildir).
- Kanunun ihtiva ettili hiikUmlerin:
bazrlan, mahkemelerin mtistekar igtihailannrn
benimsedis.i g<iziimleri yasalagtumrgtrr,
* baztla^, rizel
sigorta brangranna daha rince getirilmiq rejimreri
genellegtirmigtir,
* diSer bazrlan
ise yepyeni bir model ve diizenleme getirmigtir.
.

(L874 tarihli LAB'de ise, genellikte,
bunu tam aksi bir teqtikktil
tarn benimsenmigtir).
1
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konmasrmdngdrmektedir
(1874tarihli LAB ise, bu tiir duzenlemelereihtiyag gbstermeksizin
kendi kendisine YetiYordu).
VIU.

fiim

Kara

Sigortalag

Mukavelesine

Ozg.i

Mtigterek

Hiikiimler: Kanunun 4 ila 36 maddeleri arasrndaki hiiktim'
lerine genel bir balug
L. B6him: SigortaAkdinin Kurul'ugu

- Onceden imzalanmrg polige, sigorta akdinin tizel bir gegididir.
qartlarla,
sigortacr tarafindan onceden imzalanmrg polige, tizerinde yazrh
sigorta akdinin kurulmasrna iligkin bir "icabr" taqrr. Bu qartlar, bilahare,
sigorta ettirenin, poligenin bu amaqla dngtirtibniiq ilgili yerlerinde belirteceii agrklamalarla itmam edilir.
- Onceden imzalanmrg poligenin varh!,r halinde, sigorta akdi, pollgenin sigorta ettiren tarafindan imzalandr!.r anda kurulmug sayrlrr.
- Aksine sozlegme olmadrkqa, sigorta teminatr, poligenin sigortacr
tarafindan ahndrirmn ertsi gtinti iqlemeye baglar. Bu tarihin sigorta ettirene bildirilmbsi gerekir
- sadece 30 gtinden az siireli sigorta akidlerinde,.taraflar, 30 giin
(:Droit de Repentir)'
iginde sigorta akdini feshetme yetkisine safuiptirler.
30 gtiniin baqlangtcr, ijnceden imzalanmrg poligenin sigortacr tarafindan
elde edildifi tarihten baglar.
akdi hemen/derhal
$a. et sigo rta ettiren akdi feshederse, sigorta
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sona erer. $ayet sigortacr akdi feshederse, fesih beyam, feshin ihbhnndan 8 giin sonra etkisini gdsterir (bkz. ve karg. LCAT. Art.4 ve 1).
Sigorta Talepnamesi (:La Demande dlAssurance\
- Sigorta talepnamesi sigortacrdan kaynaklanan bir belgedir. Bu
belge ile, sigortacr, sigorta ettirenin talebi halinde, rizikoyu gegici olarak
himayesine almayr teklif eder.
- Burada, sigorta akdi, sigorta talepnamesinin sigorta ettiren tarafindan imzalanmasryla kurulmug sayrlrr.
- Onceden imzalanmrg poligenin feshine iligkin yukandaki esaslar,
sigorta talepnamesinin mevcudiyeti halinde de gegerlidir/sakhdrr

(bkz.

vekarg. LCAT.ArI.4 ve 1).
Sigorta Teklifrramesi (:La Proposition d'Assurance)
- Sigorta teklifrramesi sigortacrdan kaynaklanan bir formiilerdir.
Sigorta ettiren tarafindan doldurulur. Sigortacrnrn riziko hakkrndeki kanatini etkileyen, rizikoyu krymetlendirmeye yarayan faktiirleri aydrnlatmaya hizmet eder.
- Sigorta teklifiramesi, kural olarak, gerek muhtemeVaday sigorta
ettireni, gerekse sigortacryr bir mtikellefiyet altrna sokmaz.
- Sigortao, sigorta teklifiramesinin

ahnmasrndan itibaren B0 gtin

iginde sigorta akdinin kurulmasr ytiniirrden bir akit icabrnda bulunmamrssa veya rizikoyu sigortalamayr reddetmemigse, zarar ziyanltazminat
miielyidesi altrnda, sigorta akdini kurmakla yiikiimlti sayrlrr.
- Bu hususlar ve sigorta teklifrramesinin imzalanmrg bulunmasrnrn
sigorta himayesini baglatmayaca[r esasr, agrkgateklifuemede yer almahdrr (bkz. ve karg. LCAT.Art.4. A5rncabkz, ve karg. Art.l)
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(1874 tarihli LAB'de yukanda agrklanan husus ve esaslar diizenIenmemigtir).

- sigorta ettiren, sigorta akdinin kurulugu srrasrnda, bildigi ve makul bir surette rizikoyu krymetlendirmeye yarayan fakttirleri tegkil edecek hususlan, do!.ru bir qekilde, sigortacrya ihbarla ytikiimliidiir.
- Bununla birlikte, sigortacrrun bildiEi veya makul bir surette bilmesi gereken hususlar ihbar miikellefiyetinin kapsamr drgrndadrr.
- Bu miikellefiyetin
crmn

rizikoyu

ihlalinde sigorta ettirenin kasdr. varsa, sigorta-

}<rymetlendirmede/deEerlendirmede hataya

qartryla. sigorta akdi batrldr/

diigmesi

gegetsizdir. Sigortacr ihlale vakrf oldu!'u

ana kadar igleyen muaccel primlere hak kazamr.
- Ihbar mrikellefiyetin. ihlalindeki kusur kasrt derecesinde deiilse,
sigortacr akdin def'igtirilmesini teklif eder. Sigorta ettiren, bu depigiklik
teklifini reddederse veya kabul etmekte gecikirse, sigortacr akdi feshedebilir.
- sigortacr, sigorta akdini hig kurmayacasna iliqkin bir delil getirirse, akdi yine feshedebilir.
- Kanunda belirtilen stireler iginde akdi feshetmeyen veya def'iqtirilmesini teklif etmeyen sigortacr, kendisince malum olan olay ve vakralara, artrk gelecekte istinat edemez.
- sigorta akdinin desiqtirilmesinden veya feshinden iince riziko
gergekleqti!'i.takdirde, kanun, ihbar mtikellefiyetinin ihlalinin sigorta ettirene isnat ve izafe edilip edilemeyeceiine (:kusuruna bailamp bailanmayacaSna) giire bir ayrnm yaparl lhlal keyfryeti sigorta ettirene izafe
ve isnat edilebiliyorsa, yani sigorta ettiren, iyi bir aile babasr olarak rizi-
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koyu krymetlendirmeye yarayan faktiirlerin

ihbar edilmesinin gerektiii-

ni bildigi halde, bu ihban yapmamrqsa, sigorta tazminatr, ddenen primle
ddenmesi gereken prim arasrndki orana indirilerek tediye edilir. Ihlal
keyfiyeti sigorta ettirene isnat ve izafe edilemiyorsa, sigortacr, kararlagtrnlan tazminatr 6der.
- Gergek mahiyeti hasarla ortaya grkan bir rizikoyr hig bir surette
sigorta etmeyeceiini ispat eden sigortaclnrn tazminat mtikellefiyeti 6denen tiim primlerin iadesiyle srmrhdrr (bkz. ve karg. LCAT.Ant.5,6,Z).
(Akdin kurulugundaki

ihbar mrikellefiyeti

1-874tarihli

LAB'in g.

maddesind 4 satrr gergevesindedtizenlenmigtir. Bu diizenlemeye gtire, ihbar mtiLkellefiyetinin ihlalinde "kdtri niyet" olmasa$ile akit gegersizdir).
2. Bdliim: Teminatrn I(apsamr
- Kimin tarafindan gergeklegtirilirse gergeklegtirilsin, kasden ger.
geklegtirilen hasarlar sigorta teminatrmn kapsamr drgrndadrr. Bu konudaki aksine anlagmalar nazaraahnmaz.
- Sigortacr afrrda olsa, sigorta ettirenin, sigortahmn, lehdann kusuru ile gergeklegen hasarlan tazminle ytikrimliidtir. Sigortacr, sigorta
akdinde agrkga ve srmrla5ncr bir gekilde belirtilmek gartryla, bazr afrr kusur hallerinin zararh sonuglanna himaye vermekten kendisini muaf tutabilir.
- Aksine sOzlegmeolmadrkga, harp, harple aym mahiyetteki olaylar
ve ig harp dolayrsryla gergeklegenhasarlar sigorta teminatrmn kapsamr
drgrndadrr.
- Sigortacr, kendisini,,sigorta himayesi vermekten muaf tutan olaylan ispatla ytikrimltidiir (bkz. ve karg. LCAT.Art.8,g).
(7874 tarihli LAB'ne g6re, sigortacr, sigortahnrn (kasdrndan) a!.rr
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kusurundan, aksine sdzleqme olmadrkga, esyanm zati ayrplanndan,
harpten veya isyandan do!'an hasarlan gidermekle yiikiimlti deEildir.
bkz. ve karq. LAB.Art.L6,.18, 19)'
3. Biiltim: Sigorta Akdinin Muhtevasr ve Ispatl
.

- Sigorta akdi, asgari, agalrdaki hususlarr kapsamahdrr'
* hangr tarihte

tarihte

kuruldufu/trangi

sigorta himayesinin

baqladrlr'
{c akdin stiresi,
* sigorta ettirenin/sigortahmn/lehdann

hiiviyetleri,

* sigortacrmn veya mtiqterek sigortacrlann isim (ticaret unvam)
ve adresleri,
* sigorta aracrslmn isim ve adresi,
* temin edilen rizikolar,
* prim miktan veya prim miktarrmn tespit qekli.
- Sigortac, en geg akdin kuruldu!'u anda, sigorta ettirene, temin
edilecek riziko hakkrnda sigorta ettirenin yazrh olarak bildirdili hususlann

tasdikli

bir

kopyasrm

tevdi

ile

yukiimludiir

(bkz. ve karg.

LCAT.Art.1Ol2.3').
(1874 tarihli LAB'in 2?. maddesine giire, sigorta poligesi, sigorta
akdinin kuruluq tarihini, sigorta ettirenin, sigortahmn isimlerini, sigortacrmn ytiklendiii

riziko5ru, rizikonun baglangrg ve bitig siirelerini kapsa-

mahdrr).
- Taahhiit edilen ytiktimltiltiklerin

miktan ne olusa olsun, sigorta

akdi ve bu akdin depiqiklikleri, tarallar arasrnda, yazrh delille ispat olunur. Ikrar ve yemin muhfuzdur'
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-Yazr\ delil baglangtcr bulunmasr halinde, gahitle veya karine ile
ispat caizdir (bkz. ve karg. LCAT.Art.10/1).
(1874 tariNi LAB'in 25. maddesine gdre, sigorta edilen mahn de!'eri ne olursa olsun, sigorta akdi yazrh delil ite ispat olunur, yazrh delil
baqlangtcrmn bulunmasr halinde qahit dinlenebilir).
4. B0ltim: Sigorta Akdinin Ifasr
- Sigorta akdi ile kararlagi;rnlmrq, belirli bir borcun/mtikellefiyetin
ifa edilmemesi sebebiyle, sigorta ettirenin sigorta mukavelesinden dofian
tazminab hakkrm

krsmen/tamamen

kaybetmesi

mtieyyidesi,

borcun/

mtikellefiyetin ademi ifasr ile rizikonun gergekleqmesiarasrnda illiyet bafmrn (:sebep-sonugiliqkisinin) bulunmasr qartryla, sigorta akdinde ting6riilebilir (bkz. ve karq. LCAT.Art.1l).
(18?4 tarihli LAB'de bu maddeye paralel bir diizenlemeye rastlanmamaktadrr).
'

- Aksine siizlegmebulunmadrkga, kombine poligelerde (:aym riziko-

ya kargr geqitli menfaaUgahrslann sigortasr veya sigorta ettirenin birden
qok rizikoya kargr sigorta yaptrrmasr) edimlerden birine iliqkin olarak doSan fesih sebebi, sigorta akdini biitiinti itibariyle etkilemez (:lusmi fesih
hakkr)?i
- $ayet, sigortacr, edimlerden birine veya bir kaqrna iliqkin sigorta
teminatrm feshederse, bu takdirde, sigorta ettiren, sigorta akdini butunti
itibariyle feshedebilir
- Edimlerden birine iliqkin butlan/gegersizlik sebebi, sigorta akdini
btitiinii itibariyle etkilemez. (bkz. ve karg. LCAT.Art.l2).
(1874 tarihli I"AB'de bu dtizenlemeye paralel bir hiiktim yer almamaktadrr).
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- Sigorta primi aramlacak bir borgtur'

- Sigortacrya doirudan dolTuya iidenmedikge' primin' sigortaonrn
kabzayetkiliveki]iolarakgOronen3.birqahsa6denmesivebugahrsca
tahsili,sigortaettireniprimborcrrndankurtanr(bkz.vekarg.
LCAT.Art.13).
(lsT4tarihliLAB,debudtizenlemeyeparalelbirhtikiimyeralma.
maktad"rr).
-Vadesindesigortaprimininiidenmemesi'borglununtemerriide
garantinin ashya abnmaduqtirtilmesi gartryla, sigorta akdinden dopan
yot agar'
srna veya sigorta akdinin feshedilmesine
-Sigortaakdi,sigortahimayesinin,ilkprimintidenmesindenitiba(bkz' ve karq' LCAT'Art'14)'
ren baqlayaca[nhususunu tingtirebilir
(18?4tarihliLAB'debudtizenlemeyeparalelbirhtiktimyeralmamaktadrr).
Odeme lhtarr
-Sigortaettirenintemerrodediigtirtilmesi,yaztiglerimtidiirtiniin
mektupla gergekleqtiritebligatr ile veya postaya veriimiq bir taahhiitlti
lir.
- Bunlar, 15 giinden az olmamak uzere' tespit edilen siire iginde
'
primin ddenmesi ihtanm ihtiva ederler'

iginde

.Temerrotihtan,priminiidenmesigerekentarihiveverilenstire
sigorta etprimin odenmemesine ba!'la4abilecek hukuki sonuglan

tirene bildirir.(bkz' ve karg' LCAT'ArI'15)'
(1874tarihliLAB'debudiizenlemeyeparalelbirhtikiimyeralma-.
maktadrr).
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urk y" ulrn*"'u"y"

rigo"tu

"k-

- Askrya ahnma veya fesih, lb. maddede
iingiirtilen stirenin (:asgari
15 gtnhik stire) bitiminde htiktim ifade eder.
- sigorta teminatr asllya ahnmrgsa (:durmugsa),
muaccel olan
primlerin, gerekiyorsa faiziyle birrikte iidenmesi, aslo
haline son verir.
- Temerrtit ihtarrnda sakh tutulmasr
kaydryla, sigorta teminatrnr
askrya alan sigortacr, akdi feshedebilir. Fesih beyam, teminatrn
askrya
alrndrfr ilk gtinden baglamak izere, rE giinden az olmayacak bir
siirenin
sonunda htikiim ifade eder.
- sigortacr, temiirrtit ihtannda fesih
hakkrm mahfuz tutmamrgsa,
fesih, 15. maddeye gtire yaprlacak yeni bir 6deme ihtarr flzerine gergeklegtirilebilir (bkz. ve karg. LCAT.Art.16).
(t}l4tarihli

LAB'de bu dozenlemeye paralel bir hukum yer alma-

maktadrr).

primler agrsrndan etkileri
- sigorta ettirenin, lb. maddeye uygun
olarak mtitemerrit krhnmasr gartryla, sigorta teminatrmn askrya ahnmasr, daha sonra
muaccel olacak primlerin sigortacr tarafindan talep edilmesi hakkrna haler getirmez.
- Bu durumda sigortacrmn talep
hakkr, birbirini.takip eden 2 yila
iliqkin primlerin miktarr ile srmrhdrr (bkz. ve karg. LCAT.Art.lZ).
(1874 tarihli I"AB'de bu dtizenlemeye paralel
bir hiikiim yer almamaktadrr).
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Prim Iftedisi
-Sigortaakdi,hangisebeplefeshedilmigolursaolsun'feshinhiiiligkin olarak odenmig
ktim ifade ettifi andan sonraki sigorta ddnemine
bulunanprimler,feshinhiiktimifadeetti!'iandanitibarenbaqlayan15
giin iginde sigorta ettirene iade edilir'
-Krsmifesihhalindeveyasigortaonrnedimininazalmasrftafrfle.
mesi,tenkiseu$ramasr)halinde,yukandakifikra'azalmayatekabtil
edenprimlere,aza|madlgtistindeuygulanrr(bkz.vekarq.LCAT.ArI.18).
(1874tarihliLAB'debudzenlemeyeparalelbirhiiktimyeralmamaktadrr).

-Sigortalr,mumktinolurolmaz,herhAluk6rda,akittetespitedilen
ihbarla miikelleftir'
stire igerisinde, rizikonun gergeklegtilini sigortacrya
-Makul(:miinasip)sayrlabilecekbirstiratlebuihbarifaedilmigse
edilmedi!'i hususuna issigortacr, akitte 6ng6riilen ihbar stiresine riayet
tinat edemez.
_ sigortah, rizikonun iginde gergeklegti!'i gartlarr ve hasarrn kapsamrnrtespiteyarayacakttimsorulancevaplarrdrrmak,bunlarailiqkinttim
faydalrbilgileri,gecikmeksiTin,sigortacryateminlemiikelleftir(bkz.ve
karq. LCAT'ArI.19).

.Zatarsigortalannda,sigortalr,hasannz,arat||sonuglannr6nle.
tedbirleri almakla mtimek ve hafifletmek iizere makul ve mii'nasip ttim
ve karq'
ftkz'
alma mtikellefiyeti)
(=Koruma tedbiri
kelleftir
LCAT.Art.20).
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Miieyyideler
- sigortah, rikizonun gergeklegmesini ihbar borcu
ile koruma tedbirlerini alma borcunu ycrine getirmezse, bundan sigortacr igin bir zarar
do['masr gartryla, sigortacrmn, ultadr!.r zarar iilgtistinde sigorta tazmina_
trnrn tenkisini talebe hakr vardrr
- sigortah, bu borglanm hileli bir gekilde ifa etmemigse,
sigortacr,
sigorta teminatrm dtiqtirebilir, sigorta tazminatrnrn dd.enmesinireddedebilir (bkz. ve karq. LCAT.Art.2t).
(1874 tarihli LAB.Art.l Tye gore,sigortah hasar gergeklegir gergeklegmez bundah sigortacr5nhaberdar etmeli, hasann zararlt sonuglanm
Onlemek ve azaltmak igin ttim tizeni gtistermelidir. Bu hususlara riavet
edilmemesinin mtie5lyidesi tazminatbr).
5. Bdltim: Bagkasr Lehine $art
Bagkasr tehine gart (:Ugtncti galxs Lehine Akit)
- Taraflar (:sigorta ettiren/sigortacr), her
zaman, belirledikleri
gartlar gergevesinde,bir B. kiginin sigorta himayesi rizerinde hak iddia
edebileceii hususunda anlagabilirler.
- Bu 3. kiginin bagkasr lehine gartrn kararlagtrnldrlr
anda belirlenmig olmasr gerekmez.
- Apcak, bu 3. kiginin, sigorta edimlerinin
muacceliyet kesbetti$i
gtinde belirlenebilir olmasr gerekir (bkz. ve karg. LCAT .Art.2Z).
$ill4tarihli

r,AB'in b. maddesine gtire, sigorta mukavelesi, geneu
iizel bir vekalete dayamlarak veya vekaletsiz olarak bagkasr hesabrna
akdedilebilir. vekalet yoksa vekaletsiz ig giirme htiktimleri uyguramr.
sigorta akdinden bir B. kiginin hesabrna akdedildifi neticesi grkanlamr-
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yorsa'sigortamukavelesibizzatsigortalrnrnkendisiiginakdedilmiqsayr.
hr).

-Birivazkarqrlrlrndasigortahimayesindenyararlanantiimleh.
sigortacrdan, sigorta
darlann, sigorta ettirenden, bu olmadrlr takdirde,
talebe haklarr vardrr'
teminatrmn qartlarrmn kendilerine bildirilmesini
(1874tarihliI,AB'debudtizenlemeyeparalelbirhiiktimyeralmaktadrr).
6.
Rizikonun mevcut olmamasr
- Sigorta akdinin kurulugunda riziko mevcut defilse veya zaten
gerge$eqmiq bulunuYorsa, sigorta akdi batrldrr/gegersizdir'

zeret

-Budurumda,sigortaettirensigortaakdinikbttiniyelleveyamahimayesinin
kabul etmez bir hata ile kurmugsa, sigortacr, sigorta

bagladr$ tarih ile rizikonun mevcut olmadrlrmitgrendiEi

tarih arasmr

kapsayanzamandiliminetekabtiledenprimimuhafazaeder(bkz.ve
karq. LCAT.Art.24).
(1874tarihliLAB'in28.maddesi,sadece,LcAT'in1.fikrasrnage.
nel hatlanyla tekabiil eden bir hiiktim getirmiqtir)'
Rizikonun Hafiflemesi
.Hayatvehastalrksigortalandrgrndakibirsigortaakdininifasr
ve devamh bir gekilde
srrsrnda, rizikonun gergeklegme ihtimali hissedilir
hafiflemigse(azalmrgsa),buhafiflemesigortaak.lininimzalanmeglslragartlarla aigortayr kabul ede'
srnda mevcut bulunsaydr, sigortacr baqka
tarihten itibaren,
cek idiyse, sigortacr, rizikonun hafiflemesini iilrendili
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hafiflemetilgtistindeprim miktanm indirmek durumundadrr.
- $ayet, akit taraflar, sigorta ettiren tarafindan, primin
indirilmesinin talep edildili tarihten itibaren 1 ay igerisinde, yeni prim miktan
tizerinde uzlagmaya varamazlarsa, sigorta ettiren akdi feshedebilir (bkz.
ve karg. LCAT.Art.2b).
(1874 tarihli I"AB'de bu drizenlemeye paralel bir htiktim yer
almamaktadrr).
Rizikonun AErrlagmast
- Hayat, hastahk ve kredi sigortalan
drgrndaki sigortalarda, sigorta ettiren, sigorta stiresi iginde, b maddedeki gartlar gergevesinde,rizikonun gergeklegmeihtimalini hissedilir ve d.evamhbir gekilde alrrlaqtrran
(arttrran) yeni gartlan veya (mevcut gartlardaki)
deligiklikleri ihbar bor_
cu altrndadr.
- Hayat, hastahk ve kredi sigortalan
drgrndaki bir sigorta akdinin
ifasr srrasrnda, sigorta edilen rizikonun gergeklegme ihtimari agrrragtrlr
(arth!r) takdirde, bu artma mukavelenin yaprldrir
anda mevcut oldu!.u
halde, sigortacrmn sigorta mukavelesini bagka (daha a!.rr) garflarla yapmaslnl mucip bir mahiyette ise, sigortacr, riziko a{,rrlaqmasrm dgrendili
tarihten itibaren 1 aylf stire iginde, gegmige etkili olarak,
Imi rizikonun a[arlagtr!,r tarihten gegerli olmak tizere, sigorta akdinin defigtirilmesini teklif etmelidir.
- sigortacr, a!'rrlaqan rizikoyu higbir
halde sigorta etmeyeceiini ispat ederse, a5mrstire iginde, akdi feshedebilir.
- sigorta akdinin de!'igtirilmesi

teklifi sigorta ettiren tarafindan

reddolunursa veya bu teklifin ahndrln tarihten itibaren igleyecek
1 ayhk
siirenin sonunda de[igiklik teklifi kabul edilmezse, sigortacr
rb gtin iginde akdi feshedebilir.
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veya deEiqtiBelirtilen siireler iginde, sigorta akdini feshetmeyen
riziko a$rrlaqmasrnaistinat
rilmesini teklif etmeyen sigortacr, ileride,
edemez.
6nce riziko
- Sigorta akdinin de[iqtirilmesinden veya feshinden
ihbar borcunu yerigergekleqmiqse, sigorta ettirenin riziko afrrlaqmasrm
edimi ifa ile yiikiirrltidiir'
ne getirmesi qarhyla)siEo{Qgr kararlaqtrnlan
- Riziko gergekleqmiqse, sigorta etiren de rizikonun afrrlagmasrm
ihbar borcunu yerine getirmemigse:
* riziko asrlaqmasrm ihbar borcunun ihlali sigorta ettirene izafe
sigortacr, kararlaqtrnedilemezse (onun kusuruna baplanmazsa),
lan edimi ifa etmelidir'
* riziko a$rlaqmasrm ihbar borcunrrn ihlali sigorta ettirele izafe ,
sigortacr'
ve isnat edilebilirse (onun kusuruna ba!'tanabilirse)'
tid.enenprimle(rizikoafi.rrlaqmasrnrkarqrlayan)odenmesigereifa etmelidir'
ken prim arasrndaki orana gtire edimini
* sigortacr, aflrlaqan rizikoyu hig sigorta etmeyecesini ispat ederbdenen primlerin tase, edimi, rizikonun gergeklegmesi halinde'
mamrnn iadesi ile srmrhdrr'
-Sigortaettirenhilelibirqekildedavranmrga,sigortacrsigorta
tazminatrnrddemeyiredcledebilir.Sigortacrnrnhileyevakrfoldu[,uana
olarak iidenir (bkz' ve
kadarki muaccel primler sigortacrya tazminat
karq. LCAT.ArI.26)'
(1874tarihliLAB'inSl.maddesinegiire,rizikoa$rlaqmasrsigorta
mukavelesininyaprldr[aandamevcutolduluhalde,sigortacrnrnsigorta
mukavelesinihigyapmamasrnveyadeEiqikgartlarlayapmasrnrgerekti.
riyorsa, sigortacrmn himaye borcu sona erer)'
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Mugterek Sigorta
- Aksine sdzlegmeolmadrkga,
miigterek sigorta mtiteselsil sorumlulu!"u tazammun etmez (bkz. ve karg. LCAT
.Art.2D.
OrtakYdnetim
- Mtigterek sigorta halinde,
sigorta akdi ile bir ytinetici (ap6riteur)
tayin edilmelidir. Bu ydnetici di!'er sigortacrrarrn
vekili sayrlrr. ydnetici,
sigorta akdinde iingdrtilen ihbarrarr armaya,
hasarr matlup oran stirat ve
gayretle gidermeye, tazminat miktanm
belirlemeye yetkilidir.
- Netice itibariyle, sigortarr,
diser mtigterek sigortacrlara kargr ikame olunan davaya iligkin olanlar harig, ytineticiye
tiim ihtar ve ihbarlarr
tevcih edebilir.
- sigorta akdi ile bir y<inetici
tayin edilmemigse sigortah, bu maddenin uygulanmasr bakrmrndan, miigterek
sigortacrlard.an herhangi biri_
ni ydnetici olarak telakki edebilir. Bununla
birrikte, sigortah, ydnetici
olarak hep aym mtigterek sigortacrya
muhatap olmahdrr (bkz. ve karg.
LCAT.Art.2S).
(1874 tarihli I"AB'de bu dtizenlemelere
paraler bir hrikum yer almamaktadrr).
8. Biilrim: Fesih gekilleri
- sigorta akdinin feshi,
taahhtiflti mektupla, yazr igleri mtidtirtintin
tebligatr veya makbuz kargrh[r tevdi
edilecek bir mektupla yaprlabilir.
- 16' maddede 'ngrirtilen
durumda, fesih, 15. maddede hedef
ahnan
mfitemerrit krlma iglemi gergevesinde
gergeklegtirilir.
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- Madde U2 i|e madde 16, 3Uf2.deki durumlar hoig, fesih beyanr,
ihbar edildi!'inin ertesi giintinden veya makbuz tarihinden veya taatrhiitlii mektubun postaya veritiginin ertesi gtinilrden baqlamak iizere 1 ay sonunda htiktim ifade eder.
- Bu siire, sigorta akdinde belirtilmeli ve fesih beyamnda./iqleminde
hatrlatrlmahdr

(bkz. ve karq. LCAT'ArI.29).

(1874 tarihu LAB',de bu dtizenlemeye paralel bir htiktim yer almamaktadrr).
9. Biiliim: Stire ve Sigorta Akdinin Sona Ermesi
Borglann Siiresi
- sigorta akdinin siiresi 1 yrh aqamaz. sigorta akdinin siiresi dolmadan 3 ay dnce postaya verilecek taahhtitlti bir mektupla, taraflardan
birisinin muhalefet etmemesi gartryla, sigorta akdi, birbiriai lakip eden
l'er yrllk stireler igin kendili!'inden (zrmnen) yenilenmig sayrlrr.
- Sigorta akdi bagka ihbar stireleri dngdremez'
- 1. ve 2. frkralar hayat ve hastahk sigortalarrna uygulanmaz.
- Bununla birlikte, bu sigorta akidlerinin siiresi ne olursa olsun, sigortamn iqlemeye bagladrf,r tarihin yrldtlntimtinde veya prime iliqkin yilhk siirenin sona erdi!'i tarihte, sigorta ettiren her sene, bu akitleri feshedebilir (bkz. ve karg. LCAT.ArI.30).
(18?4 tariili
maktadrr).

LAB'de bu diizenlemeye paralel bir hiikiim yer alma-
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Rizikonun gergekleqmesinden(hasardan) sonra fesih
- sigortacrmn, rizikonun gergekleqmesindensonra,
sigorta akdini
feshetme hakkrm sakh tutmasr halinde, sigorta ettiren de aym haktan istifade eder.
- Fesih,ddemeden veya sigorta tazminatrhrn ridenmesinin
reddedilmesinden, en geg, 1 ay sonra ihbar edilir.
- sigorta ettiren, sigortah veya lehdar, rizikonun gergekleqmesinden doianlkaynaklanan borg ve vecibelerine sigortacryr aldatmak maksadryla riayet etmemiglerse, fesih, ihban amnda htikiim do$.urur.
- Hayat ve hastahk sigortalannda, sigortacr, rizikonun gergekregmesinden sonra, akdi fesih hakkrm sakh tutamaz (bkz. ve karg.
LCAT.ArI.31).
(1874 tarihli LAB'de bu dtizenlemeye paralel bir htiktim yer
almamaktadrr).
Sigorta ettirenin iflasr
- sigorta ettirenin iflasr halinde, sigorta alacakhlar
masasrmn yaranna olarak hiikmiinti icraya devam eder. Alacakhlann olugturdufu
masa, iflasrn ilamndan itibaren muacceliyet kesbedecekprimlerin, sigortacrya kargr, borglusu olur.
- Bununla beraber, sigortacrnrn veya iflas idare
memumn'n
ta akdini feshetme haklan mevcuttur.

sigor-

- sigortacr, sigorta akdini, en erken, iflasrn
ilamndan B ay sonra
feshedebilir.
- Iflas idare memuru ise, sigorta akdini, iflasrn
ilamm lakip eden B
ay iginde feshedebilir.
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- Bu madde qalus sigortalanna

uygulanmaz (bkz. ve karq.

LCAT.ArI.32).
(18?4 tarihli LAB'in 29. maddesine gdre, riziko sona ermeden sigortacr iflas ederse, sigortah kefalet (teminat) talep edebilir veya kefalet
olmadrfl takdirde, akdi feshedebilir. Sigortahmn iflasr halinde sigortacrmn da aym haklu vardrr).
Aktifin terki suretMe konkordato
- sigorta ettirenin aktifinin

terki suretiyle komkordato'da, aktifr

teqkil eden varfuklar tasfiye memuru tarafindan tamamen paraya gevrilmediii stirece, sigorta, alacakhlar masasl yararrna varfuSm devam ettirir. Bununla birlikte, tasfrye memuru ve sigortacr ortak bir anlagma/
uzlagma ile sigorta akdine son verebilirler.
- sigorta primi tasfiye memuru tarafindan iidenir ve masraf olarak,
alacakhlar arasrnda paylaqtrnlacak mebla!'lar iizerinden peqin bir surette imtiyazen tahsil edilir.
, Bu madde qahrs sigortalarrna uygulanmaz (bkz. ve karq. LCAT'

Art.33i.
(1874 tarihli LAB'de bu dtizenlemeye paralel bir hiiktim yer almamaktadrr).
10. Btiliim: ZamanaSrmr
- Kural olarak, sigorta akdinden dofan ttim davalann tabi oldufu
zamanaqrmrsiiresi 3 Yrldrr.
- Hayat sigortalannda bu stire -(iideen primlerle olugan reze:Ne
iliskin olan davalarda)- kural olarak 30 yrldr.
Zamanaqrmr stiresi, davanrn agrlmasrna sebebiyet veren olayrn
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gergeklegti{,i grinden itibaren

iglemeye baglar.

- Bununla birlikte,
davacr, s'zkonusu olayr daha sonraki
bir tarihte
d{rendigini ispat ederse, zamanagamr
siiresi, h'e hali harig, oraydan itibaren 5 yrh gegmeyecekbir surette,
[u ssnlqki tarihten itibaren iqlemeye
baglar.
- Hukuki sorumluluk
sigortalann d.a, zarargriren tigrincti
gahsrn sigortacrya kargr sahip oldulu
do$rudan do!..ruyadava hakkrnrn
zamana$r_
mr sriresi zarar do!,uran olaydan
itibaren b yrldrr.
- Bununlu birirtite,
zarar giiren tigiincti gahrs, s.zkonusu
orayr daha
sonraki bir tarihte iilT endi!'ini ispat
ederse, zamanagrmrstiresi, zarar
do_
f'uran olaydan itibaren 10 yrh gegmeyecek
bir surette, bu sonraki tarih_
ten itibaren iglemeye baglar.
- sigortacrnrn, sigorta'ya
kargr riicu davasr, hile hari harig,
sigorta_
crmn 6deme yaptrlr grinden itibaren
3 yrl iginde zamanasrmrna ugrar
(bkz. ve karg. LCAT.art.Sal.
(1974 tarihli LAB'in
32' maddesine g6re, bir sigorta porigesinden
kaynaklanan ttim davarar, davamn
agrlmasrna sebebiyet veren orayrn
gergeklegtifi tarihten itibaren
3 yrlda zamanaglmrna ufrarlar).
- LCAT.A't.3S, zamana$rmrmn
durmasrnr ve kesilmesini dtizenle_
mektedir (1g74 tarihli LAB'de bu
dtizenremeyeparalel bir htikum yer
al_
mamaktadrr).
II. B6ltim: Tahkim
- Bir sigorba akdinin
taraflanmn, sigorta akdinden dofacak
ihtilaf_
lann hakeme grittirtirmesi hususunda
.nceden anragmalanm yansrtan
bir kloz yazrlmamrg sa5nlrr(bkz.
vekarq. LCAT.Art.g6).
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(lg'4tarihriLAB,debudtizenlemeyeparalelbirhiikiimyeralmamaktadu)'

D(. soNUQ
Kara Avrupasr'nda gok yeni
1992 tarihri Belgika sigorta Kanunu,
Kanunudut"'
sayrlabilecek bir "Sigorta Mukavelesi
Kanununun uygulanma alam "Kara
1992 tarihli Belgika Sigorta
Sigortalandrr'.lsl4tarihliBelgikaKanunuisedi!'erbazrsigortalarbaOrnek: deniz sigortalan'
krmrndan halen ytirtirliiktedir'
lgg2tarihliBelgikaSigortaKanunuilelS?4tarihliBelgika
SigortaKanunununyetersizliklerinirr/aksaklrklarrrungiderilmesi,geligbranglanmn diizenlenmesi' sigormiq ve uygulanmakta olan bazr sigorta
tac:tilesigortaettireninhakveborglanarasrndaiyibirdengenintesisi
daha gok korunmasr hedef ahnmrqtrr'
ve nihayet sigorta ttiketicisinin
sigorta mukavelesi kanunlan
Yeni yaprlacak veya revize edilecek
AB mevzuatrmn yam srra' sigorta hukuku
bakrmrndan, -qayet mevcutsalg92 tarihli Belgika
somutlagtran
alamndaki Belgika tecrtibesini
uygun ve faydah olur'
Sigorta Kanunundan da yararlamlmasr
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