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Önsöz

Hukukun Temel Kavramlar› dersi birçok yüksekö¤retim kurumunda farkl›

isimlerle okutulmaktad›r. Bunlar aras›nda Temel Hukuk, Hukuka Girifl, Hukuk

Bafllang›c› ve Genel Hukuk Bilgisi say›labilir. Hukuk Fakültelerindeki teorik nite-

likli Hukuk Bafllang›c› dersi bir yana; söz konusu derslerin tamam›na yak›n›nda

ö¤rencilere hukukun temel felsefesi anlat›lmakta ve sonraki y›llarda karfl›laflacak-

lar› hukuk dersleri ile ilgili pratik bilgiler sunulmaktad›r.

Hukukun Temel Kavramlar› dersinin içeri¤ini belirlerken önce ö¤rencilerimize

hukuku tan›tmay› hedefledik. Bu konular›n ele al›nd›¤› ünitelerde hukukun teo-

rik boyutunun a¤›rl›kl› olmas›na özen gösterdik. Sonras›nda ise Türk Hukuk Tari-

hi ve Türk Yarg› Örgütü hakk›nda temel bilgiler vermeyi öngördük. Amac›m›z ö¤-

rencilerimize Türk Hukukunu tan›tmak oldu.

Bunun devam›nda ise hukukun en önemli kavramlar›ndan “Hak Kavram›n›”

ayr›nt›lar›yla ele ald›k. Kitab›m›z›n son iki ünitesini Özel Hukukun ve Kamu Hu-

kukunun dallar›n›n tan›t›m›na ay›rd›k. Her ne kadar Özel Hukuk-Kamu Hukuku

ayr›m› baz› yazarlarca reddediliyor olsa da bu ayr›m›n pedagojik yarar›n› kabul

ediyoruz.

Anadolu Üniversitesinin aç›kö¤retim sistemi ile e¤itim veren birçok fakülte ve

bölümünde okutulacak bu ders kitab› ortaklafla bir çal›flman›n ürünüdür. Kitab›-

m›za Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyeleri Doç.Dr. Ertu¤rul

UZUN, Yrd.Doç.Dr. A. Haluk ATALAY ve Yrd.Doç.Dr. Tolga AKKAYA yan›nda;

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Doç.Dr. Levent AKIN, Doç.Dr.

Levent GÖNENÇ ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ö¤retim Üyesi

Doç.Dr. KORKUT ÖZKORKUT yazd›klar› de¤erli ünitelerle katk›da bulundular.

Kendilerine ifl birli¤ine önem veren, titiz ve özverili çal›flmalar› için teflekkür edi-

yoruz. 

Elinizde bulunan Hukukun Temel Kavramlar› isimli bu eser uzaktan ö¤retim

teknikleri esas al›narak haz›rlanm›flt›r. Eserde okuyucunun dikkatini çekmek üze-

re görsel materyallerden yararlan›lm›fl ve eserin anlafl›l›r k›l›nmas› için olabildi¤in-

ce sade bir dil kullan›lm›flt›r. Eserimizin tüm ö¤rencilerimize ve okuyucular›m›za

yararl› olmas›n› dileriz.

ESK‹fiEH‹R 2012

Editörler

Prof.Dr. Ufuk AYDIN

Yrd.Doç.Dr. Elvan SÜTKEN
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
‹nsan davran›fl›n› yönlendiren kurallar içerisinde hukuk kurallar›n› belirle-
yebilecek,
Hukukun zor kullanma ile iliflkisini kurarak hukukî yapt›r›mlar› tan›yabilecek,
Hukukun de¤er boyutunu tart›flabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

‹çindekiler

• Hukuk 
• Devlet
• Yarg›lama
• Ahlak
• Örf ve Âdet
• Din

• Yapt›r›m
• Özgürlük
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• Bar›fl
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KURALLAR BÜTÜNÜ OLARAK HUKUK

‹nsan Davran›fl› ve Kurallar
‹nsan davran›fl›, bazen tümüyle istenç (irade) d›fl› faktörlerce belirlenir. Uykuday-
ken yapt›¤›m›z hareketler, reflekslerimiz, biyolojik süreçlerin zorlamas›yla meyda-
na gelen baz› hareketler -söz gelimi öksürmek-, arkas›nda herhangi bir istencin
bulunmad›¤›n› kabul etti¤imiz davran›fllard›r. Bunun yan›nda, her ne kadar baz›
bilim adamlar› ve filozoflar kabul etmese de pek çok davran›fl›m›z istencimizin
ürünüdür. Bu davran›fllar›n arkas›nda isteme, ak›l yürütme, hesaplama, hedef be-
lirleme, hedefe yönelme, karar verme gibi farkl› zihinsel süreçler yer al›r. Söz ko-
nusu arka plan›n ayr›nt›lar›n› bilelim bilmeyelim, bu tür davran›fllar›m›za bizzat
kendimizin neden oldu¤unu, isteseydik farkl› türde davranabilece¤imizi düflünü-
rüz. Bunlar› istem d›fl› olanlardan ay›rmak için ‘eylem’ kelimesini kullanabiliriz.

‹nsan eylemleri, tekrarlayacak olursak, istencin ürünüdür. ‹stenç, salt istek ve-
ya arzu de¤ildir. ‹stek ve arzular›n da yön vermesiyle istenç; seçim yapma, hedef
belirleme, sebep sonuç iliflkisi kurma ve karar vermedir. Öyleyse bir eylemde bu-
lunurken, belli bir amac›m›z, hedefimiz vard›r; bu hedefe, amaca ulaflmak için flu
veya bu flekilde de¤il de belli bir flekilde eylemde bulunmay› tercih ederiz. Tercih
etti¤imiz eylemin, bizi hedefimize ulaflt›rmaya yarayaca¤›n› düflünürüz. Hesapla-
d›ktan, sebep sonuç iliflkisi kurduktan sonra en uygun eylemi gerçeklefltirme kara-
r›n› verir ve bu karar uyar›nca eylemde bulunuruz. Ço¤unca bu süreç, zihnimizde
çok h›zl› bir flekilde gerçekleflir ve biz durup neyi nas›l yapt›¤›m›z hakk›nda dü-
flünmezsek, eylemlerimizin arkas›nda neler olup bitti¤ini fark etmeyiz bile.

Yukar›da k›smen betimledi¤imiz süreçte rol olan pek çok iç ve d›fl faktör var-
d›r. Bunlar›n bir k›sm› salt maddi ve istençle ilgisi olmayan faktörlerdir. Söz gelimi,
paran›z olmad›¤› için son yirmi dört saattir hiçbir fley yiyemedi¤inizi düflünün. So-
kakta yürüyorsunuz ve bir pizza sipariflini teslim etmek üzere motosikletinden
uzaklaflan pizza da¤›t›c›s›n›n motosikletinin selesinde hâlâ bir paket pizza bulun-
du¤unu görüyorsunuz -muhtemelen bu pizza baflka bir adrese teslim edilecek.
Pizzay› yemek isteyece¤inizden flüphe duymuyoruz. Pizzay› -sizin olmayan, para-
s›n› vermedi¤iniz ve veremeyece¤iniz pizzay›, bir baflkas›n›n beklemekte oldu¤u
pizzay›- almak eylemi ile pizzaya dokunmadan oradan uzaklaflmak eylemi aras›n-
da bir tercih yapmak durumundas›n›z. Açl›¤›n›z›n bu karar› vermenizde etkisi ola-
ca¤› kesindir. Pizzaya dokunmamay› tercih etseniz bile, bu karar›, tok oldu¤unuz

Kurallar, Devlet ve Hukuk

Arkas›nda herhangi bir
istencin bulunmad›¤›
durumlar› karfl›lamak için,
gündelik dilde gayr›iradi
veya istem d›fl› ifadelerini
kullan›r›z.



durumdakinden çok daha zor verirsiniz. Burada açl›k, tümüyle maddi ve istençle
ilgisi olmayan bir faktördür. Ancak bunun karfl›s›nda, pizzay› almaman›za neden
olan faktör, tümüyle istencinizle ilgilidir.

Tercihlerimizi, kararlar›m›z› ve dolay›s›yla eylemlerimizi belirleyen baz› faktör-
ler ise istencin, hatta baflkalar›n›n istencinin ürünü oldu¤u gibi, ‘kural’ ad›n› alan
özel bir biçime de sahiptir. Kurallar, belli durumlarda ne yap›lmas› gerekti¤ini söy-
leyen ifadelerdir. Bu kurallar›n varl›¤›n›, dolay›s›yla bir kural düflüncesini, e¤itim
ve sosyalleflme sürecinde do¤all›kla ö¤reniriz. Öyle ki, kurallar›n varl›¤›n› do¤al
görür, hatta zorunlu olduklar›n› düflünürüz.

Kurallar, bazen bizzat eylemde bulunan kifli taraf›ndan oluflturulur. Bu durum-
da kifli, kendisi için kural koyar. Ço¤u durumda ise kurallar, kiflinin d›fl›ndaki bir
irade taraf›ndan koyulur. 

‹stisnai durumlar söz konusu olsa da, kural düflüncesi, tek tek olaylar için de-
¤il, benzer bütün olaylar için geçerli olmay› ifade eder. Dolay›s›yla bir kural›n var
oldu¤unu söylemek, sadece belli bir olayda belli bir flekilde davran›lmas› gerekti-
¤ini söylemek de¤ildir. Bu aç›dan kurallar›n genel oldu¤unu söyleriz.

Bir kural›n varl›¤›, eylemlerin arkas›nda özgür iradenin bulundu¤u düflünüldü-
¤ünden, zorunlu olarak bir sorumluluk düflüncesi yarat›r. E¤er bir kural varsa, bafl-
ka bir deyiflle sizin davran›fllar›n›za yönelmifl bir kural varsa, bu düflüncenin man-
t›ksal sonucu, kurala ayk›r› eyleminizin, sorumlulu¤unuzu do¤uraca¤›d›r. E¤er ku-
rala ayk›r› davranm›flsan›z, her fleyden önce, hareketiniz yanl›flt›r. Farkl› flekilde ey-
lemde bulunma olana¤›na sahip oldu¤unuz için, kural›n türüne ve içeri¤ine ba¤l›
olarak k›nanabilir, cezaland›r›labilir, belli bir olanaktan mahrum b›rak›labilir, en
az›ndan vicdan azab› yahut suçluluk duygusu duyabilirsiniz.

‹nsan davran›fl›n› yönlendiren farkl› türlerde pek çok kural vard›r. Kurallar›n tür
ve say›s›, toplumsal iliflkilerin çeflitlili¤i ve karmafl›kl›¤›yla do¤ru orant›l›d›r. Sade-
ce kurmaca romanlarda mümkün oldu¤unu bildi¤imiz yaln›z yaflama durumunda,
kiflinin kendisi için koyaca¤› kurallar›n var olabilece¤ini düflünsek bile, bunlar›n
say›s› çok fazla olmayacakt›r.

Toplum içinde sürdürülen yaflam, çeflitli kurallara muhatap olma anlam›na gelir.
‹çinde yaflan›lan toplumun ahlaki yarg›lar›, gelenekleri, siyasi iktidar›n koydu¤u kural-
lar, toplum içindeki daha küçük gruplar›n çeflitli insan davran›fllar›na yönelik kuralla-
r› -söz gelimi adab›muafleret (görgü) kurallar›, meslek kurallar›, moda kurallar›- bütün
toplumlarda varl›¤›n› gözlemledi¤imiz din kurallar› ve benzerleri, neredeyse insan ey-
lemlerinin her türünü konu edinmeye ve yönlendirmeye çal›fl›r. Hukuk kurallar› da,
insan davran›fl›na yönelmifl kurallardand›r ve kiflinin belli durumlarda hangi eylemde
bulunulmas› gerekti¤ini, muhtemel eylemlerinin sonuçlar›yla birlikte ifade eder.

As›l konumuz hukuk kurallar› olmakla birlikte, kurallar çeflitlili¤i içerisinde ne-
ye hukuk kural› denece¤ini daha iyi belirleyebilmek için öncelikle insan davran›-
fl›na yönelmifl di¤er kurallardan bir kaç›na de¤inece¤iz. Ancak ‘hukuk’ denildi¤ine
kastedilenin sadece hukuk kurallar› olmad›¤›n›, ‘hukuk’ sözcü¤ünün daha genifl
bir anlama ve olgular bütününe gönderme yapt›¤›n› söylememiz gerekiyor. Bu ge-
nifl anlam› ve olgular bütününü, hukuk kurallar›n› ele al›rken görece¤iz. 

Ahlak Kurallar›
‹nsan ak›l sahibi bir varl›kt›r ve flüphesiz ak›l sahibi olmak, onu di¤er varl›klardan
ay›ran en önemli özelliktir. ‹nsan, akl› sayesinde nesneleri ve olgular› seyretmekle
kalmaz, onlar› karfl›laflt›r›r, birbirleriyle ba¤lant›land›r›r. ‹nsan yine akl› sayesinde
karfl›laflt›rma ve ba¤lant›land›rman›n yan›nda projeler yapar, bu projelere uygun
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araçlar tasarlar. Do¤a yasalar›ndan tamamen ba¤›ms›zlaflamasa da kendini tümden
do¤an›n ak›fl›na b›rakmaz, do¤ay› de¤ifltirmeye çal›fl›r.

Filozoflar öteden beri, insan akl›n›n iki yönünü birbirinden ay›rm›flt›r. Bunlar›n
birincisi teorik ak›l olarak isimlendirilir ve nesne ve olgular› seyretmeye, karfl›lafl-
t›rmaya ve ba¤lant›land›rmaya karfl›l›k gelir. Teorik ak›l, nesneler ve olgular üzeri-
ne düflünür. Neye inan›lmas› gerekti¤ine karar verir. 

Pratik ak›l, ne yap›lmas› gerekti¤ine karar verir. Pratik ak›l, amaçlar ve he-
defler koyar, projeler üretir, bu amaç ve hedeflere nas›l ulafl›laca¤›n› belirler. Do-
lay›s›yla pratik ak›l, eylemleri yönlendirir. ‹nsan›n her eylemi öncesinde pratik
ak›l devreye girer ve kifli fark›nda olsun olmas›n ‘fiimdi ne yapmal›y›m?’ sorusuna
verdi¤i yan›ta göre eylemde bulunur. Ne yap›lmas› gerekti¤ine karar verilecek du-
rum, bazen pratik akl›n salt araçsal kullan›m›n› gerektirir. Yani ortada belli bir he-
def vard›r ve bu hedefin gerçekleflmesi için hangi eylemin yap›lmas› gerekti¤ine
karar verilecektir. Söz gelimi, bir elmay› ikiye bölmek için yumrukla vurmak, ma-
kasla kesmek veya b›çakla kesmek aras›nda yap›lacak tercih, salt araçsal ak›l va-
s›tas›yla belirlenir. Ancak pratik ak›l, nas›l davran›lmas› gerekti¤ine iliflkin olarak
farkl› bir türde daha ifller. Buna pratik akl›n ahlaki yönü diyebiliriz. Bu yönüyle
pratik ak›l, de¤erler ve normlar türetir. Eylemleri bu de¤erler ve normlar çerçeve-
sinde yönlendirir.

‘fiimdi ne yapmal›y›m?’ veya ‘Hangi eylemde bulunmal›y›m?’ sorular›n›n cevab›-
n›n, de¤er yüklenmifl normlar vas›tas›yla cevaplanmas› sonucu, ahlaki yarg›lar or-
taya ç›kar. Ahlaki yarg›lar, belli bir durumda nas›l davranmam›z gerekti¤ini söyler-
ken bunu, kendine has bir ‘iyi’ anlay›fl› çerçevesinde temellendirir. Ahlaki yarg›lar,
yani ahlak ilke ve kurallar›, bize iyiyi gerçeklefltirmek için hangi ilkeleri veya ku-
rallar› izlememiz gerekti¤ini söyler.

Ahlak sözcü¤ünün betimsel ve normatif anlam tafl›yan iki kullan›m› vard›r. Bi-
rincisi, özellikle toplum veya gruplarla ilgili oldu¤unda, var olan davran›fl kuralla-
r›na gönderme yapar. Bir toplumun ahlak›ndan bahsederken uyulmas› gereken
kurallardan de¤il, uyulmakta olan kurallardan bahsederiz. Bu nedenle böyle bir
kullan›m, tasvir etme ifllevine sahip olmak anlam›nda betimseldir. ‹kincisinde ise
uyulmas› gereken kurallar düflüncesi vard›r. Bu anlam›yla ahlak, insanlara uyma
talebinde bulunmak anlam›nda kullan›l›r, dolay›s›yla da normatiftir.

Normatif anlamda ahlak, uyulmas› gereken davran›fl kurallar› anlam›na gelir.
Bir eylemin ahlaka uygun olmas›yla ahlak kurallar›na uygun olmas›n› kastederiz.
Ancak ahlaki olmak, sadece kurala uygun olmakla aç›klanmaz. Ahlaka uygun ey-
lem do¤ru, uygun olmayan ise yanl›fl olarak nitelenmifl olurken ayn› zamanda,
ahlaki eylemin iyiye yöneldi¤ini, ahlaka ayk›r› eylemin de kötüye yöneldi¤i söyle-
mifl oluruz. Dolay›s›yla ahlak kurallar›, iyiye yönelmifl eylemi talep eden kurallar-
d›r. Ahlaki nitelemenin bu özelli¤i, ahlak kurallar›n› di¤er davran›fl kurallar›ndan
ay›ran en önemli yönüdür. 

Buraya kadar yapt›¤›m›z tart›flmadan, ahlak›n de¤er yarg›lar› içeren, iyiye yö-
nelmifl davran›fl kurallar› olarak belirlenebilece¤i sonucuna varmak mümkün. An-
cak hâlen aç›kl›¤a kavuflturulmas› gereken bir nokta bulunuyor: Kurallar›n kayna-
¤› veya koyucusu sorunu.

Öncelikle ahlak›n do¤adan ve olgudan kaynaklanmad›¤›n› söylemeliyiz. Ahlak
beflerîdir. ‹nsan ürünüdür. Do¤ada ahlak olmaz; do¤an›n ahlak› olmaz. Do¤an›n
yasalar› vard›r. Olgular bizatihi de¤er yaratmaz. Yafll› bir insan›n varl›¤›, kendisine
yard›m edilmesini ‘do¤al’ olarak gerektirmez. Karn›n› doyurmak için sürekli baflka-
lar›n› öldüren bir aslan, ahlaks›z de¤ildir. 
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Ne var ki ahlak›n beflerî olmas›, insan ürünü olmas›, toplumsall›ktan ayr› düflü-
nülemez. Hepimiz, ad› nas›l konmufl olursa olsun, uyulmas› gereken kurallar bü-
tünü olarak ahlak›, do¤makla kat›ld›¤›m›z toplumda haz›r buluruz. Hatta dahil ol-
du¤umuz toplumsal gruplar de¤ifltikçe, yeni ahlaklarla tan›fl›r›z. Ailenin ahlak›n-
dan kopan çocuk, soka¤›n ahlak›yla ve ö¤rencilerin ahlak›yla tan›fl›r. Sonra dahil
oldu¤u meslek grubunun, kendine ait bir ahlak› vard›r. Suç iflleyip de hapishane-
ye düflerse, mahkûmlar›n ahlak›n› tan›ma imkân› bulur.

Ahlakla ilk olarak çocuklukta tan›fl›l›r. Uzunca bir süre, neyin do¤ru neyin yan-
l›fl oldu¤u ö¤renilir. Baz› de¤er yarg›lar›n› reddetmifl bile olsa çocuk, de¤erlendir-
me sistemini ö¤renmifltir. Bu gerçek, ahlak›n toplumsal, topluma ba¤l› oldu¤unu,
ahlak kurallar›n›n toplum taraf›ndan belirlendi¤ini söylemek için oldukça güçlü bir
nedendir.

Ama ö¤retilen de¤er yarg›lar›n› reddetme imkân› daima vard›r. Ço¤umuz, top-
lumun ahlaki yarg›lar›ndan zaman zaman flikayet etmiflizdir. Belli bir olgunluk se-
viyesine erifltikten sonra, toplumdan ö¤rendi¤imiz ahlaki yarg›lar› kendi içimizde
sorgular, de¤erlendirir ve de¤erlendirmemize göre farkl› bir ahlaki yarg›ya tutuna-
biliriz. Herkesin yaflad›¤› bu deneyim ise ahlak›n bireyin kendi koydu¤u kurallar
oldu¤unu düflündürür.

Ne var ki hiçbir zaman ahlaki yarg›lar›m›z› bizzat kendimizin mi oluflturdu¤u
yoksa toplumun küçüklükten bilinçalt›m›za kaz›d›¤› inançlar m› oldu¤u konusun-
da kesin bir karar veremeyiz. Üstelik ahlak›n bireysel oldu¤unu savunurken, pek
çok ahlaki konuda pek çok kifliyle anlaflabilmek tuhaft›r. Dolay›s›yla pek çok ko-
nuda toplumsal mutabakat›n sa¤lanm›fl olmas›, bireysellik ile toplumsall›k aras›n-
da karar vermeyi güçlefltirir.

Bu konuda kesin bir karar veremesek bile en az›ndan flunu söyleyebiliriz:
ahlaki yarg›lar öncelikle toplumdan ö¤renilir. Bu durumda ahlak d›flar›dad›r. Ama
bir eylemin ahlaki bir eylem olmas›, iyiye yönelmeye ve isteyerek yapmaya ba¤l›
ise kiflinin derin bir düflünme yapmaks›z›n kabullendi¤i ve yöneldi¤i hedefin iyili-
¤i konusunda hiç düflünmedi¤i bir eylem standard›, zaten ahlaki de¤ildir. Öyleyse
bir ilke veya kural›n kendisi için ahlaki bir ilke veya kural oldu¤unu söyleyen ki-
fli, bu ilke ve kurallar› baflkalar›ndan ö¤renmifl bile olsa, bu kurallar›n koyucusu
hâline gelmifltir. Bir ilke veya kurala ahlakilik niteli¤i yükleyen kifli, ayn› zamanda
o ilke veya kural› koyan kifli olmufltur.

Kurallar söz konusu oldu¤unda, özellikle de hukuktan bahsederken önemli bir
nokta, kurallara uymaman›n sonuçlar›d›r. Di¤er kurallar aç›s›ndan ilgili k›s›mlarda
ele almak üzere, flimdilik sadece ahlak kurallar›na uyulmamas›na de¤inelim. Bir
ahlak kural›na uyulmamas›n›n iki tür sonucu olabilir. Birincisi, ahlak kiflinin kendi
kendisine s›n›r koymas› demek oldu¤undan, kendi içinde yaflad›¤› çeliflkinin sonu-
cu olarak duyulan ve genellikle vicdan azab› olarak isimlendirilen huzursuzluktur.
‹kinci tür sonuç, toplumun genel ahlaki yarg›lar›na ayk›r› hareket edilmesi duru-
munda di¤er kiflilerle ilgili olarak ortaya ç›kar. Kifli baflkalar› taraf›ndan ay›planabi-
lir, k›nanabilir, hatta d›fllanabilir.

Din Kurallar›
Tarih ve antropoloji bilgimiz, tarihin her ça¤›nda ve bütün toplumlarda dinin var
oldu¤unu söyler. Bununla birlikte dinin ne oldu¤unu veya neye din denece¤ini ce-
vaplamakta zorlanabiliriz. Üstelik, farkl› bak›fl aç›lar›, birbirinden oldukça farkl› din
tan›mlar› yapabilecek, özellikle belli bir dinin mensubu olan aç›s›ndan bu tan›m,
kendi mensubiyetinin gerekleri çerçevesinde ortaya ç›kabilecektir. Dolay›s›yla bu
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yönde yap›lacak bir tan›m›n her hâlükârda tart›flmal› oldu¤u gerçe¤inden hareket-
le, dinin “insan›n do¤as›na, evrenin yap›s›na, insanlar›n nas›l yaflamas› gerekti-
¤ine, gerçeklik ve de¤erlerle ilgili do¤rular› araflt›rman›n en iyi yöntemlerine iliflkin
birbiriyle içten ba¤lant›l› bir inançlar kümesi ve bu inançlar taraf›ndan belirle-
nen tutumlar ve pratikler” oldu¤unu söylemekle yetinebiliriz (Honer, Hunt ve Ok-
holm 2003, s. 258).

Dinler, insano¤lunun binlerce y›ld›r sorageldi¤i ‘Dünya nas›l var oldu?’, ‘Ne için
yafl›yorum/yaflamal›y›m?’, ‘Ölümden sonra hayat var m›?’ gibi sorulara çeflitli ce-
vaplar sunar. Bu cevaplar, bazen tanr› dedi¤imiz aç›k bir iradeye iflaret ederek ev-
reni tanr› taraf›ndan ‘yarat›lm›fl’ kabul eder, bazen de aç›klamalar›n› do¤aüstü güç-
lere dayand›r›r. Tanr› veya do¤aüstü güçlerle olan iliflki, ço¤unca tap›nma ad› ve-
rilen bireysel veya kolektif ritüellerle kurulur.

Dinler, evrene dair bir anlay›fl ortaya koyar ve insan olman›n ve beflerî eylem-
lerin anlam›n› sunarken, ayn› zamanda mensuplar›ndan çeflitli flekillerde davran-
malar›n› ister. Bu davran›fllar›n bir k›sm›, ibadet veya tap›nma ad› verilen ritüeller
olarak salt dinî karakterde iken bir k›sm› da gündelik yaflama iliflkindir. Dinden di-
ne farkl›l›k gösteren derecelerde, kiflinin tek bafl›na iken bile yapmas› gereken ey-
lemlerden, baflka insanlarla, hatta di¤er canl›larla ve genel olarak evrenle olan ilifl-
kisindeki tutum, eylem ve düflüncelerine kadar uzanan pek çok kural bulunabilir.

Bir dinin mensubunun, dinin öngördü¤ü eylemleri yerine getirmemesi yahut
daha aç›k bir ifadeyle din kurallar›na ayk›r› davranmas›, öncelikle kendi inanc› aç›-
s›ndan düfltü¤ü bir çeliflkiyi ortaya ç›kar›r. Bu çeliflki inanç zay›fl›¤›n› gösterdi¤i ka-
dar, tanr›n›n veya do¤aüstü güçlerin gazab›n› çekmek, bu dünyada veya hem bu
dünyada hem de öte dünyada bir azaba maruz kalmak korkusunu da do¤urur. Bu
gazap ve azap inanc›, din kurallar›na uymaya zorlayan bir etken olarak, din kural-
lar›n›n yapt›r›m›d›r.

Bununla birlikte dinler, kiflilerin din kurallar›n› ihlal etmeleri durumunda insan-
lar eliyle ve dünyevi araçlarla cezaland›r›lmalar›n› isteyebilir. Bu durumda din ku-
rallar›na uyan ve din ad›na hareket etti¤ini söyleyen kifliler, güç sahibi olduklar›
takdirde, din kurallar›n›n gereklerini hayata geçirirler. Genellikle böyle bir devle-
te, teokratik devlet veya din devleti denir. Ne var ki, afla¤›da görece¤imiz gibi, hu-
kukun tan›m› yap›l›rken devlet taraf›ndan ç›kar›lm›fl kurallar olmay› belirleyici bir
özellik olarak kabul edersek, söz konusu teokratik devletin hukukunun dinî hu-
kuk oldu¤unu söylememiz çeliflik olacakt›r. Dolay›s›yla daha do¤ru ve tutarl› bir
belirlemeyle, dinî kurallar›n yapt›r›m›n›n öte dünyayla ve do¤aüstü güçlerle iliflki-
li oldu¤unu, din kurallar›n›n iktidar taraf›ndan benimsenmesiyle ortaya ç›kan uy-
gulaman›n, olsa olsa dine uygun, dine dayanan bir ‘hukuk düzeni’ oldu¤unu söy-
lemek gerekir.

Örf ve Âdet Kurallar›
Eylemlerimizi yönlendiren baz› kurallar› bizzat toplumsal pratiklerde buluruz. Bu
pratikler toplumda öylesine yerleflmifltir ki, belli bir yörede yahut toplumun ortak
karakteristi¤ini tafl›yan topluluklarda art›k bir kural hâline gelmifltir. Kural› kimin
koydu¤u bilinmez; hatta bu prati¤i uygulayanlar söz konusu kural›n ne zaman
konuldu¤unu da bilmez. Bu tip pratiklerin kural oluflu, ortaklafla kabule ve eskili-
¤e, yani çok uzun zamandan beri uygulan›yor olmaya ba¤l›d›r. Öyleyse örf ve âdet
kurallar› ad› verilen bu kurallar›n en önemli iki özelli¤i, bafllang›c› bilinemeyecek
ölçüde eskiden beri uygulan›yor olmak ve toplumda bu flekilde hareket edilmesi
gerekti¤i yönünde bir inanc›n bulunmas›d›r.
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Örf ve âdet kurallar›, özellikle modernleflmemifl toplumlarda bireylerin davra-
n›fllar›n› yönlendiren en önemli kurallardand›r. Örf ve âdet kurallar› sosyalleflme
sürecinde kifliden kifliye, nesilden nesile aktar›l›r. Toplumun büyük bir ço¤unlu¤u,
özellikle de çeflitli iktidar araçlar›n› kullananlar taraf›ndan benimsenen bu kuralla-
ra uyulmamas›, bazen modern hukuk sistemlerindeki hukuk ihlallerine verilen
tepkiden çok daha a¤›r olabilir. Üstelik örf ve âdetler, kiflilerin kimlik alg›lar›nda
da kurucu unsurdur. Örf ve âdetlere uyulmam›fl olmas›, d›flardan bir bask› ve zor-
lama gelmese bile, kifli aç›s›ndan y›k›c› sonuçlar do¤urabilir.

Bu toplumsal pratikler, aç›kt›r ki, ahlak ve din kurallar› ile ço¤unca iç içe geç-
mifltir. Hatta bazen gözlemlenen bir kurala ahlak kural› m›, din kural› m› yoksa örf
ve âdet kural› m› denece¤ine karar vermek zor olabilir. Dahas›, böyle bir toplulu-
¤un üyesi, uydu¤u kural›n niteli¤ini tart›flma ihtiyac› hissetmeyebilir ve hem dine
hem de örfe uydu¤unu iddia edebilir ve böylece ahlaka uygun davrand›¤›n› düflü-
nebilir. Do¤rusu, genifl anlamda al›nd›¤› takdirde ahlak kurallar›n›n eylemleri do¤-
ru ve yanl›fl, iyi ve kötü olarak nitelendirdi¤ini düflünürsek, ahlak kavram› zaten
din kurallar› ile örf ve âdet kurallar›n› kapsar görünümdedir. Dinden ve toplumsal
pratiklerden ba¤›ms›zlaflt›¤›n› düflündü¤ümüz durumlarda bile ahlaki yarg›lar›n iz-
lerini dinî düflünceye ve kültüre dayand›rmak mümkün olacakt›r.

Hukuk Kurallar›
Hukuk kurallar›, aynen di¤er kurallar gibi yöneldikleri kiflilere, daha teknik tabir-
le muhataplar›na belli bir flekilde davranmay› veya davranmamay› söyler. Yani hu-
kuk kurallar› öncelikle emreder veya yasaklar. Bunun yan›nda hukuk kurallar›,
belli durumlarda belli eylemlerde bulunmaya izin verir. Hukukun belli bir eylem-
de bulunmaya izin vermesi, kiflinin o eylemi yapmaya mecbur olmamakla birlikte,
yapmas› durumunda istemedi¤i bir durumla karfl›laflmayaca¤›, izin verilmifl bir ey-
lemin tipinin, hukuk taraf›ndan korumaya al›nd›¤› anlam›na gelir.

Genel olarak bütün kurallar›n, özel olarak ise hukuk kurallar›n›n emir ve ya-
saklarla kiflileri belli bir flekilde eylemde bulunmaya mecbur tutmas›n›n da ne an-
lama geldi¤ini aç›klamam›z gerekiyor. Mecburiyet yahut zorunluluk, esas›nda, ak-
si flekilde davranman›n imkâns›z oldu¤unu ifade eder. Nitekim bu kelimeler, özel-
likle nesneler ve fizikî dünya hakk›nda kullan›ld›¤›nda do¤a yasalar›na karfl›l›k ge-
len bir anlama sahiptirler. Bununla birlikte befleri davran›fl› yönlendiren kurallar›n
mecbur k›lmas›ndan bahsetti¤imizde, aksi flekilde davranman›n imkâns›zl›¤›n› kas-
tetmeyiz. Bir kural›n emir veya yasakla yöneldi¤i kifli, pekâlâ bu kural›n iflaret et-
ti¤i eylemi gerçeklefltirmeyebilir. ‹ster ahlak, ister din, isterse hukuk kural› olsun,
insanlar bu kurallar›n aksi yönünde hareket edebilirler. Hatta flöyle söylemek bel-
ki daha do¤ru olacakt›r: Aksi yönde hareket etme ihtimali, zaten o kurallar›n yara-
t›lmas›n›n nedenidir. E¤er insanlar öldürme kabiliyetinden yoksun olsa idiler, öl-
dürmeyi ahlaken, dinen veya hukuken yasaklaman›n bir anlam› kalmazd›. Dolay›-
s›yla kurallar›n yaratt›¤› mecburiyet veya zorunluluk, daha çok, sorumluluk ve yü-
kümlülük anlamlar›na gelir. Sorumluluk ve yükümlülük ise, söz konusu kural sis-
teminin mahiyeti aç›s›ndan de¤iflkenlik gösterir. Yukar›da da belirtti¤imiz gibi, bir
ahlak kural›na uymamakla ortaya ç›kan ahlaki sorumluluk kiflinin vicdan azab› ve-
ya psikolojik huzursuzlu¤u sonucuna ve ayn› zamanda di¤er insanlar taraf›ndan
k›nanmas›na neden olur. Bir din kural›n›n aksi yönünde eylemde bulunmak, o di-
nin mensubu aç›s›ndan, bu dünyada veya öte dünyada çekilecek bir ac›y› do¤u-
rur. Bir hukuk kural›n›n ihlali nedeniyle ortaya ç›kan sorumluluk, yani bir yüküm-
lülü¤ün yerine getirilmemesi, kiflinin hukuk düzeninin öngördü¤ü sonuçlarla kar-
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fl›laflmas›na neden olur. Bu sonuçlar, tazminat ödeme, baz› haklardan mahrum kal-
ma veya do¤rudan cezaya maruz kalma yahut eylemiyle elde etmeyi umdu¤u so-
nucun gerçekleflmemesi olabilir.

Hukuk kurallar›n›n özellikle gündelik hayatta s›kça karfl›laflt›¤›m›z örnekleri,
ahlak kurallar›yla, din kurallar›yla yahut örf ve âdet kurallar›yla benzerlik göstere-
bilir yahut bu kurallara dayand›r›labilir. Söz gelimi h›rs›zl›k, adam öldürme, hakaret
etme gibi eylemler, pek çok ahlak anlay›fl›, neredeyse bütün dinler ve yine nere-
deyse bütün toplumlar›n tarihten gelen örf ve âdetleri çerçevesinde yasaklanm›flt›r.
Bununla birlikte, söz gelimi h›rs›zl›¤› yasaklayan bir kural›n hukuk kural› olup ol-
mad›¤›n› belirleyebilmek için baz› ölçütler gelifltirmek zorunday›z. E¤er böyle ölçüt-
ler gelifltiremezsek, kurallar aras›nda ya ay›r›m yapmak gereksizleflecek yahut da
kavram karmaflas› sonucu, hukuktan beklenen belirlilik imkâns›z hâle gelecektir.

Öyle görünüyor ki, bir kural›n hukuk kural› oldu¤unu söylemek, her fleyden
önce, söz konusu kural›n merkezî siyasal iktidar taraf›ndan ç›kar›ld›¤›n› söylemek-
tir. Daha gündelik bir tabirle, bir kural devlet taraf›ndan ç›kar›lm›flsa hukuk kura-
l›d›r. Bu durumda hukuk kurallar›n› di¤er kurallardan ay›ran özelli¤in, kural›n ko-
yucusu, yarat›c›s› taraf›ndan yap›lan belirlemeye ba¤l› oldu¤unu söyleyebiliriz.

Devlet taraf›ndan yarat›lmay›, hukuk kural› olman›n belirleyici özelli¤i yapma-
n›n baz› sonuçlar› bulunuyor. ‹lk olarak söylenmesi gereken, bir kural› hukuk ku-
ral› yapan fleyin, o kural›n içeri¤i olmad›¤›d›r. Yani bir kural›n neyi emretti¤i veya
yasaklad›¤›na bakarak, emredilen veya yasaklanan fleyin ahlak veya din taraf›ndan
da emredilip emredilmedi¤ini, yasaklan›p yasaklanmad›¤›n› tart›flma konusu yapa-
rak o kural›n hukuk kural› oldu¤una karar vermek mümkün de¤ildir. Bu aç›dan
hukukîlik, bir usul yahut biçim sorunudur. Baflka bir deyiflle, hukuk kural› olmak,
kural›n yap›l›fl usulüne ait bir meseledir. Bu noktan›n alt›n› özellikle çizmemizin
nedeni, özellikle felsefeciler taraf›ndan yap›lan ama gündelik hayatta da zaman za-
man rastlad›¤›m›z bir tart›flman›n kafa kar›fl›kl›¤›na yol açma ihtimalidir. Baz› felse-
feciler, bir kural›n hukukîlik s›fat›n› alabilmek için baz› ahlaki ölçütleri yerine ge-
tirmesi gerekti¤ini iddia ederler. Bu iddian›n bir uzant›s› olarak, gündelik siyasal
tart›flmalarda ‘kanun/yasa devleti’ ile ‘hukuk devleti’ aras›nda ay›r›m yap›ld›¤›na ta-
n›k oluruz. Böyle bir ay›r›mla kastedilen, devletin ç›kard›¤› kurallara kanun/yasa
dense bile, hukukun yasalar› aflan bir kavram oldu¤udur. Söz konusu iddian›n ta-
raftarlar›na göre, yasalar›n ayn› zamanda hukuk say›labilmesi için, baz› evrensel
ahlaki ilkelere uygun olmas› gerekir. Ne var ki, hukukun ola¤an uygulan›fl›nda,
devlet taraf›ndan ç›kar›lan kurallar› uygulamakla görevli kifli ve kurumlar bu kural-
lar›n ahlakili¤ini tart›flma konusu yapmazlar ve devletin ç›kard›¤› kurallar› hukuk
kabul ederek eylem ve kararlar›na dayanak ve gerekçe yaparlar.

Hukuk kural› olman›n, devlet taraf›ndan yarat›lm›fl olmaya ba¤lanm›fl olmas›n›n
bir baflka sonucu, hukuk kurallar›n›n birer ahlak veya din kural› olarak kabul edi-
lememesidir. Yani bir yandan ahlak ve din kurallar› hukuk kural› olarak kabul edil-
mezken, di¤er yandan hukuk kurallar›na da ahlakilik ve dinîlik s›fat› yüklenemez.
Bu sonucun pratik anlam›, hukuk kurallar›na uyan bir kiflinin s›rf bu yüzden ahlak-
l› bir insan olamayaca¤›d›r. Pizzac›n›n motosikletindeki pizza örne¤imizi hat›rlaya-
cak olursak; pizzay› s›rf hukuk taraf›ndan yasakland›¤› için almayan kifli, böyle
davranarak ahlaka uygun bir eylemde bulunmufl say›lmaz. Zira kifli, sadece hu-
kukça yasaklanm›fl olmay› dikkate ald›¤›nda, ahlaka uygun davranmay› de¤il, piz-
zay› ald›¤› takdirde hukukun öngördü¤ü cezadan kaç›nmay› amaçlamaktad›r.

Hukukîli¤in devletle ilgili bir mesele olmas›n›n, hukuk kurallar›n›n din kurallar›y-
la iliflkisi aç›s›ndan da pratik bir anlam› vard›r. Hukuk kurallar›, devlet taraf›ndan ç›-
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kar›lm›fl kurallar olarak tan›mland›¤›nda, devletin ç›kard›¤› kurallar da hukuk kural›
olarak kabul edildi¤inde, din kurallar› ile hukuk kurallar› köklü bir flekilde birbirin-
den ayr›lm›fl olur. Bunun sonucu olarak da, s›kl›kla rastlanan bir kavram, mant›ken
anlams›z hâle gelir. Bu kavram, ‘teokratik devlet’tir. Teokratik devlet, din kurallar›-
n›n hakim oldu¤u bir devlet olarak tan›mlan›r. Ne var ki, siyasal iktidar›n ç›kard›¤›
ve uygulad›¤› kurallar, hukuk kurallar›d›r. Kavramsal olarak devlet, din kurallar›n›
uygulamaz. Yahut devletin ç›kard›¤› ve uygulad›¤› kurallara din kural› denmez. Dev-
let olsa olsa, belli bir dinin kurallar›na uygun kurallar ç›kar›r. Ama iktidar›n ürünü ol-
makla, bu kurallar hukuk kural› olacakt›r. Zaten yukar›da da belirtti¤imiz gibi, ahlak,
din ve hukuk kurallar›n›n bir k›sm› örtüflebilir. Bir hukuk sisteminin ve iktidar sahip-
lerinin herhangi bir ahlak anlay›fl›ndan, ayn› zamanda da belli bir dinden etkilenme-
leri pekâlâ mümkündür. Hatta afla¤›da görece¤imiz gibi, hukuk ayn› zamanda bir
de¤eri de temsil etti¤inden, bu ço¤unca kaç›n›lmazd›r. Ancak, tekrarlayacak olursak,
devletin yaratt›¤› ve uygulad›¤› kurallar, hukuk kurallar›d›r, din kurallar› de¤il.

Hukukun, devletin ürünü olmas› nedeniyle do¤all›kla sahip oldu¤u baz› özel-
likler bulunmaktad›r. Bu özelliklere de¤inmeden önce, bir noktan›n alt›n› çizme-
miz gerekiyor. Her ne kadar hukukun devletin ürünü, devlet yap›m› kurallar oldu-
¤unu söylüyorsak da, devlet ve hukuk iliflkisi, yapan-yap›lan iliflkisi kadar basit de-
¤ildir. Zira hukukun yarat›c›s› olarak devleti kolayl›kla teflhis edebilmemize karfl›n,
döngüsel bir flekilde, devletin de hukuk taraf›ndan yarat›ld›¤›n› gözlemleriz. E¤er
devlet bir iktidar örgütlenmesi ise bu örgütlenme do¤al olarak kurallara, yani hu-
kuka dayan›r. Örgütlenmenin biçimi, s›n›rlar›, yetkileri ve gücü, tümüyle hukuk ta-
raf›ndan belirlenir. Öte yandan hukuk, yine bu örgütlenme taraf›ndan üretilmekte-
dir. Dolay›s›yla hukuk ve devlet sürekli olarak birbirlerini yaratmaktad›r. Bu du-
rumda ise hukuk sözcü¤ünü kulland›¤›m›z yerde devlet sözcü¤ünü, devlet sözcü-
¤ünü kulland›¤›m›z yerde ise hukuk sözcü¤ünü kullanmam›z, herhangi bir anlam
kaymas› yaratmaz. K›saca diyebiliriz ki, hukuk ve devlet sözcükleri, ayn› anlam ve
olgular bütününe gönderme yaparlar. fiimdi, hukuk veya devlet olman›n do¤al an-
lamlar›ndan bir kaç›n› ele alabiliriz.

‘Hukuk kural›’, ‘merkezi siyasal iktidar’ veya ‘devlet’ ifadelerinin tafl›d›¤› zorunlu
bir anlam, ‘örgütlü yarg›lama’d›r. Yarg›lama, herhangi türden bir kural›n varl›¤›nda
kendili¤inden ortaya ç›kar. Yarg›lama, bir eylemin bir kurala uygun olup olmad›¤›-
n› belirlemedir. Bu aç›dan ahlak kurallar› söz konusu oldu¤unda kiflinin kendi ey-
lemleri hakk›nda yapt›¤› de¤erlendirme bir yarg›lama, kifli de bu durumda kendisi-
nin yarg›c› oldu¤u gibi, di¤er insanlar›n de¤erlendirmesi de yarg›lamad›r. Ancak hu-
kuktan ve devletten bahsetti¤imizde, bu yarg›lama örgütlenmifl, kurumlaflm›fl, ege-
menlik alan›n›n tamam›nda etkin, sürekli ve düzenli bir flekilde karfl›m›za ç›kar.

Özellikle içinde yaflad›¤›m›z siyasal yap›lanma biçimini dikkate alacak olursak,
bir devletin ve hukukun varl›¤›ndan bahsetmek, devletin kurdu¤u ve destekledi¤i
örgütlü yarg›laman›n var oldu¤unu söylemektir. Örgütlü bir yarg›lamay›, devlet ya-
p›lanmas›n›n d›fl›nda gözlemlemek mümkün de¤ildir. E¤er bir devlet içerisinde, o
devletin hukukundan ve yarg›lama sisteminden ayr› baflka bir yarg›lama sistemi
kurulmufl ise, gündelik dilde ‘devlet içinde devlet’ ifadesini kullan›r›z. Zira yarg›la-
ma yetkisi, devletin istisnai, yani sadece kendisine ait yetkilerinden kabul edilir.
E¤er toplumda iktidar› ele geçirdi¤ini iddia edilen güç, koydu¤u kurallara uyulup
uyulmad›¤›n› düzenli ve örgütlü kurumlarla yarg›layam›yorsa, iktidar›n tam anla-
m›yla kurulamad›¤›n› söylemek mümkün olur. Bir devletin egemen bir güç olma-
s›, iktidar iddias›nda bulundu¤u s›n›rlar içerisinde yarg›lama yapabilmesine ve sa-
dece merkezi siyasal iktidar›n bu yetkiyi kullan›yor olmas›na ba¤l›d›r.
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Devletin örgütlü yarg›lama faaliyetinde ilk olarak göze çarpan, mahkemelerdir.
Mahkemeler, devlet taraf›ndan yarat›lan hukuk kurallar›na fiilen uyulup uyulmad›-
¤›n› belirler. Mahkemelerin bir k›sm›, suç ad› verilen ihlallerle ilgilenir. Suç, iktida-
r›n önemli gördü¤ü kural ihlalleridir ve bir eylemin bu türden bir ihlal oldu¤u
mahkemece tespit edilirse, mahkemenin di¤er görevi, hukukun öngördü¤ü çerçe-
vede bir cezaya karar vermektir. Suç oluflturdu¤u kabul edilen eylemlerde devlet,
ayn› zamanda davac› konumundad›r. Dolay›s›yla suç iflledi¤i düflünülen kiflinin
mahkemece yarg›lanmas› süreci, yine devlet taraf›ndan yönetilir. Söz gelimi Türk
hukuku, suç ma¤durlar›n›n, mesela eflyas› çal›nan bir kiflinin, bizzat dava açmas›-
na izin vermez. Kabaca ‘bir baflkas›n›n mal›n›, izinsiz olarak kendi menfaati için al-
mak’ fleklinde tan›mlanabilecek h›rs›zl›k, hukuk düzeni taraf›ndan önemli bir ku-
ral ihlali olarak görülür. H›rs›zl›k eyleminden flikayet veya ihbar gibi bir yolla ha-
berdar olan devlet görevlisi, yani savc›, gerekli haz›rl›¤›n› yapt›ktan sonra, ceza
mahkemesinde zanl› (flüpheli) aleyhine dava açar. Mahkeme, hukukun öngördü-
¤ü yarg›lama kurallar› çerçevesinde, yarg›lanan kiflinin, yani san›¤›n, gerçekten bu
eylemi yap›p yapmad›¤›n› araflt›r›r. Eylemin san›k taraf›ndan gerçeklefltirildi¤i ka-
naatine var›ld›¤› takdirde, mahkemece bu eylem için bir cezaya hükmedilir.

Mahkemelerin bir k›sm› ise bireyler aras›ndaki suç oluflturmayan uyuflmazl›kla-
r›n giderilmesiyle ilgilenir. Bir eflyan›n veya tafl›nmaz›n kullan›m›yla, ailevi iliflkiler-
le veya ticari iliflkilerle ilgili uyuflmazl›klar, mahkemeler taraf›ndan hukukun öngör-
dü¤ü çerçevede sonuca ba¤lan›r. Eflyan›n kimin mülkiyetinde oldu¤u, tafl›nmaz› ki-
min kullanaca¤›, verilen zarar›n nas›l tazmin edilece¤i, çocu¤un babas›n›n kim ol-
du¤u, bozuk mal sat›n alan kiflinin sat›c›dan neler talep edebilece¤i gibi uyuflmaz-
l›klar, bu mahkemeler taraf›ndan karara ba¤lan›r. Bu uyuflmazl›klarda da çeflitli hu-
kuk kurallar› ihlal edilmiflse de, devlet bu ihlalleri cezaland›rmaya gerek görmez.

Hangi olaylara ve uyuflmazl›klara hangi mahkemelerin bakaca¤›, yarg›lama sü-
recinin nas›l bafllat›laca¤›, yarg›lama sürecinde taraflar›n ve yarg›lama makamlar›-
n›n hangi kurallara uyaca¤› hukuk kurallar› taraf›ndan belirlenmifltir. Yarg›laman›n
örgütlülü¤ü bu belirlilikle ortaya ç›kar. Böyle bir örgütlü yarg›lama, hukukun do-
¤al bir özelli¤i iken söz gelimi örf ve âdet kurallar› söz konusu oldu¤unda, kural-
lar›n ihlal edilip edilmedi¤ine kimin, nas›l karar verece¤i, yarg›laman›n nas›l baflla-
t›laca¤› belli olmad›¤› gibi, düzenli ve belirli bir yarg›lama usulü de bulunmaz.
Türk hukuk sisteminin kurdu¤u yarg› örgütü ve usulü, bu kitab›n dördüncü ünite-
sinde ayr›nt›l› bir flekilde incelenecektir.

Ahlak, din, örf ve âdet kurallar› ile hukuk kurallar›n›n örtüfltü¤ü örnekler tasarlamaya ça-
l›fl›n. Bu kurallar aras›nda konu edindikleri eylemler aç›s›ndan bir ay›r›m yap›l›p yap›la-
mayaca¤›n› tart›fl›n.

ZOR KULLANMA OLARAK HUKUK

Devlet ve Zor Kullanma
Ünitenin ilk k›sm›nda, hukuk sözcü¤ünün bizlere ilk olarak kurallar› hat›rlatt›¤›n›
ancak hukukun daha genifl bir anlam ve olgular bütününe gönderme yapt›¤›n›
belirtmifltik. Bir önceki bafll›k alt›nda gördü¤ümüz gibi, hukuk ve devlet neredey-
se efl anlaml› kullan›labilirken hukukun ve devletin önemli bir özelli¤i, örgütlü
yarg›lamaya sahip olmas›d›r. Dolay›s›yla hukuk sözcü¤ünün, hukuk kurallar›n›n
yan›nda fiili bir yarg›lama etkinli¤ine de zorunlu olarak gönderme yapt›¤›n› belirt-
mifl oluyoruz.
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Baz› uyuflmazl›klarda hukuk
kurallar› ihlal edilmifl olsa
da devlet bu ihlalleri
cezaland›rmaya gerek
görmeyebilir.



Devletin, dolay›s›yla da hukukun bir baflka önemli özelli¤i, zor kullanmas›d›r. S›-
radan bir vatandafl için devletin zor kullanan (cebir uygulayan) bir örgüt olmas› ilk
bak›flta göze çarpmayabilirse de, devlet varl›¤›n› zor kullanmaya borçludur. Devletin
bu yönü, öncelikle kuruluflu s›ras›nda bütün ç›plakl›¤›yla görünür hâldedir. Devletin
kurulmas› ve iktidar›n güçlenmesi sonras›nda, zor kullanma istisnai bir nitelikmifl gi-
bi görünür. Zira devlet sürekli ve görünür flekilde zor kullan›yor ise ya iktidar›n› tam
olarak sa¤layamam›flt›r yahut da toplumda bir meflruiyet sorunu bulunmaktad›r. Ola-
¤an dönemlerde devlet, çeflitli ayg›tlarla zor kullanmay› en aza indirmeyi hedefler.
Ne var ki her kural ihlali, devletin zor kullanma gücünün özellikle kurallar› ihlal
edenler taraf›ndan hissedilmesine neden olur. Devletin zor kullanma gücü, hukuk
kurallar›n›n yapt›r›mlar› olarak ortaya ç›kar. Bu güç, ihlal edilen kural›n niteli¤i ile
uygulanan yapt›r›m›n tür ve a¤›rl›¤›na oranla ve yapt›r›ma maruz kalan kiflinin, aley-
hine verilen karara uymas›na veya direnmesine göre de¤iflen derecelerde ortaya ç›-
kar. Söz gelimi, bir kifli borcunu ödemeyi geciktirmifl olsun. Hukuk kurallar›, borçla-
r›n söz verilen zamanda ödenmesi gerekti¤ini söylerken, ödememe durumunda ala-
cakl›n›n bu borç için dava açabilece¤ini, faiz ve belli flartlarda borcun ödenmemesi
nedeniyle u¤ranan zarar›n tazmin edilmesini isteyebilece¤ini söyler. Böylece, ilk afla-
mada, borcun ödenmemesinin yapt›r›m›, yarg›lama masraflar›n›n yan›nda ayr›ca fa-
iz ve tazminat ödenmesidir. E¤er borçlu bu aflamada mahkemece takdir edilen mik-
tar› öderse, aleyhine baflkaca bir ifllem yap›lmaz. Ancak borç yine ödenmez ise, yi-
ne hukukun gerektirdi¤i flartlar çerçevesinde alacakl› borçlunun mallar›na devlet gö-
revlileri vas›tas›yla haciz konulmas›n›, söz konusu mallar›n sat›larak alaca¤›n›n bu sa-
t›mdan elde edilen parayla ödenmesini talep edebilecektir. Borçlu, haciz ifllemleri
sürecinde yükümlülüklerini yerine getirmez, söz gelimi mal beyan›nda bulunmaz,
mallar›n› kaç›r›r ve mallar›n› haczetmeye gelen memurlara direnirse, yeni tazminat-
lara, para cezalar›na ve hatta hapis cezas›na çarpt›r›labilecektir. ‹lk baflta basit bir da-
va dilekçesi ile bafllayan süreç, devletin fiziksel fliddete baflvurmaya yetkili görevlile-
rinin de ifle kar›flt›¤› daha sert bir cezaland›rmayla sonlanabilir. Özetle, devletin zor
kullanma gücünün, hukuka uyuldu¤u durumda pek hissedilmedi¤ini, ancak huku-
kun gerekleri yerine getirilmedikçe, gittikçe artan bir oranda bu zor kullanma gücü-
nün muhatab› olunaca¤›n› söyleyebiliriz.

Yapt›r›m
Hukuk kurallar›n›n ihlal edilmesi durumunda, ihlal eden kiflilerin istemedikleri du-
rumlarla karfl›laflabileceklerini söylemifltik. ‹flte devletin hukuk kurallar›na uyulmas›n›
sa¤lamak amac›yla kurallar›n ihlali durumunda, ihlal eden kiflilerin istemedikleri bir
durumla karfl› karfl›ya b›rak›lmalar›na, yapt›r›m ad› verilir. Ancak yapt›r›m, genifl anla-
m›yla ele al›nacak olursa, sadece ihlal durumunda ortaya ç›kmaz; bir yandan hukuk
kural›na uyulmas›n› sa¤lamak, dolay›s›yla da hukukun kurdu¤u düzenin devam› için
daima bir tehdit olarak bireylerin karfl›s›nda dururken di¤er yandan, kural›n ihlal edil-
mesi ile bozulan hukuksal düzen yapt›r›m vas›tas›yla mümkün oldu¤unca eskisine
benzer bir flekilde yeniden kurulmaya çal›fl›l›r. Tan›m›m›z› yenileyecek olursak yapt›-
r›m, hukuk düzenine ayk›r› durumlara hukukun verdi¤i tepkidir.

Yapt›r›m, hukuka özgü bir kavram ve uygulama de¤ildir. Nitekim di¤er kural
türlerini ele al›rken yapt›r›m kelimesini bazen kullanarak bazen de bu kavrama ifla-
ret ederek, kurallara uyulmamas›n›n sonuçlar›ndan bahsetmifltik. Tekrarlayacak ve
genel olarak de¤erlendirecek olursak, bir kural›n oldu¤u yerde, mutlaka yapt›r›m
vard›r. Yapt›r›ms›z bir kuraldan bahsetmek anlams›zd›r. Zira ‘olmas› gereken’i ve-
ya ‘yap›lmas› gereken’i iflaret eden dilsel bir ifade, e¤er yapt›r›mla desteklenmemifl
ise böyle bir ifadeye kural de¤il, temenni, arzu, istek, hayal vb. ad› veririz. E¤er
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Devletin zor kullanma gücü
hukuka uyuldu¤u sürece pek
hissedilmez. Hukukun
gerekleri yerine
getirilmedikçe zor kullanma
gücü giderek artar.

Yapt›r›m hukuk düzenine
ayk›r› durumlara hukukun
verdi¤i tepkidir.



aç›kça kural olma iddias›nda olan dilsel bir ifade, söz gelimi meclis taraf›ndan ç›-
kar›lan bir yasa, yapt›r›mdan yoksun ise biçimsel olarak bu ifadenin ad› yasa bile
olsa, meclisin yasa yap›m›nda bir hata yapt›¤›n›, hukuk arac›l›¤›yla uygulama im-
kan› olmayan bir yasa ç›kar›ld›¤›n› söylemek durumunda kal›r›z ki, art›k bu dilsel
ifadeyi yasa olarak adland›rmak pratik hayatta çok da anlaml› olmayacakt›r.

Belirtildi¤i üzere, her kural türü flöyle ya da böyle bir yapt›r›ma sahiptir. Ahlak
kurallar› söz konusu oldu¤unda yapt›r›m›n iki boyutu vard›r. ‹lk olarak kifli, kendi
eylemlerine yönelik koydu¤u kurala ayk›r› davranmak suretiyle, kendi kendiyle
çeliflkiye düfler. Bunun sonucu vicdan azab› ad›n› verdi¤imiz ruhsal bir huzursuz-
luktur. ‹kinci olarak, toplumun genel ahlaki de¤er yarg›lar›na ayk›r› hareket edil-
mifl ise kifli di¤erleri taraf›ndan k›nanacak, ay›planacakt›r. Bu iki sonucun bilgisi,
kifliyi ahlaka uygun hareket etmeye zorlar. Din kurallar› söz konusu oldu¤unda da
din kurallar›na ayk›r› davranman›n yine din taraf›ndan belirlenmifl sonuçlar›, yani
tanr›n›n hoflnutsuzlu¤una konu olmak, tanr›n›n gazab›n› çekmek ve öte dünyada
tanr›n›n azab›na maruz kalma korkusu, bir yapt›r›m olarak ortaya ç›kar. Bununla
birlikte, daha önce de belirtti¤imiz gibi, din kurallar›na dayan›larak bu dünyada
uygulanan maddi yapt›r›mlar›n, burada izlenilen bak›fl aç›s›yla, dinî yapt›r›mlar de-
¤il, hukuki yapt›r›mlar oldu¤unu hat›rlamam›z gerekiyor. Nihayet örf ve âdet ku-
rallar›na, moda kurallar›na, görgü kurallar›na ayk›r› eylemler; ay›plama, k›nama,
d›fllanma ve hatta hayata yönelmifl sald›r›lar olarak ortaya ç›kabilmektedir.

Hukuk alan›ndaki yapt›r›mlara dönecek olursak: Yapt›r›m, ihlal edilen hukuk ku-
ral›n›n niteli¤ine ve hukuka ayk›r›l›¤›n gerçekleflme tarz›na göre de¤iflir. Hukuk, ken-
di kurdu¤u düzenin devam›n› öngördü¤üne göre, bu düzene ait olmayan bir eylem,
en basitinden, hukuk taraf›ndan tan›nmayacakt›r. Söz gelimi, resmî memur taraf›ndan
gerçeklefltirilmedikçe, gündelik dilde ne ad verilirse verilsin, bir nikah›n k›y›ld›¤›ndan
bahsetmek, bir çiftin evlendi¤ini, bu kiflilerin kar› koca oldu¤unu söylemek mümkün
de¤ildir. Daha do¤ru bir ifade ile gündelik dilde ve kifliler aras› iliflkilerde, resmî ni-
kah k›y›lmaks›z›n, söz gelimi dinî nikah k›yarak evlendiklerini söyleyen bir çifte kar›
koca muamelesi yap›l›yor olabilir. Ancak bu çiftin nüfus kay›tlar›, miras ifllemleri, ço-
cuklar›n›n nüfus kay›tlar› gibi hukukî meselelerde, böyle bir birliktelik evlilik olarak
kabul edilmeyecektir. Ayn› çerçevede hukuk, söz gelimi Türk hukuku, ayn› cinsten
kiflilerin evlenmesine izin vermez, böyle bir evlilik iddias›n› tan›maz. Yine Türk hu-
kukunda evli olan bir kiflinin ikinci bir evlilik yapmas› mümkün de¤ildir. Böylece hu-
kuk düzeni, aile hukuku çerçevesinde bireylerin birlikteliklerine yönelik kurdu¤u he-
teroseksüelli¤e (karfl› cinslerin birlikteli¤i) ve monogamiye (tek eflli evlilik) dayanan
ve seküler nitelikli sistemi korumufl ve devam ettirmifl olmaktad›r.

Hukuk düzenince tan›mlanmayan bir eylemin tan›nmamas›n›n yan›nda hukuk,
kurallara ayk›r› davran›lmas›na çeflitli tepkiler verir. Bunun en bilineni cezad›r. Ba-
z› hukuka ayk›r› hareketler söz konusu oldu¤unda, devlet hukukun gerektirdi¤i so-
nucun do¤mas›n› zor kullanarak sa¤-
lar. Bu mekanizmaya, cebrî icra (zorla
yerine getirme) denir. Kiflilerin u¤ra-
d›klar› zararlar›n tazmin edilmesi de
hukuktaki yapt›r›mlar aras›nda yer al›r.
Nihayet hukukî ifllemler, hukuka ay-
k›r› bir flekilde yap›ld› iseler yine hu-
kuk taraf›ndan geçersiz kabul edilebi-
lirler. Afla¤›da bu yapt›r›mlar› biraz da-
ha ayr›nt›l› bir flekilde ele alaca¤›z.
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Ceza
Yapt›r›m kelimesi genellikle ilk olarak ceza hukuku alan›ndaki yapt›r›mlar›, yani
ceza mahkemeleri taraf›ndan Türk Ceza Kanunu ile özel cezai düzenlemeler içe-
ren kanunlar çerçevesinde verilen hapis cezas› ve adli para cezas› gibi cezalar›
ça¤r›flt›r›r. Hukuk düzeni içerisinde, ceza mahkemeleri d›fl›nda verilen cezalar da
bulunmaktad›r. Bunlar›n bir k›sm›, idare taraf›ndan uygulanan yapt›r›mlard›r. ‹da-
re, hukukun kendisine tan›d›¤› yetki çerçevesinde çeflitli durumlarda idarî para
cezas› verebilece¤i gibi, kamu görevlileri, kamu kurumu niteli¤indeki meslek ör-
gütlerinin üyeleri ve ö¤renciler, disiplin cezalar›na çarpt›r›labilir. Nihayet idare,
ruhsat iptali, bir mesle¤in icras›ndan men gibi kararlarla, ceza anlam›na gelebile-
cek yapt›r›mlar uygulayabilmektedir. fiimdi hukukun öngördü¤ü cezalar› ana hat-
lar›yla ele alabiliriz.

Baz› hukuka ayk›r› eylemler, hukuk düzeni taraf›ndan suç olarak kabul edilir.
Hangi eylemlerin suç olarak kabul edilece¤i, siyasal iktidar›n güttü¤ü suç politika-
s› taraf›ndan belirlenir. Bir eylemin suç olarak belirlenmesinde, eylemin kamu dü-
zenini bozdu¤u düflüncesi temel al›n›r. Ancak kamu düzeninin ne oldu¤u, bozul-
mas›n›n ne anlama geldi¤i, ne zaman bozulmufl say›laca¤› yine siyasal iktidar›n suç
politikas›nca belirlenecektir. Sekizinci ünitede biraz daha ayr›nt›l› bir flekilde göre-
ce¤iniz ceza hukuku, suç olarak belirlenmifl eylemler için çeflitli cezalar belirler.
Bu cezalar, yine suç politikas›n›n ilgili eylem için öngördü¤ü a¤›rl›¤a göre hem tür
hem de fliddet aç›s›ndan farkl›l›k gösterir.

Ceza mahkemelerinin suç say›lan eylemler için yapt›r›m olarak öngördü¤ü ce-
zalar, hapis cezas› ile adli para cezas›d›r. Hapis cezas› ile cezaland›r›lan kiflinin öz-
gürlü¤ü elinden al›nmakta, kifli hapishane koflullar› içerisinde yaflamaya mecbur
b›rak›lmaktad›r. Hapis cezas›, suçun niteli¤ine göre ‘a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis
cezas›’, ‘müebbet hapis cezas›’ ve ‘süreli hapis cezas›’ olarak belirlenebilir. Müeb-
bet hapis cezas›, hükümlünün hayat› boyunca devam ederken, a¤›rlaflt›r›lm›fl mü-
ebbet hapis cezas›nda bu durum s›k› güvenlik rejimine tâbidir. Süreli hapis cezas›
ise en az bir ay, en fazla ise yirmi y›l olan hapis cezas›d›r.

Bir y›l ve daha az süreli hapis cezalar› k›sa süreli hapis cezas› olarak kabul edi-
lir. Türk Ceza Kanunu’nun 50. maddesine göre k›sa süreli hapis cezas›, suçlunun
kiflili¤ine, sosyal ve ekonomik durumuna, yarg›lama sürecinde duydu¤u piflmanl›-
¤a ve suçun ifllenmesindeki özelliklere göre, adlî para cezas›, belirli yerlere git-
mekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma, mahkûm olunan cezan›n
yar›s›ndan bir kat›na kadar süreyle ve gönüllü olmak kofluluyla kamuya yararl› bir
iflte çal›flt›r›lma fleklindeki alternatif cezalara çevrilebilir.

Adlî para cezas› ise suç oluflturan eylem için mahkeme taraf›ndan belirlenecek
gün say›s›n›n, her gün için yine mahkemenin kiflinin ekonomik ve di¤er kiflisel
hâllerini dikkate alarak kanunda belirlenen s›n›rlar çerçevesinde belirleyece¤i kar-
fl›l›¤›yla çarp›lmas› sonucu bulunan miktard›r. Bu ceza devlet hazinesine ödenir.

Bu cezalar›n yan›nda, suçun niteli¤ine göre kiflilerin belli haklardan mahrum
b›rak›lmas›, suç ifllemede kulland›klar› eflyalar›n müsadere edilmesi (mülkiyetinin
devlete geçmesi), suç ifllemek suretiyle edinilen kazanc›n müsadere edilmesi, ak›l
hastalar›na yönelik özel önlemlerin uygulanmas› gibi güvenlik tedbirleri ad› veri-
len ceza hukuku yapt›r›mlar› da bulunmaktad›r.

Ceza konusunda hat›rlatmam›z gereken bir nokta, Türk hukuk sisteminde hâli-
haz›rda idam cezas›n›n bulunmad›¤›d›r. ‹dam cezas›, 2002 y›l›na kadar hukuken ka-
bul edilen bir ceza türü idi. ‹dam cezas› mahkemeler taraf›ndan verilmekle birlikte,
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cezan›n infaz edilebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu yönde bir karar
almas› gerekiyordu. Meclisin verdi¤i son infaz karar›, 24 Temmuz 1984 tarihlidir.

Belirtildi¤i üzere hukuktaki ceza niteli¤i tafl›yan yapt›r›mlar sadece ceza mah-
kemeleri taraf›ndan verilmez. ‹darenin de baz› durumlarda cezaland›rma yetkisi
vard›r. Ancak hemen belirtmeliyiz ki, idarenin verdi¤i bu cezalar›n hukuka uygun-
lu¤unu idarî yarg›da denetlettirmek imkân› her zaman vard›r.

‹darenin cezaland›rma yetkisi öncelikle idari para cezalar›yla ortaya ç›kar. Çe-
flitli kanunlarla idareye tan›nan yetkiyle, idari görevliler belli durumlarda yine ka-
nunlarla belirlenen para cezalar› verebilirler. Söz gelimi Kabahatler Kanunu çerçe-
vesinde emre ayk›r› davran›fl, dilencilik, kumar, sarhoflluk, gürültü, rahats›z etme,
tütün mamullerinin tüketilmesi, kimli¤i bildirmeme, çevreyi kirletme, afifl asma, si-
lah tafl›ma gibi eylemler için para cezas› verilebilir. Bunun yan›nda Trafik Kanunu
çerçevesinde verilen trafik cezalar› idarî para cezalar›d›r. Ayr›ca pek çok kanunda,
özellikle idareye yap›lmas› gereken bildirimlerin zaman›nda yap›lmamas› nedeniy-
le idarî para cezas› verilebilmesini düzenlenir.

‹darenin uygulad›¤› ceza niteli¤indeki yapt›r›mlar sadece idarî para cezalar› de-
¤ildir. Kanun ve yönetmeliklerde yer alan flartlara ayk›r› bir flekilde iflletilen ifl yer-
leri veya imalathanelerle ilgili olarak yetkili makamlar idarî para cezalar› verebile-
cekleri gibi, geçici bir süreyle ifl yerinin kapat›lmas›na, hatta ifl yeri açma ruhsat›-
n›n iptal edilmesine karar verebilirler. Yine kamu kurumu niteli¤indeki meslek ör-
gütlerinin üyeleri, hukuka ayk›r› faaliyetleri nedeniyle geçici süre ile mesleklerini
yapmaktan men edilebilirler.

Bunun yan›nda idare hukuku alan›ndaki önemli bir yapt›r›m türü, kamu görev-
lileri ile ö¤renciler hakk›nda verilen disiplin cezalar›d›r. ‹lgili kanun ve yönetme-
liklerde yer alan eylemlerde bulunan kamu görevlileri veya ö¤renciler uyarma, k›-
nama, meslekten ç›karma, kay›t silme gibi cezalara çarpt›r›labilirler.

Cebrî ‹cra
Cebrî icra, kelime anlam› itibar›yla, zorla yerine getirme demektir. Baz› hukuk ku-
rallar›, kiflilerin baz› eylemleri yapmalar›n› emreder. Bu durumu yukar›da, zorunlu
tutmak veya mecbur k›lmak fleklinde ifade etmifltik. Söz gelimi, bir ev kiralam›fl
olun. Kiralanan ev, kira bedeli, ödeme flartlar›, kira süresi gibi hususlar hakk›nda
anlaflm›fl olman›zla ev sahibi ile aran›zda bir kira sözleflmesi kurulmufl olur. Bu
sözleflme çerçevesinde, mesela, her ay›n ilk befl günü içerisinde kararlaflt›r›lan ki-
ra bedelini ev sahibinin banka hesab›na yat›rmay› kabul etmifl olabilirsiniz. E¤er
kararlaflt›r›lan süre içerisinde kiran›z› ödemezseniz ve hukukun öngördü¤ü di¤er
flartlar da gerçekleflmifl olursa, ev sahibi kira bedelini sizden faiziyle birlikte isteye-
bilece¤i gibi, evden ç›kman›za karar verilmesi için mahkemeye de baflvurabilir. Ki-
ra bedelini ödemekte direnmeniz durumunda, icra daireleri vas›tas›yla eflyalar›n›z
haczedilebilir ve sat›labilir. Sat›mdan elde edilen parayla da ev sahibine alaca¤›
ödenir. Üstelik e¤er mahkeme sözleflmeye uymaman›z nedeniyle evi tahliye etme-
nize (boflaltman›za) karar verirse ve siz bu karara da direnirseniz, icra memurlar›,
gerekirse kolluk kuvvetlerinin de yard›m›yla eflyalar›n›z› evin d›fl›na ç›karabilir.
Bu anlat›m çerçevesinde cebrî icray›, baz› hukukî yükümlülüklerin yerine getiril-
memesi durumunda, devletin zor kullanma gücüyle bu yükümlülü¤ün gereklerini
bizzat yerine getirmesi olarak tan›mlayabiliriz. . 

Özel hukukun cebren icras›, borç iliflkileri d›fl›nda da ortaya ç›kar. Söz gelimi
bir velayet davas›nda, yani boflanm›fl bir çiftin çocuklar›n›n kimin yan›nda yaflama-
ya devam edece¤ine karar verilmesinin talep edilmesi durumunda yine cebrî icra-
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ya baflvurmak gerekebilir. Çocu¤un, dava süresince yan›nda kald›¤› taraf›n, mese-
la baban›n de¤il de annenin velayetinde kalmas›na karar verilmesi ve baban›n ço-
cu¤u anneye teslim etmemekte direnmesi durumunda, yine icra memurlar›, gerek-
ti¤i takdirde kolluk kuvvetlerinin (polis veya jandarman›n) yard›m›yla çocu¤u ba-
badan alarak anneye teslim ederler.

Mahkeme ve cebrî icra süreçlerinde yap›lan masraflar›n da uyuflmazl›kta haks›z
bulunan kifli taraf›ndan ödenmek zorunda oldu¤u düflünülecek olursa, cebrî icra,
hem hukuk kurallar›n›n gerektirdi¤i durumun devlet eliyle zorla yerine getirilme-
sini sa¤lam›fl olur, hem de kiflinin ola¤an durumun d›fl›nda bir yük alt›na girmesi-
ne neden olur. Böyle bir mekanizman›n ifllemesiyle bir yandan hukukun öngördü-
¤ü düzen ayakta tutulur, di¤er yandan s›rf bu mekanizman›n varl›¤› bile, kiflilerin
hukuk kurallar›na daha bafltan uygun davranmas›n› sa¤lar.

Tazminat
Hukuk kurallar›n›n, ihlal durumunda yapt›r›mlar öngörmesinin ilk amac›n›n huku-
ka uyma davran›fl›n›n sa¤lanarak, hukukun öngördü¤ü düzenin ayakta kalmas› ol-
du¤unu belirtmifltik. Yapt›r›m›n de¤indi¤imiz ikinci amac› ise, hukuka ayk›r› ey-
lemle bozulan düzenin mümkün oldu¤unca eski hâline getirilmesi idi. Nitekim
cebrî icrada, hukuka ayk›r› eylemler söz konusu oldu¤unda hukukun öngördü¤ü
düzen devlet eliyle zorla kuruluyordu. Ne var ki özel hukuk alan›ndaki baz› huku-
ka ayk›r› eylemlerin sonuçlar›, cebrî icra vas›tas›yla düzenin yeniden kurulmas›na
uygun de¤ildir. Bir kifli hukuk kurallar›na ayk›r› hareket etmek suretiyle bir baflka-
s›na zarar vermifl ise zarar›n giderilmesi, tazmin edilmesi gerekir. Tazminat, genel-
likle, zarar›n parasal de¤erine karfl›l›k gelen bir ödeme yükümlülü¤üdür.

Tazminat, borç iliflkisinin koflullar›na uyulmamas›ndan do¤an zararlar nedeniyle
ortaya ç›kabilir. Cebrî icra bafll›¤› alt›nda, kira sözleflmesinden kaynaklanan bir uyufl-
mazl›¤› örnek göstermifltik. Yine bir kira sözleflmesi bulundu¤unu, ancak uyuflmazl›-
¤›n, kirac›n›n kiralad›¤› eve zarar vermesinden kaynakland›¤› düflünelim. Hukuk ku-
rallar›na göre kirac›n›n borçlar›ndan birisi, kira süresinin sonunda kiralad›¤› fleyi ha-
sars›z bir flekilde iade etmektir. Ancak kiralanan fley, örne¤imizde ev, hasar görmüfl
ise, böyle bir durumda art›k cebrî icra yoluna baflvurmak mümkün de¤ildir. Ev sahi-
binin u¤rad›¤› zarar tazmin edilmelidir. Hatta ev sahibi, kirac› ç›kt›ktan sonra eve ve-
rilen zarar nedeniyle bir süre evini kiraya veremedi ise, bu süre içerisinde elde etme
ihtimali bulunan kira gelirinden mahrum kald›¤› için de zarara u¤ram›fl say›laca¤›n-
dan, kirac›n›n aleyhine hükmedilecek tazminat, sadece eve verilen zarar›n karfl›l›¤› ile
s›n›rl› olmayacak, mahrum kal›nan kira geliri de tazminat miktar›na eklenecektir.

Tazminat, borç iliflkisinin koflullar›na uyulmamas›n›n yan›nda, hukukta ‘haks›z
fiil’ ad› verilen eylemlerden de do¤abilir. ‘Haks›z fiil’, hukuka ayk›r› kusurlu bir ey-
lemle bir baflkas›na zarar verilmesidir. Söz gelimi kifli, hatal› kullan›m› sebebiyle
otomobiliyle bir yayaya çarpar ve yaralarsa yaralad›¤› kiflinin hastane masraflar›n›,
tedavi ve iyileflme süresince çal›flamamas›ndan kaynaklanan zararlar›n› tazmin et-
mekle yükümlüdür.

Haks›z fiil sorumlulu¤u, bazen ceza sorumlulu¤uyla ayn› anda var olabilir. Ce-
za sorumlulu¤unda bir kifli ceza kanunlar›na ayk›r› hareket etmekte ve ço¤unluk-
la baflkalar›na zarar vermektedir. Söz gelimi, hatal› kullan›m› nedeniyle otomobi-
liyle yayaya çarparak yaralayan kifli, haks›z fiil sorumlulu¤u yan›nda, ayn› zaman-
da, ceza sorumlulu¤una da sahip olabilir. Böyle bir eylemle kifli, hem verdi¤i za-
rardan dolay› yaralanan kiflinin zarar›n› tazmin edecek hem de ceza yarg›lamas› so-
nucunda verilecek hüküm çerçevesinde cezaland›r›lacakt›r. Ceza davas›n›n sonun-
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da bu kifliye bir para cezas› verilmesi mümkündür. Bu durumda ayn› eylemden
dolay› iki defa para cezas› ödemek zorunda kalacakt›r. Ancak bunlardan ilki zarar
gören kifliye, u¤rad›¤› zarar miktar›nca ve bu zarar› karfl›lamak üzere ödenecek;
ikincisi ise, iflledi¤i suçun karfl›l›¤› olarak devlete ödenecektir.

Tazminat›n, idarenin eylem ve ifllemleri nedeniyle ortaya ç›kan zararlar›n karfl›-
lanmas› durumunda da ortaya ç›kmas› mümkündür. Hukuk devleti ilkesinin en
önemli özelliklerinden birisi, idarenin, yani devletin bütün ifllem ve eylemlerinin
yarg› denetimine aç›k olmas›d›r. Ayn› zamanda devlet, devlet görevlilerinin görev-
leri nedeniyle yapm›fl olduklar› eylemlerle vatandafllara verdikleri zarar› tazmin et-
mekle yükümlüdür.

Tazminat konusunda son olarak söylenmesi gereken, bahsedilen zarar›n sade-
ce maddi zararlar olmad›¤›d›r. Kifli, hukuka ayk›r› kusurlu eylemiyle, bir baflka ki-
fliye, ortada maddi bir zarar olmasa da, ac› veya ›st›rap çektirmifl olabilir. Söz geli-
mi, hatal› kullan›m› sebebiyle yapt›¤› trafik kazas›nda bir kiflinin ölümüne neden
olan kifli, ölenin yak›nlar›nda büyük bir ac›ya neden olabilir. Böyle bir durumda
mahkeme, toplumsal ve ekonomik koflullar› da dikkate alarak, bu ac›ya bir maddi
de¤er biçerek, zarar veren kiflinin manevi tazminat ad› alt›nda bu miktar› ödeme-
sini isteyebilecektir.

Geçersizlik
Hukuk düzeni, günlük hayattaki çeflitli irade aç›klamalar›m›za hukukî sonuçlar
ba¤lar. Söz gelimi bir semt pazar›nda sebze satan sat›c› sebzelerin fiyat›n› yazarak
bir irade aç›klamas›nda bulunmufltur. Hukuk aç›s›ndan bu irade aç›klamas›, sat›m
sözleflmesi yapman›n ilk aflamas›d›r. Bu pazarc›dan bir kilo sebze tartmas›n› iste-
yen müflteri de bu iradesini aç›klamak suretiyle sat›m sözleflmesi yapmay› kabul et-
mifl olur ve böylece bir sözleflme kurulur. Hukuk, bu tip hukukî sonuç do¤urma-
ya yönelmifl irade aç›klamalar›n› hukukî ifllem olarak isimlendirir. 

Her hukukî ifllemin hukuk düzenince tan›nan ve sonuç do¤uran bir hukukî ifl-
lem olarak kabul edilebilmesi için, yine hukuk düzenince kabul edilmifl çeflitli ko-
flullar vard›r. Ancak hukukî ifllemlerin bu koflullar yerine gelmeden gerçeklefltiril-
mifl olmas› pekâlâ mümkündür. Bu durum hukuka ayk›r›l›k yaratt›¤›ndan, yine hu-
kuk düzeni böyle hukukî ifllemlerin geçersiz oldu¤unu kabul eder.

Hukuk düzeni, hukukî ifllemlerin varl›k kazanabilmesi için baz› unsurlar› kuru-
cu unsur olarak kabul eder. Bu unsurlar›n yoklu¤unda ise söz konusu hukukî ifl-
lem ‘yok’ hükmündedir. Böyle bir iflleme dayan›larak hak talep edilmesi mümkün
de¤ildir. Söz gelimi Türk Medeni Kanunu, resmî memur önünde yap›lmayan ev-
lenmenin, yok hükmünde oldu¤unu belirtir. Ayn› flekilde, kamu görevlisi olmayan
bir kiflinin kamu görevlisiymifl gibi idari bir ifllem yapmas› durumunda yahut yasa-
ma, yürütme ve yarg› alanlar›ndaki organ ve makamlar›n, birbirlerinin alan›na gi-
ren konularda ifllem yapmalar› durumunda, yap›lan ifllem yok hükmündedir.

Baz› durumlarda ise hukukî iflle-
min tamamlanm›fl say›lmas› için ge-
rekli say›lan baz› koflullar›n gerçek-
leflmemifl olmas›, bu ifllemlerin geçer-
siz say›lmas›n› gerektirir. Özel hukuk-
ta bir hukukî ifllemin geçersizli¤i, hü-
kümsüzlük ve iptal edilebilirlik bafl-
l›klar› alt›nda incelenir. Hükümsüz-
lük (butlan, mutlak butlan), hukuki
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ifllemin geçerlilik flartlar›ndan kamu düzenini ilgilendirdi¤i kabul edilenlerin ger-
çekleflmemesi durumunda ortaya ç›kar. Yokluk durumunda ifllemlerin hukuk dün-
yas›nda hiçbir zaman var olmad›klar› kabul edilirken, hükümsüzlükle geçersiz
olan ifllemler vard›r, hukukî ifllem olarak varl›k kazanm›fllard›r. Ancak bafltan itiba-
ren geçersiz olduklar› kabul edilir. Taraflar›n anlaflmas› veya zaman›n geçmesiyle
ifllem geçerli hâle gelmez. Bir dava s›ras›nda ifllemin bu niteli¤i fark edilirse, hakim
kendili¤inden bu durumu dikkate al›r.

‹ptal edilebilirlik (nisbî butlan) durumunda ise ifllemin yap›lmas›nda ortaya ç›-
kan hukuka ayk›r›l›¤›n nispeten daha hafif oldu¤u kabul edilir. Bu durumda huku-
kî ifllem varl›k kazanm›fl ve hukukî sonuç do¤urmaya bafllam›flt›r. ‹ptal edilebilir
hukukî ifllemler, kendili¤inden geçersiz olmamakla birlikte, taraflardan birisinin ta-
lebi sonucunda iptal edilebilir. Ancak iptal talebinde bulunmak için öngörülen sü-
relerin geçmesiyle geçerli hâle gelir. Dava konusu oldu¤u takdirde, hakim hüküm-
süzlük durumunda oldu¤u gibi kendili¤inden iptal karar› veremez.

Hukukun di¤er dallar›nda da hukuka ayk›r› bir flekilde verilmifl kararlar›n her
zaman iptal edilmesi mümkündür. Söz gelimi idari makamlar›n yukar›da de¤indi-
¤imiz yokluk durumundan farkl› olarak hukukun gereklerine ayk›r› verdikleri ka-
rarlar, talep üzerine yine idare taraf›ndan yahut yarg› taraf›ndan iptal edilebilir.

Kurallar›n, özellikle de hukuk kurallar›n›n yapt›r›ms›z olup olamayaca¤›n›, yapt›r›ms›z
bir hukuk kural›n›n ne anlama gelebilece¤ini tart›fl›n.

DÜZEN VE DE⁄ER OLARAK HUKUK
Hukukun ilk bak›flta kurallardan olufltu¤unu belirtmifltik. Pek çok farkl› türdeki
kural aras›ndan hukuk kural› olarak niteleyebildiklerimiz, devlet taraf›ndan ç›kar›l-
m›fl kurallard›r. Yine belirtti¤imiz gibi, esas›nda hukuk sözcü¤ü kurallar d›fl›nda
daha genifl bir anlam ve olgular bütününe gönderme yapar. Bu genifl anlam ve ol-
gular bütününün bir k›sm›n› yarg›lama faaliyeti oluflturur. Hukukta gözlemlenen
yarg›lama, örgütlü, kurumsal, egemenlik s›n›rlar›n›n tamam›nda etkin, sürekli ve
düzenlidir. Hukukî yarg›lama, di¤er normatif sistemlerle karfl›laflt›rma yapmay› ge-
reksiz k›lacak ölçüde somutlaflm›fl ve ayr›nt›lar›yla önceden belirlenmifltir. ‹ktida-
r›n ve hukukun yarg›lamayla birlikte zorunlu bir unsuru, yapt›r›md›r. Ayr›ca belirt-
mek gerekiyor ki, yapt›r›m›n önemi kâ¤›t üzerindeki varl›¤›ndan de¤il, en az›ndan
belli bir oranda fiili olarak uygulan›yor olmas›ndan kaynaklan›r. Öyleyse, flu ana
kadar anlatt›klar›m›zdan, hukuk sözcü¤ünün sadece kurallar› de¤il, ayn› zamanda
yarg›lamay›, yapt›r›m› ve fiili uygulamay› da kapsad›¤›n› kabul etmemiz gerekir.

De¤erler Sistemi Olarak Hukuk
Hukukun ne oldu¤unu anlama çabam›z içerisinde de¤inmemiz gereken son nok-
ta, onun bir düzen ve de¤er olarak karfl›m›za ç›kmas›d›r. Ahlak ve din gibi di¤er
normatif sistemlere paralel olarak hukuk, içinde yaflad›¤›m›z evreni anlamland›r›r.
Bu anlamland›rma, evrene dair s›n›rl› bir düzenleme teflebbüsüdür. Ahlak, salt de-
¤erler dünyas›yla ilgili olarak, baz› eylem ve durumlar› de¤erli kabul ederek bizim
dünyaya ve insanlara bak›fl›m›z› etkiler ve hareketlerimizi yönlendirir. Din ve esa-
s›nda dinî inan›fla rakip olarak ortaya ç›km›fl felsefi görüfller de, evreni anlamlan-
d›rmakta, evrenin içindeki her fleyi belli bir düzene sokmaktad›r. ‹flte hukuk da
egemenlik iddias›nda bulundu¤u s›n›rlar çerçevesinde olaylar› ve nesneleri kendin-
ce isimlendirir. Bu olaylar ve nesneler aras›nda çeflitli iliflkiler kurar. ‹nsan eylem-
lerini s›n›fland›r›r, bir k›sm›n› yasaklar, baz› eylem tiplerini emreder. Böyle yap-
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makla, nesneler, insanlar ve eylemler aras›nda belli bir hiyerarfli öngörür. Baz› ey-
lemleri meflru, baz›lar›n› gayrimeflru ilan eder. Zaman zaman sadece eylemleri de-
¤il, baz› insanlar› hatta nesneleri bile istenmeyen veya kötü olarak kabul edebilir.

Hukukun bu düzen ve de¤er sistemi oluflu, süregiden bir hukuk uygulamas›
çerçevesinde al›flkanl›kla sürdürdü¤ümüz eylemler söz konusu oldu¤unda pek
fark edilmez. Zira devlet ve hukuk, yani iktidar, ayn› zamanda bu düzenin ve dü-
zenin içerdi¤i de¤erlerin meflrulu¤unu çeflitli ayg›tlar vas›tas›yla vatandafllara kabul
ettirmifltir. Üstelik, hukukun afla¤›da de¤inece¤imiz baz› ifllevleri, kötü bir hukuk
düzeninin dahi, s›rf var olmak itibar›yla sahip oldu¤u baz› de¤erleri olabilece¤ini
gösterir. Bu durumda, a¤›r meflruiyet krizlerinin yaflanmad›¤› dönemlerde, huku-
kun düzeni do¤al bir düzen olarak kabul edilirken hukukun temsil etti¤i ve zorla
hayata geçirdi¤i de¤erler ya do¤all›kla meflru de¤erler olarak görülür yahut huku-
kun de¤erden ba¤›ms›z, dolay›s›yla tarafs›z oldu¤u düflünülür.

Hukukun devletle dolay›s›yla da iktidarla neredeyse efl anlaml› oldu¤unu belirt-
mifltik. Devlet ise bir toplumdaki en güçlü örgüttür. Bu örgüt, o toplumda fliddet kul-
lanma tekeline meflru olarak sahiptir. Bu aç›dan salt var olmas›yla birlikte devlet ve
hukuk, üzerinde güç kullanma olana¤›na sahip bulundu¤u kiflilerden daha üstün bir
konumda bulunmaktad›r. Zira devlet, söz gelimi kolluk kuvvetleri vas›tas›yla fliddet
kullanma yetkisine sahip iken, vatandafllar meflru müdafaa (hakl› savunma) gibi istis-
nai hâller d›fl›nda, kendi haklar›n› almak ve korumak için dahi güç kullanamazlar.

Devletin fliddet kullanma tekeline sahip olmas›yla ortaya ç›kan hiyerarfli, huku-
kun kurdu¤u düzenin temelini oluflturmakla birlikte, ancak küçük bir parças›d›r.
Hukukun kurdu¤u düzen, bir de¤er yarg›s›n› yans›t›r. Hukuk yasaklarken ve em-
rederken, daima de¤er yarg›lar›na yaslan›r. E¤er hukuk kiflilikle ilgili pek çok hak-
k›, resmî nikah memuru önünde yap›lm›fl, karfl› cinsler aras›ndaki evlili¤e ba¤lam›fl
ise; dinî nikahla yap›lm›fl evlilikleri, nikahs›z birliktelikleri, evlilik d›fl› cinsel iliflki-
yi aç›kça yasaklamam›fl bile olsa, tan›mam›fl, koruma alt›na almam›fl ve gayrimefl-
ru kabul etmifl demektir. Yahut hukuk, suç ve ceza politikas› çerçevesinde mala
karfl› ifllenen suçlara ceza kanunlar›nda büyük yer ay›rm›fl ve bu suçlar için di¤er
suçlara oranla çok daha fazla cezalar öngörmüfl olabilir. Bu durumda hukukun,
özel mülkiyete büyük bir de¤er atfetti¤ini söylemek mümkündür.

Hukukun ‹fllevleri
Hukukun dünyay› düzenledi¤i, belli de¤er yarg›lar›n› yans›tt›¤› ve zor kullanma
gücüne sahip olmakla bu düzen ve de¤erleri egemenlik sahas›ndaki insanlara da-
yatt›¤› gerçe¤i, bireysel özgürlük düflüncesini önemseyenler aç›s›ndan rahats›z edi-
ci olabilir. Nitekim anarflizm ad› verilen ve bireysel özgürlü¤ün bütün de¤erlerin
üstünde oldu¤unu iddia eden düflüncenin çeflitli formlar›, ya her türlü iktidar› bi-
reysel özgürlü¤e yönelmifl bir tehdit olarak görerek reddeder yahut da tek tek bi-
reylerin özgür iradeleriyle kurulmufl olmad›kça bu iktidarlar› özgürlük düflman›
ilan eder. Ne var ki insanl›k tarihi boyunca pek az toplumun bir bütün olarak ken-
dini yönetti¤ine flahit olunmufltur. Roma hukukçular›n›n dile getirdi¤i bir özdeyifl,
‘Ubi societas ibi ius’ ‘Nerde toplum varsa orada hukuk da vard›r’ bir yandan top-
lumlar›n hukuksuz olmad›¤›n› dile getirirken di¤er yandan hukukun istenir, arzu
edilir bir kurum oldu¤unu da ifade eder.

Hukukun istenir, arzu edilir bir kurum olmas›n›n bir nedeni, devletsiz/hukuksuz
bir toplumun, ünlü bir siyaset felsefecisi Thomas Hobbes’un, deyimiyle ‘herkesin her-
kese karfl› savafl içerisinde oldu¤u’ bir toplum olaca¤›na duyulan inançt›r. Zira yine
ayn› filozofun sözleriyle, ‘homo homini lupus’ yani ‘insan insan›n kurdudur’. Hukuk-
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Devlet bir toplumdaki en
güçlü örgüttür.

Hukuk, yasaklarken ya da
emrederken baz› de¤er
yarg›lar›na daflan›r.

Nerede toplum varsa orada
hukuk vard›r.



suz toplum ihtimalinden duyulan korku, bir
toplumda mükemmel ve ideal olmasa bile
hukukun varl›¤›n›n, tek tek insanlar›n yaflam-
lar›na ve bir bütün olarak toplumsal yaflama
katk›da bulunaca¤› düflüncesine götürür. Hu-
kukun insan ve toplum yaflam›na katk›s›, hu-
kukun ifllevleri olarak an›l›r. fiimdi bu ifllevle-
ri ana hatlar›yla görelim.

Bar›fl
Genel olarak kabul edilen görüfle göre, insanlar daima veya genellikle kendi ç›kar-
lar›n› gerçeklefltirmeye çal›fl›rlar ve bu s›rada ço¤unca baflkalar›n›n ç›karlar› aleyhi-
ne eylemde bulunurlar. Bu bak›fl aç›s›, yaflam› ve insanlar aras› iliflkiyi sürekli bir
mücadele olarak görür. Bu mücadele kurallarla s›n›rlanmad›¤›, üstün bir güç tara-
f›ndan kontrol edilmedi¤i zaman, güçlünün zay›f› ezdi¤i, keyfi fliddete baflvurdu-
¤u, küçük güçlü az›nl›k gruplar›n genifl güçsüz topluluklar› sömürdü¤ü bir düzen
ortaya ç›kar. Art›k toplumdaki bu durum mücadelenin de ötesinde bir kavga ve sa-
vafl durumu olarak adland›r›l›r. ‹flte hukuk ve devlet, söz konusu kurals›z, ölçüsüz
ve ac›mas›z bir kavga ve savafl durumunu yine fliddet kullanarak bast›r›r ve kurala
ba¤lar. Hukukun ve devletin ifllevi, mücadeleyi tamamen ortadan kald›rmak de¤il-
dir. Zira insan istek ve arzular›n› hiçbir zaman emek harcamaks›z›n ve zorluklarla
karfl›laflmaks›z›n tatmin edemez. Ayn› zamanda yaln›z yaflama da mümkün olma-
d›¤› için, insanlar aras›nda ayn› hedefe yönelmifllikten kaynaklanan çat›flmalar›n
olmas› kaç›n›lmazd›r. Bu ise zorlu¤un derecesini art›r›r. Bu mücadelenin insanla-
r›n hayatlar›n› ve giderek toplumsal yaflam› y›k›c› bir hâle dönüflmemesi, hukuk
düzeninin sa¤lad›¤› bar›fl sayesinde mümkün olur. Bu ise çok a¤›r zulüm ve hak-
s›zl›k düzeni hâline gelmedikçe, kötü bir hukuk ve devlet sisteminin dahi insan ya-
flam›na yapt›¤› bir katk› olarak kabul edilebilir.

Güvenlik
Kurallar, yarg›lama ve yapt›r›m unsurlar›n›n toplam› olarak düflündü¤ümüz hu-
kuk/devlet düzeni, toplumdaki en güçlü ve fliddet kullanma yetkisini sahip örgüt
olarak, bireylerin baz› haklar›n› güvence alt›na al›r. Hak ve özgürlükleri güvence
alt›na alan kurallar›n ihlali etkin bir flekilde yarg›lama konusu yap›labiliyor ve yap-
t›r›mlar vas›tas›yla kurallar›n mümkün oldu¤unca az ihlal edilmesi sa¤lanabiliyor-
sa hukuk düzeni alt›nda yaflayan insanlar›n can ve mal güvenli¤i büyük ölçüde gü-
venli¤e kavuflmufl demektir. Bunun anlam›, insanlar›n gündelik yaflamlar›n› sürdü-
rürken kendilerini daha az tehdit alt›nda hissetmeleri, bunun sonucu olarak da da-
ha mutlu bir hayat sürdürebilmeleri olana¤›d›r.

Hukukun sa¤lad›¤› güvenlik, bizatihi kendisinin sahip oldu¤u güvenlikle de
do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Bir hukuk düzeni ortaya ç›kan normatif sistemlerin, ayn›
zamanda baz› özelliklere sahip olmakla kendileri aç›s›ndan da bir güvenlik sa¤la-
d›klar› gözlemlenir. Hukuk kurallar›, yaz›l› ve kamuya aç›k kurallar olmak bak›-
m›ndan kiflilerin gelece¤e yönelik plan yapmalar›n› mümkün k›lar. Bunun yan›n-
da yarg›lama makamlar›n›n belli olmas›, yarg›lama usulünün belirlenmifl olmas›,
yapt›r›mlar›n önceden bilinebilir olmas›, yaz›l› ve kamuya aç›k kurallar›n varl›¤›yla
birleflti¤inde, olas› uyuflmazl›klarda yarg›n›n verece¤i kararlar›n kestirilebilmesine
imkân sa¤lar.
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Hukukun
‹fllevleri

Bar›fl Güvenlik Eflitlik Özgürlük

fiekil 1.3

Hukukun ‹fllevleri

Hukuk sayesinde insanlar
kendilerini daha az tehdit
alt›nda ve dolay›s›yla daha
güvende hisseder.



Eflitlik
Hukuk düzeninin önemli bir ifllevi, eflitlik sa¤lamas›d›r. Kurallar, do¤alar› itibar›y-
la genel niteliktedir. Hatta ayr›mc›l›k temeline dayanan -ve günümüz demokrasi ve
insan haklar› anlay›fl›n›n kesinlikle onaylamayaca¤›- bir hukuk kural› bile, bu ay›-
r›mc›l›¤› genel kurallar olarak tek tek kifliler için de¤il belli özelliklere sahip grup-
lar için yapar. Kurallar›n sahip oldu¤u bu genellik, ayn› durumda bulunan insan-
lar›n ayn› muameleye tâbi tutulmas› sonucunu do¤urur. Bir hukuk düzeni, bir ki-
flinin arzulad›¤› flekliyle adil ve ahlaki olmasa bile adaletin en basit formu diyebi-
lece¤imiz eflitlik, genel kurallar vas›tas›yla sa¤lanm›fl olur. Hukukun sa¤lad›¤› bu
eflitli¤e verilen ve s›kl›kla karfl›lafl›lan isim ‘kanun önünde eflitlik’tir.

Özgürlük
Hukukun de¤inece¤imiz son ifllevi, özgürlük sa¤lamas›d›r. Bu ünitenin bafl›ndan
beri yapt›¤›m›z anlat›m, esas›nda herhangi bir normatif sistemin, özellikle de hu-
kukun özgürlük sa¤lad›¤› iddias›na flüpheyle yaklafl›lmas›na neden olabilir. Zira
belirtti¤imiz üzere kurallar kiflilere belli flekilde davranmalar› buyurur, yahut ya-
saklar koyarak onlar› belli flekillerde davranmaktan men eder. Kurallara uyulma-
mas› daima bir tepkiyle muhtemelen de kiflinin hoflnut olmayaca¤› bir tepkiyle
karfl›lafl›r. Özellikle hukuk gibi toplumdaki en güçlü örgütlenme söz konusu oldu-
¤unda, ihlal durumunda fliddet kullan›labilmesi, hukukun öngördü¤ü düzenin zor-
la kurulabilmesi, kiflinin kendi iste¤iyle yapt›¤› baz› eylemlerin hukuk taraf›ndan
tan›nmamas›, dolay›s›yla da korunmamas›, hukukun özgürlük sa¤lamaktan çok
özgürlü¤e yönelmifl bir tehdit oldu¤u düflüncesini uyand›r›r. Nitekim bu görüfl
tümden haks›z da de¤ildir. Bu yüzden pek çok siyaset felsefecisi, devleti ve huku-
ku gerçekten bir kötülük olarak görmüfltür. Ancak bu kötülük ‘daha kötü’den ‘da-
ha az’ olan kötülüktür. Zira bu k›sm›n bafl›nda da belirtti¤imiz gibi, hukuku istenir
k›lan düflüncelerin büyük bir k›sm›n›n temel varsay›m›, hukuksuzluk durumunda
insanlar aras› iliflkilerin ölçüsüz bir savafla dönüflece¤idir. Devletin ve hukukun ge-
tirdi¤i s›n›rlamalar çerçevesinde sahip olunan özgürlük, hukukun bulunmad›¤› du-
rumda sahip olunabilecek özgürlükten çok daha fazlad›r. Zira hukukun bulunma-
d›¤› durumda insanlar kendilerini daima tehdit alt›nda hissederler ve bütün enerji-
lerini kendilerini korumaya yönlendirirler. Üstelik güçsüzler, kendilerini korumak-
tan aciz olduklar› için, baflkalar›n›n kölesi hâline gelirler. Sürekli korku hâli, bafl-
kalar›n› egemenlikleri alt›na alan güçlüler için dahi geçerlidir.

Hukukun bar›fl›, güvenli¤i, eflitli¤i ve özgürlü¤ü sa¤lama ifllevleri bulundu¤unu
söylemekle, her hukuk düzeninin mutlak bar›fl›, mutlak güvenli¤i, mutlak eflitli¤i
ve mutlak özgürlü¤ü sa¤lad›¤›n› söylemifl olmuyoruz. Bilakis, mutlak anlamda bu
de¤erlerin hiçbirisinin hayata geçirilebilece¤inin garantisi verilemez. Hatta, bu
yönde bir garanti verilememesinin ötesinde, insanlar›n ayn› düflüncede birleflmesi-
nin olanaks›zl›¤› kabul edilirse, herkesin üzerinde tam anlam›yla uzlaflt›¤› bir bar›fl-
tan, güvenlikten, eflitlikten ve özgürlükten bahsetmek zaten mümkün de¤ildir. An-
cak hukuk, s›rf var olmakla, bu ifllevler vas›tas›yla söz konusu de¤erlerin gelifltiril-
me zeminini oluflturur.

Bildi¤iniz hukuk kurallar›n›n hayat›n›z› nas›l etkiledi¤ini düflünün. Hukukun eylemlerini-
zi yönlendirmekle ne tür de¤erleri zorunlu k›ld›¤›n› bulmaya çal›fl›n.
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Hukukun sa¤lad›¤› eflitli¤e
genellikle “kanun önünde
eflitlik” denir.

Hukukun olmad›¤› yerde
güçsüzler baflkalar›n›n
kölesi hâline gelebilir.
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‹nsan davran›fl›n› yönlendiren kurallar içerisin-

de hukuk kurallar›n› belirlemek,

Tercihlerimizi, kararlar›m›z› ve dolay›s›yla eylem-
lerimizi belirleyen baz› faktörler istencin, hatta
baflkalar›n›n istencinin ürünü oldu¤u gibi ‘kural’
ad›n› alan özel bir biçime sahiptir. Kurallar, belli
durumlarda ne yap›lmas› gerekti¤ini söyleyen
ifadelerdir. Bazen bizzat eylemde bulunan kifli
taraf›ndan, ço¤u durumda ise kiflinin d›fl›ndaki
bir irade taraf›ndan koyulurlar. ‹stisnai durumlar
söz konusu olsa da kural düflüncesi, tek tek olay-
lar için de¤il, benzer bütün olaylar için geçerli
olmay› ifade eder. Bu aç›dan kurallar›n genel ol-
du¤unu söyleriz. Toplum içinde sürdürülen ya-
flam, çeflitli kurallara muhatap olma anlam›na ge-
lir. Toplum yaflam› karmafl›klaflt›kça, ahlak, din,
örf ve âdetler, görgü kurallar›, moda kurallar› ve
hukuk kurallar› gibi pek çok kuralla karfl›lafl›r›z.
Hukuk kurallar›n› di¤er kurallardan ay›ran belir-
leyici özellik, devlet taraf›ndan yap›lm›fl olmala-
r›d›r. Hukuk ve devlet neredeyse efl anlaml› ola-
rak kullan›labilir ve bunun do¤al sonucu olarak
hukuk düzeninin bulundu¤u yerde örgütlü, dü-
zenli ve sürekli bir yarg›lama faaliyeti vard›r.

Hukukun zor kullanma ile iliflkisini kurarak hu-

kukî yapt›r›mlar› tan›mak,

Hukuk ve devletin neredeyse özdefl olmas›, hu-
kukun/devletin varl›¤›n›n zor kullanmaya dayan-
mas› anlam›na gelir. Ola¤an dönemlerde hisse-
dilmeyen zor kullanma gücü, hukukun ihlali söz
konusu oldu¤unda belirgin hâle gelir. Hukuk ku-
rallar›n›n ihlali durumunda hukuk düzeni bu ih-
lalle bozulan düzenin eski hâline getirilmesi, ay-
n› zamanda da ihlallerin mümkün oldu¤unca az
olmas› için baz› yapt›r›mlar öngörülür. Bu yapt›-
r›mlar ceza, cebrî icra, geçersizlik ve tazminat
fleklinde ortaya ç›kar.

Hukukun de¤er boyutunu tart›flmak,

Hukuk kurallar› eylemleri s›n›fland›rmak ve isim-
lendirmek suretiyle egemenlik iddias›nda bulun-
du¤u alanda geçerli olmak üzere hiyerarflik bir
düzen kurar. Bu düzenin en temel ve ilk örne¤i,
fliddet kullanma tekeline sahip devlet görevlileri
ile bireyler aras›ndaki iliflkidir. Bunun yan›nda
hukuk kurallar› eylem alternatiflerinden baz›lar›-
n› emredilen veya izin verilen olarak tan›mla-
makla, yasaklanan veya meflru kabul edilmeyen
eylemler aç›s›ndan bir hiyerarfli ve düzen yarat›r-
lar. Bu düzen daima bir de¤er yarg›s›na dayan›r.
Böylece ailevi iliflkiler, ekonomik iliflkiler vb. hu-
kukun tercih etti¤i de¤erler sistemi uyar›nca ha-
yata geçirilir. Bunun yan›nda hukukun varl›¤›-
n›n, kötü bir hukuk sistemi durumunda dahi, ba-
z› ifllevleri yerine getirmek suretiyle bir de¤ere
sahip oldu¤u da söylenebilir. Hukuksuzluk du-
rumunun yaratt›¤› kargafla ve kaos ortam›n›n
olumsuz sonuçlar› dikkate al›nd›¤›nda, hukuk
düzeninin s›rf var olmakla belli bir düzeyde ba-
r›fl›, güvenli¤i, eflitli¤i ve özgürlü¤ü sa¤lad›¤› ka-
bul edilebilir.
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1. ‹nsan›n do¤as›na, evrenin yap›s›na, insanlar›n nas›l
yaflamas› gerekti¤ine, gerçeklik ve de¤erlerle ilgili do¤-
rular› araflt›rman›n en iyi yöntemlerine iliflkin birbiriyle
içten ba¤lant›l› bir inançlar kümesi ile bu inançlar tara-
f›ndan belirlenen tutumlar ve pratiklere ne ad verilir?

a. Ahlak
b. Din
c. Hukuk
d. Örf ve âdet
e. Gelenek

2. ‘‹yi’yi gerçeklefltirmek için hangi ilkeleri veya ku-
rallar› izlememiz gerekti¤ini söyleyen yarg›lara ne ad
verilir?

a. Ahlak
b. Din
c. Hukuk
d. Örf ve âdet
e. Gelenek

3. Çok uzun süreden beri uygulanagelen ve genel iti-
bar›yla bu flekilde davran›lmas› gerekti¤i yönünde bir
inanc›n bulundu¤u toplumsal pratiklere ne ad verilir?

a. Ahlak kurallar›
b. Din kurallar›
c. Hukuk kurallar›
d. Örf ve âdet kurallar›
e. Moda kurallar›

4. Hukukta ayn› durumda bulunan insanlar›n ayn› mu-
ameleye tâbi tutulmas›n› ifade eden deyim afla¤›daki-
lerden hangisidir?

a. Hükümsüzlük
b. ‹ptal edilebilirlik
c. Güvenlik
d. Yapt›r›m
e. Kanun önünde eflitlik

5. Hukuka ayk›r› kusurlu bir eylemle bir baflkas›na za-
rar verilmesine ne ad verilir?

a. Yokluk
b. Geçersizlik
c. Haks›z fiil
d. Borç
e. Hata

6. Baz› hukukî yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
durumunda, devletin zor kullanma gücüyle bu yüküm-
lülü¤ün gereklerini bizzat yerine getirmesine ne ad
verilir?

a. Cebrî icra
b. Ceza
c. Hükümsüzlük
d. Yokluk
e. ‹ptal edilebilirlik

7. Afla¤›dakilerden hangisi hukuk kurallar›n›n sahip ol-
du¤u yapt›r›mlardan de¤ildir?

a. Ceza
b. Ay›plama
c. Geçersizlik
d. Cebrî icra
e. Tazminat

8. Hukuk kurallar›na ayk›r› hareket etmek suretiyle bir
baflkas›na verilen zarar›n giderilmesi afla¤›dakilerden
hangisi ile ifade edilir?

a. Ceza
b. Para cezas›
c. Hükümsüzlük
d. Tazminat
e. Cebrî icra

9. Afla¤›dakilerden hangisi bir hukuk düzeninden bah-
sedebilmek için yarg› örgütünün sahip olmas› gereken
özelliklerden de¤ildir?

a. Örgütlü olma
b. Düzenlilik
c. Kurumlaflm›fl olma
d. Süreklilik
e. ‹stisnai olma 

10. Afla¤›dakilerden hangisi hukukun ifllevlerinden sa-

y›lamaz?

a. Bar›fl 
b. Özgürlük
c. Zenginlik
d. Güvenlik
e. Eflitlik

Kendimizi S›nayal›m
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20 Eylül 2011

Kimse tafl›nd›¤›n› bildirmiyor binlerce kifli ceza

ödeyecek

20 Nisan 2009’da yürürlü¤e giren ve gerçe¤e ayk›r› ad-
res beyan›nda bulunan ya da hiç beyanda bulunmayan
kiflilere idarî para cezas› uygulanmas›n› öngören yönet-
melik kapsam›nda, on binlerce kifliye idarî para cezas›
uyguland›. 2011 için, 20 ifl günü içerisinde adres de¤i-
flikli¤ini bildirmeyenlere T354, gerçe¤e ayk›r› adres bil-
diriminde bulunanlara ise T710 idarî para cezas› uygu-
lan›yor.
‘Vatandafl bilmiyor ki’

Tüketiciler Birli¤i Baflkan› Naz›m Kaya, vatandafllar›n
adres de¤iflikli¤ini bildirmedi¤i için T354 ceza ödemek
zorunda oldu¤una dair yeteri kadar bilgilendirilmedi¤i-
ni ifade ederek, “Baz› cezalar›n uygulanmas› elbette ge-
rekiyor. Ancak bir de para cezas› oldu¤unu veya adres
de¤iflikli¤ini Nüfus ‹flleri Genel Müdürlü¤ü’ne bildirme-
si gerekti¤inden haberdar olmayan vatandafllar›m›z var.
Bunlar aras›nda T659 asgari ücretle çal›flan iflçinin tafl›n-
d›¤›n› ve 20 gün nedeniyle bu cezay› ödemek zorunda
kald›¤›n› düflünün. Bu aç›dan da para cezas› fazla. Bir
para cezas› oldu¤unu Nüfus ‹daresi’ne gitti¤imizde ö¤-
reniyoruz. Devlet diyor ki ‘ben bir kanun ç›kard›m sen
de bunu ö¤renmelisin, ben sana ö¤retmek zorunda de-
¤ilim.’ Trafikte bile bu kadar yüksek ceza uygulanm›-
yor” dedi. 
Mahkeme süresi 15 gün

Adres de¤iflikli¤ini bildirmedi¤i veya yanl›fl adres beya-
n›nda bulundu¤u için para cezas› kesilenlerin, Kaba-
hatler Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde idarî
yapt›r›m karar›na esas savunmas›n›n kifliye tebli¤ tari-
hinden itibaren 7 gün içinde ilçe nüfus müdürlü¤üne
bilgi ve belgelerle müracaat etmesi gerekiyor. ‹dari pa-
ra cezas› ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliflkin
idarî yapt›r›m karar›na karfl› ise kifli, karar›n tebli¤i ve-
ya tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sulh
ceza mahkemesine baflvurulabiliyor.

“[‹]nsan var olabilmek için topluma ve toplum da ancak
bir düzenle varl›¤›n› sürdürebilece¤ine göre, bu düzeni
sa¤layabilecek bir tak›m kurallara ihtiyaç ve gereksin-
me bulundu¤u aç›kt›r. Bu kurallar› içeren düzene, hu-
kuk denilmektedir. Toplum insan için tafl›d›¤› de¤er ve
önemini, bu aç›dan sahip oldu¤u ifllevini, sa¤lam ve sü-
rekli bir düzenle kazan›p yerine getirebilir. Bunun için-
dir ki, hukuksuz bir toplumun varl›¤› düflünülemez.
‹nsan ancak, yaflam›na güven getiren bir düzen içinde
var olup onu koruyabilir. Hukukun ilk ifli de, toplum
içinde gerek bireylerin birbirleri üzerinde ve gerekse
toplumun ve onun organizasyonu olan devletin birey-
ler üzerinde güç kullan›lmas›n› s›n›rland›ran, s›n›rlan-
d›rma olana¤›n› içeren bir bar›fl düzeni kurmakt›r. O,
güçlünün zay›f› ezmesini, yok etmesini önleyebilen ve
böylece de örne¤in adam öldürme, h›rs›zl›k, konuta
sald›r› ve bunun gibi eylemlere karfl› bir güvenlik sa¤-
layabilen, tek düzendir.
Hukuk bu görevini yerine getirmek üzere, yaln›zca ba-
z› sald›r›lar› yasaklamakla kalmaz, hakl› olan›n hakk›n›
ancak devlet gücünden yararlanarak kabul ettirebilece-
¤i ilkesini de koyar. Meflru savunma, zor durum ve hak-
k›n› korumak için güç kullanma gibi ayr›ks› durumlar›n
d›fl›nda, hakl› olan›n hakk›n› elde etmesine ve suçlu-
nun cezaland›r›lmas›na karar veren ve bu karar› yerine
getirme yetkisine sahip olan yaln›zca devlet hukuk dü-
zenidir. Aç›kt›r ki, herkesin kendi hakk›n› korumak ya
da elde etmek için kendi gücüne baflvurdu¤u yerde bir
güvenden ve düzenden söz etmeye olanak yoktur.”

Kaynak: V. Aral. (2011). Tek ve Ba¤›ms›z Hukuk, ‹s-
tanbul: Beta Bas›m Yay›m Da¤›t›m, s. 60-1.

Yaflam›n ‹çinden

”

“
Okuma Parças›



251.  Ünite  -  Kural lar ,  Devlet  ve  Hukuk

1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kurallar Bütünü Olarak Hu-
kuk” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kurallar Bütünü Olarak Hu-
kuk” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kurallar Bütünü Olarak Hu-
kuk” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Zor Kullanma Olarak Hu-
kuk” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Zor Kullanma Olarak Hu-
kuk” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Zor Kullanma Olarak Hu-
kuk” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Zor Kullanma Olarak Hu-
kuk” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Zor Kullanma Olarak Hu-
kuk” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kurallar Olarak Hukuk” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Düzen ve De¤er Olarak Hu-
kuk” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Sayd›¤›m›z ve sayamad›¤›m›z kural türleri, birbirlerin-
den tamamen ayr› alanlar› düzenlemez. Ço¤unca bir
kural türünün düzenledi¤i eylem, baflka kural türlerin-
ce de hem de genellikle ayn› yönde düzenlenir. Söz
gelimi h›rs›zl›k, öldürme, iflkence, hakaret, iftira gibi
eylemler, ço¤u ahlak, din, örf ve âdet ve hukuk siste-
mi taraf›ndan mutlak surette yasaklan›r. Bununla bir-
likte yalan söylemek gibi baz› eylemler yine ço¤u ah-
lak ve din anlay›fllar› aç›s›ndan mutlak surette yasakla-
n›rken, hukuk kurallar› yalan söylemenin ancak belli
biçimlerine hukukî sonuç ba¤lar. Mesela yalan söyle-
menin hile veya doland›r›c›l›k fleklinde gerçekleflti¤i
eylemlerde hukuk sistemi bu eylemlere sözleflmenin
geçersizli¤i, tazminat veya ceza gibi sonuçlar ba¤lar-
ken, herhangi bir maddi zarar oluflturmayan yalan be-
yanlar hukukun ilgi alan›na girmez. Yasaklanan, emre-
dilen yahut izin verilen eylemden hareketle kurallar
aras›nda ay›r›m yapmak bu nedenlerle mümkün de¤il-
dir. Kurallar›n türleri aras›ndaki ayr›m, kural›n kim ta-
raf›ndan koyuldu¤u aç›s›ndan yap›labilir.

S›ra Sizde 2

Kurallar, muhataplar›na belli bir flekilde davranmalar›-
n›, belli eylemlerde bulunmalar›n› veya bulunmamala-
r›n› söyler. Böyle bir anlam› tafl›yan dilsel bir ifadeye
eklenmifl bir tehdit yahut söz konusu ifadenin iflaret et-
ti¤i eylemden sapma durumundan kaç›nmay› gerektire-
cek bir sonucun bulunmad›¤› durumlar, gündelik dilde
dilek, temenni veya tavsiye olarak adland›r›l›r. Resmî
bir toplant›ya gitmek için ‘ne giymeniz gerekti¤ini’ sor-
du¤unuz arkadafl›n›z, toplant›ya giderken ‘mutlaka ko-
yu renk tak›m elbise giymeniz gerekti¤ini’ söyledi¤inde
veya anneniz siz d›flar›ya ç›karken ‘paltonu giy’ diyerek
emir formunda bir ifade kulland›¤›nda, yahut da baba-
n›z ‘bundan sonra arkadafllar›nla buluflaca¤›nda bana
önceden haber ver’ dedi¤inde, e¤er bu emir veya ku-
rallar›n arkas›ndan gelecek hoflnut olmayaca¤›n›z bir
durum yoksa, ortada bir kural›n oldu¤unu söylemek
anlaml› olmayacakt›r. Biraz daha açacak olursak, koyu
renk tak›m elbise giymek, e¤er bir adab›muafleret kura-
l› ise ve siz böyle bir kurala uymamakla k›nanacak ve-
ya ay›planacak iseniz, ortada bir kural vard›r. Paltonu-
zu giyerek d›flar› ç›kman›z, annenizin sizi düflünerek
verdi¤i bir tavsiye, hatta zorlama bile olabilir. Ama bu
ifadenin anlam› ‘e¤er paltonu giymeden d›flar› ç›karsan
bir daha d›flar› ç›kmana izin vermem’ gibi bir anlam ta-
fl›m›yorsa, kural olarak isimlendirilemez. Nihayet baba-
n›z›n arkadafllar›n›zla buluflaca¤›n›zda kendisini haber-
dar etmesi, s›rf merak›n› gidermek üzere yap›lm›fl bir ri-
ca olabilir. Uymamaya ba¤lanm›fl bir yapt›r›m olmad›k-
ça, kural olabilmesi mümkün de¤ildir.
Bunun yan›nda zaman zaman yapt›r›ma ba¤lanmam›fl
yahut yapt›r›m› aç›kça gözlemlenemeyen hukuk kural-
lar›na rastlamak mümkündür. Baz› kurallar, hukuk bili-
mindeki ifadesiyle ‘tan›mlay›c› hukuk kurallar›d›r’ ve
hukuk metinlerinde geçen baz› kavramlar› tan›mlarlar.
Bu kurallar›n yapt›r›mlar› aç›kça görünmese bile, iliflki-
li olduklar› yapt›r›ma sahip kurallar vas›tas›yla onlar da
bir yapt›r›ma sahip olurlar. Baz› kurallar ise, aç›kça her-
hangi bir yapt›r›ma sahip olmayabilirler. Bu onlar›n hu-
kuk kural› olarak geçerliliklerini ortadan kald›rmaz. Ya-
ni yapt›r›ma sahip olmayan bir yasa veya yönetmelik,
s›rf yapt›r›ma sahip olmad›¤› için hukuk kural› olma
özelli¤ini yitirmez. Ancak bu kurallar›n ‘gerçekten’ ku-
ral olup olmad›klar›n› tart›flmak pekâlâ mümkündür.”

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 3

Pek çok hukuk kural›, aç›kça belli bir de¤eri yans›t›r.
Al›flkanl›klar›m›z ve söz konusu de¤erleri ço¤unca za-
ten kabul etti¤imiz için bu durumu pek fark etmeyiz.
Söz gelimi Türk hukukundaki evlilikle ilgili hâlihaz›rda-
ki düzenlemeler, ayr› cinsler aras›ndaki tek eflli evlili¤i
bir de¤er olarak sunar. Zira Türk Medeni Kanunu’nun
ilgili hükümlerine göre, evlilik ancak erkek ve kad›n
aras›nda gerçekleflebilir ve hâlihaz›rda evli olan bir ki-
flinin bir baflkas›yla evlenmesi mümkün de¤ildir. Yine
mülkiyet hakk› Anayasa, Medeni Kanun, Borçlar Kanu-
nu gibi kanunlar taraf›ndan güvence alt›na al›n›r ve ko-
runurken, Ceza Kanunu da bir baflkas›n›n mal›n› alma-
y› ceza yapt›r›m›na ba¤lar. Böylece ‘özel mülkiyet’, bir
de¤er olarak kabul edilmifl olur. Belirtildi¤i üzere, e¤er
toplumun büyük bir k›sm› bu de¤erleri zaten kabul et-
mifl ise devletin/hukukun bir de¤ere yasland›¤› fark
edilmeyebilir. Ancak eflcinsel bir çift evlenmek ister ve-
ya özel mülkiyeti kabul etmeyen birisi bir baflkas›n›n
mülkiyetinde hak iddia ederse o zaman bu de¤er aç›k-
ça ortaya ç›kar ve devletin zor kullanma gücünün kul-
lan›lmas› dahi söz konusu olabilir.
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Yararlan›lan Kaynaklar





Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Hukukun kaynaklar›n› tan›mlayabilecek,
Hukukun uygulanmas›nda ortaya ç›kan sorunlar›n çözümünde izlenecek il-
keleri aç›klayabilecek,
Hakimin hukukun uygulanmas›ndaki rolünü betimleyebilecek bilgi ve bece-
riler kazanabileceksiniz.

‹çindekiler

• Anayasa
• Kanun
• Yönetmelik
• Tüzük
• Kanun Hükmünde Kararname
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HUKUKUN UYGULANMASI
Hukukun uygulanmas› yarg› örgütünü oluflturan yarg› organlar›n›n kararlar›na ge-
rekçe ve dayanak yapacaklar› hukuk kurallar›n› kullanmalar› anlam›na gelir.

Hukuk kurallar›n›n yarg› organlar› taraf›ndan kararlara dayanak yap›lmas› ya-
n›nda hukukun uygulanmas› baflka bir anlam daha tafl›r. Öncelikle devlet, yani ka-
mu görevlileri görevlerini yerine getirirken hukuk kurallar›ndan yetki al›rlar ve an-
cak hukuk kurallar›n›n çizdi¤i s›n›rlar içerisinde eylemde bulunabilirler. Bunun ya-
n›nda kamu görevlilerine verilen görev de zaten hukukun öngördü¤ü düzenin ku-
rulmas› ve devam ettirilmesidir. Demek ki, hukuk kurallar›n›n uygulanmas›nda en
büyük rol kamu görevlilerine aittir. Üstelik, birinci ünitede gördü¤ümüz gibi yap-
t›r›mlar sadece yarg› organlar› taraf›ndan de¤il idari makamlar taraf›ndan da uygu-
lanabilir. Dolay›s›yla hukukun uygulanmas› bafll›¤› alt›nda incelenecek konular sa-
dece yarg› organlar›n›n faaliyetleriyle de¤il, bütün kamu görevlileri ile ilgilidir. Ne
var ki hukuk devletinin gere¤i olarak birkaç istisna d›fl›nda, idarenin bütün eylem-
leri yarg› taraf›ndan denetlenebildi¤inden ve idare de yarg›n›n kararlar›na uymak
zorunda oldu¤undan, hukukun uygulanmas› sorunu yine ve asli olarak yarg›lama
sorunu haline dönüflmektedir.

Yarg› organlar›, bakmakta olduklar› davalarda kararlar›n› hukuka dayand›rma-
l›d›rlar. Bu gereklili¤in yerine getirilebilmesi için yan›tlanmas› gereken ilk soru, ‘Bu
davada uygulanacak hukuk (kurallar›) nedir?’ sorusudur. Yarg› organ› karar›n› sa-
vunurken ‘X karar›n› verdim çünkü Y hukuk kural› böyle gerektiriyor.’ diyebilme-
lidir. ‹flte uygulanacak hukuk kural›n›n, hukuk sistemine ait bir hukuk kural› olup
olmad›¤›n›n belirlenmesine yönelik belirleme ‘Hukukun Kaynaklar›’ bafll›¤› alt›nda
incelenir. Biz de bu ünitede ilk olarak bu konuya e¤ilece¤iz.

Bir kural›n hukuk sistemine ait olmas› zorunlu olarak uygulanaca¤› anlam›na
gelmez. Hukuk kurallar›n›n uygulanabilir hale gelmesi için gerekli baz› flartlar var-
d›r ki bunlara zaman bak›m›ndan uygulanabilirlik veya yürürlük koflullar› ad› veri-
lir. Hukukun Kaynaklar› konusunun arkas›ndan, hukukun zaman bak›m›ndan uy-
gulanmas›n› ele alaca¤›z.

Hukuk kurallar›n›n uygulanmas›nda karfl›lafl›lan bir sorun, kurallar›n say› ve çe-
flit fazlal›¤›ndan kaynaklan›r. Devasa bir örgüt olan devlet/hukuk zaman içerisinde
pek çok kural yarat›rken bunlar zaman zaman birbirleriyle çat›flabilir, yani ayn› ko-
nuyu farkl› flekillerde hükme ba¤layabilir. Bu durumun çözülmesinde izlenen ilke-
ler, ünitemizin bir sonraki konusunu oluflturuyor.

Hukukun Uygulanmas›

Yarg›lama ve yapt›r›mlar›n
hayata geçirilmesi, genifl
anlam›yla ‘hukukun
uygulanmas›’d›r.



Bu ünitede son olarak, üç ayr› bafll›k alt›nda, hukukun uygulanmas›nda bizzat
hakimlerin oynad›¤› rolü ele alaca¤›z. Hakimin hukuk uygulamas›ndaki belirleyici
rolü ilk olarak hukukun yorumlanmas›nda ortaya ç›kar. Hukuk kurallar›yla iliflkisi
kolayl›kla kurulamayan durumlarda yahut uygulama s›ras›nda kurallara kolayl›kla
anlam verilemedi¤inde hakim kurallar› yorumlayarak kurucu bir rol üstlenir. Bu-
nun yan›nda hukuk kurallar› aç›kça baz› konular› sonuca ba¤lamam›fl olabilir. Bu
durumda da hakimin bir flekilde karar vermesi gerekir. Bu durumda hakimin hu-
kuk yaratt›¤›ndan bahsedilir. Nihayet hukuk baz› durumlarda hakime takdir yetki-
sini kullanma yetkisi verilmifltir. Bu üç durumu ünitenin sonunda ele alaca¤›z.

HUKUKUN KAYNAKLARI
Yarg› organlar› kararlar›n›, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun ge-
rektirdi¤i kararlar olarak sunarlar. Bu aç›dan yarg› kararlar›na gerekçe olabilen her
fleyin bir hukuk kayna¤› olabilece¤ini söylemek mümkündür. 

Bununla birlikte hukukun baz› kaynaklar›, vazgeçilmez ve zorunlu niteliktedir.
Yarg› organlar›n›n bu kaynaklar› ihmal etmesi, bizatihi hukuka ayk›r›l›k oluflturur.
Söz konusu kaynaklar› ‘Aslî Kaynaklar’ bafll›¤› alt›nda ele alaca¤›z. Bunun yan›nda
yarg› kararlar› oluflturulurken baz› kaynaklar yard›mc› niteliktedir. Ba¤lay›c› olma-
d›klar› gibi, kararlara gerekçe yap›lmamalar› mümkündür. Bu kaynaklar› ise ‘Talî
Kaynaklar’ bafll›¤› alt›nda inceleyece¤iz.

Asli Kaynaklar

Yaz›l› Hukuk Kurallar›
Hukuk kurallar›, zaman zaman ‘hukuk’, ‘kanun’ ya da ‘mevzuat’ olarak da isimlen-
dirilen devlet taraf›ndan ç›kar›lm›fl tüm kurallar› kapsar. Günlük hayatta s›kl›kla ba-
his konusu edilen hukuk kurallar›, hiç flüphesiz ki kanunlard›r. Ancak kanunlar ya-
n›nda, farkl› isimlerdeki çeflitli hukuk kurallar› da hukukun iflleyiflinin önemli un-
surlar› aras›nda yer al›rlar.
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Yarg› organlar›, görevleri
itibar›yla kararlar›n› hukuka
dayand›r›rlar.

Tablo 2.1
Normlar hiyerarflisi Anayasa

Temel hak ve özgürlükler alan›ndaki uluslararas› antlaflmalar

Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler

Tüzükler

Yönetmelikler

Hukukun
Kaynaklar›

Asli Kaynaklar Tali Kaynaklar

Yaz›l› Hukuk
Kurallar›

Yaz›l› Olmayan
Kurallar Yarg› Kararlar› Bilimsel Görüfller

fiekil 2.1

Hukukun
Kaynaklar›



Hukuk kurallar›n›n çeflitlili¤i, düzensizlik ve da¤›n›kl›k anlam›na gelmez. Bila-
kis, çeflitli hukuk kurallar›, yarat›l›fl biçimleri aç›s›ndan belli bir hiyerarflik düzen
içerisinde yer al›rlar. Öncelikle bu hiyerarfliyi bir flema halinde görelim:

Hukuk kurallar›n› böyle bir hiyerarfli içinde sunmak, söz konusu kurallar›n ba-
z›lar›n›n daha önemli oldu¤unu iddia etmek de¤ildir. Ancak kurallar›n oluflumu aç›-
s›ndan altta kalan kurallar, üsttekilere büyük ölçüde ba¤›ml›d›rlar. Bunun anlam›
fludur: Bir yönetmeli¤in varl›¤›, kendinden daha yukar›daki yasa ve tüzüklere ba¤-
l›d›r. Kanun veya tüzükten yetki al›nmaks›z›n yönetmelik ç›karmak mümkün de¤il-
dir. Üstelik, ilkesel olarak altta kalan kurallar, üstteki kurallarla uyumlu olmal›d›r.
Bu durum, idare mahkemelerine yönetmelikleri kanuna veya tüzü¤e ayk›r›l›klar›
nedeniyle iptal etme ödev ve yetkisi vermektedir. Ayn› flekilde, bir kanun da Ana-
yasa Mahkemesi taraf›ndan, anayasaya ayk›r›l›k nedeniyle iptal edilebilecektir. Bu-
nunla birlikte, hukukun gereklerini yapmakla yükümlü devlet görevlileri, uygula-
mak durumunda olduklar› bir tüzük veya yönetmeli¤i, bu tüzük veya yönetmeli¤in
daha üstteki kurallarla uyumlulu¤una bakmaks›z›n uygulamak durumunda kal›rlar.

Afla¤›da normlar hiyerarflisi tablosunda yer alan hukuk kurallar›n›, yap›l›fl usul-
lerini, birbirleriyle iliflkilerini ve yarg›sal denetime tâbi olufllar› çerçevesinde tan›-
yaca¤›z. Tek tek kurallar› incelemeye geçmeden önce belirtilmesi gereken iki nok-
ta bulunuyor. Birinci nokta, temel hak ve özgürlükler alan›ndaki uluslararas› ant-
laflmalar ile ilgili. Tablomuzda temel hak ve özgürlükler alan›ndaki uluslararas›
antlaflmalar anayasa ile kanun aras›nda bulunuyorsa da afla¤›daki anlat›m düzeni
içerisinde temel hak ve özgürlükler alan›ndaki uluslararas› antlaflmalar› normal
uluslararas› antlaflmalarla birlikte ele alacak, hiyerarflideki yerine iliflkin aç›klama-
y› da bu k›s›mda yapaca¤›m›z. Belirtmemiz gereken ikinci nokta, yaz›l› hukuk ku-
rallar›n›n tablomuzda yer alan ve afla¤›da sayacaklar›m›zla s›n›rl› olmad›¤›. Tan›ya-
ca¤›m›z kurallar, hukuk sistemi içerisinde en çok karfl›lafl›lan ve ilgilendikleri ko-
nular› düzenleme yetkileri aç›s›ndan daha önemli kabul edilenlerdir. Ancak idare,
kanunlardan ald›¤› yetki çerçevesinde kanunlar›n, tüzüklerin ve yönetmeliklerin
somut durumlarda nas›l uygulanaca¤›na dair farkl› adlar alabilen çeflitli kurallar ç›-
karabilmektedir.

Anayasa
Anayasa “devletin temel kuruluflunu, iflleyiflini, iktidar›n el de¤ifltirmesini ve iktidar
karfl›s›nda bireylerin özgürlüklerini” düzenler (Teziç 1991: 6). Bütün bir hukuk sis-
temi, Anayasaya dayan›r. Bunun nedeni, her türlü hukukî düzenleme ve örgütlen-
menin Anayasaya ba¤lanabilme gereklili¤idir. Örne¤in Meclis’in kurulmas› ve ça-
l›flmas›, yasalar›n nas›l yap›laca¤›, yasalar›n yapmas›nda hangi ilkelerin söz konu-
su oldu¤u, hükümetin kuruluflu ve çal›flmas›, mahkemelerin kuruluflu, temel çal›fl-
ma ilkeleri ve daha bir çok konu, kayna¤›n› Anayasa’da bulur. Hukuk sisteminin
iskeletini oluflturmas› yan›nda Anayasa, bütün bir devlet teflkilat›n›n temel kurulu-
flunu sa¤lar. Bu flekliyle de ekonomi, e¤itim, siyaset, çal›flma vb. gibi konular da
anayasayla düzenlenmifl olur. Anayasaya hakim olan düflüncenin etkisi olarak ana-
yasa bazen devlet yetkilerinin kötüye kullan›lmas›n› engellemek üzere devleti diz-
ginleyen bir güç olabilirken bazen de düzenledi¤i konulardan baflka türlü davra-
n›lmas›n› istemeyen s›n›rlay›c› güç olabilmektedir. 

fiu anda geçerli olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›, 1982 tarihlidir. 1982 Ana-
yasas›, a¤›rl›kl› olarak bürokratlar›n oluflturdu¤u Dan›flma Meclisinin çal›flmas›yla
oluflturulmufl, ancak nihai düzenlemeler yönetime el koyan askerlerin bulundu¤u
Milli Güvenlik Konseyi taraf›ndan yap›lm›flt›r. Konseyin tutumu sonucunda, 1982
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Hukuki düzenlemeler ve
örgütlenmeler ucu
Anayasaya kadar giden bir
varl›k zincirinde yer al›rlar.

Anayasa bazen devleti
düzenleyen, bazen
dizginleyen, bazen de
s›n›rlayan bir güçtür



Anayasas›, de¤ifltirilmesi aç›s›ndan 1961 Anayasas›’ndan daha kat›, otorite-hürriyet
dengesi aç›s›ndan daha otoriter bir içerik kazanm›flt›r. Yürütme organ›, özellikle de
Cumhurbaflkan› güçlendirilmifl, siyasal karar alma mekanizmalar›ndaki t›kan›kl›kla-
r› aflmaya yönelmifl çözümler getirilmifltir; buna karfl›n siyasal faaliyet alan› oldukça
daralt›lm›flt›r. Ancak 1982 Anayasas›’n›n ça¤dafl bat› demokrasilerinden uzaklaflma
anlam›na gelen baz› hükümleri, 1995 ve 2001 y›llar›nda yap›lan kapsaml› ve önem-
li de¤iflikliklerle kald›r›lm›fl veya de¤ifltirilmifltir.

Devletin temel yap›s›n› belirlemesi aç›s›ndan anayasan›n ortadan kald›r›lmas›
ve tamamen yeni bir anayasan›n yap›larak yürürlü¤e konmas› s›k karfl›lafl›lan bir
durum de¤ildir. Böyle köklü de¤ifliklikler genellikle ola¤anüstü hallerde gerçekle-
flir. Nitekim Türk anayasa tarihine bak›ld›¤›nda, 1921 ve 1924 Anayasalar›n›n yeni
bir devletin kurulufluna denk gelmesi, 1961 ve 1982 Anayasalar›n›n ise ordu mü-
dahalesi sonras›nda yap›ld›¤› göze çarpmaktad›r. Anayasal düzenin do¤as› itibar›y-
la böyle bir köklü de¤iflikli¤in usulü, Anayasa’da yer almaz. Ancak Anayasa’da de-
¤ifliklik yapmak her zaman mümkündür. 

Anayasa de¤ifliklikleri Meclis taraf›ndan yap›l›r. Meclisin anayasa de¤iflikli¤i yap-
ma usulü, Anayasa’n›n sistem içerisindeki yerini de belirler. Bu usul aç›s›ndan ana-
yasalar sert ve yumuflak anayasalar olarak ikiye ayr›l›r. Yumuflak anayasalar, ola¤an
kanunlar›n yap›lma usulüne, özellikle de toplant› ve karar yeter say›lar›na tâbidir.
Bu nedenle meclis ço¤unlu¤unu ele geçirenler taraf›ndan kolayl›kla de¤ifltirilebilir-
ler. Sert anayasalar söz konusu oldu¤unda ise anayasa de¤iflikli¤i usulü, kanunlar›n
yap›lmas› usulüne oranla daha s›k› koflullara ba¤lan›r. Böylece Meclisteki basit ço-
¤unlu¤u, yani meclis üye tam say›s›n›n yar›s›ndan bir fazlas›n› ele geçirmifl herhan-
gi bir partinin veya koalisyonun anayasay› de¤ifltirmesine izin verilmez. De¤iflikli¤in
gerçekleflmesi için çok daha fazla meclis üyesinin olumlu oy vermesi gerekir.

Türk Anayasas›, sert bir anayasad›r. Zira, anayasa de¤iflikli¤i süreci, ayr›nt›lar›n›
afla¤›da görece¤imiz kanun yap›m› sürecinden daha s›k› koflullara ba¤lanm›flt›r.
Bunun nedeni, devletin temel yap›s›na dair de¤iflikliklerin, daha fazla milletvekiliy-
le dolay›s›yla daha fazla seçmenin iradesinin yans›mas›yla kabul edilmesi iste¤idir.

Anayasa’da de¤ifliklik yap›labilmesi için, Meclis üye tam say›s›n›n en az üçte bi-
ri, yani flu andaki Anayasa’ya göre 184 milletvekili taraf›ndan yaz›l› bir teklifte bu-
lunulmas› gerekir. Bu teklif üzerinde, ayr›nt›lar› TBMM ‹ç tüzü¤ü’nce belirlenen
usul çerçevesinde iki defa görüflme yap›l›r. Bu görüflmelerde milletvekilleri teklif
üzerindeki görüfllerini sunarlar. Ancak bu görüflmeler aras›nda iki tam gün bulun-
mas› gerekir. Bu düzenlemenin amac›, milletvekillerine de¤ifliklik üzerinde düflün-
me süresi tan›makt›r. Teklif gizli oy usulü ile oylan›r. Teklifin kabul edilebilmesi
için üye tam say›s›n›n en az beflte üçünün yani 330 milletvekilinin kabul oyu kul-
lanmas› gerekir. Kabul edilen teklif Cumhurbaflkan›na gönderilir. Cumhurbaflkan›
kabul oyunun say›s›na göre de¤iflikli¤i onaylayabilir, halkoyuna sunabilir yahut
yeniden görüflülmek üzere de¤iflikli¤i Meclise iade edebilir. Kabul say›s› üye tam
say›s›n›n beflte üçü ile üçte ikisi (367) aras›nda (330-366) ise Cumhurbaflkan› de¤i-
flikli¤i onaylayamaz; ya halkoylamas›na sunar yahut yeniden görüflülmek üzere
Meclise iade eder. Üçte iki (367) veya daha fazla milletvekili de¤iflikli¤i kabul et-
mifl ise, Cumhurbaflkan› de¤iflikli¤i onaylayabilece¤i gibi, isterse halkoylamas›na
sunabilir yahut yeniden görüflülmek üzere Meclise iade edebilir. Her iki durumda
da Meclise iade edilmifl de¤ifliklik Meclis taraf›ndan aynen kabul edildi¤i takdirde
aynen kabul oyu kullanan milletvekili say›s›na göre Cumhurbaflkan› halkoylamas›-
na sunabilir yahut onaylayabilir, ama tekrar iade edemez. Aynen kabulün beflte üç
ile üçte iki aras›ndaki say›da milletvekili taraf›ndan gerçeklefltirilmesi durumunda,
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Anayasal düzendeki köklü
de¤iflikliklere ola¤anüstü
durumlarda rastlan›r.

Toplant› yeter say›s›,
toplant›n›n bafllayabilmesi
için bulunmas› gereken
asgari üye say›s›d›r. Karar
yeter say›s› ise, karar
verilebilmesi için gerekli
asgari oy say›s›d›r.

Anayasa’da de¤ifliklik
yap›labilmesi için en az 184
millietvekilinin yaz›l› teklifi
gerekir.



Cumhurbaflkan› de¤iflikli¤i halkoylamas›na sunmak zorundad›r. Üye tamsay›s›n›n
üçte iki fazlas› (367 ve üzeri) milletvekilinin kabulü durumunda ise Cumhurbaflka-
n› de¤iflikli¤i onaylayabilece¤i gibi halkoylamas›na da sunabilir.

Afla¤›da görece¤imiz üzere kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönet-
melik vd. hukuk kurallar› hakk›nda, çeflitli yarg› organlar›nda iptal davas› aç›labil-
mektedir. Böyle bir davan›n iki nedeni bulunabilir: hukuk kural› ya öngörülmüfl
usule ayk›r› olarak, örne¤in usul flartlar› yerine getirilmeden veya yetkisiz bir makam
taraf›ndan, ç›kar›lm›flt›r yahut da normlar hiyerarflisinde kendisinden daha üstte olan
ve uyumlu olmas› gereken bir hukuk kural›yla çat›flma halindedir. Yarg› organlar›
e¤er birincisine iliflkin bir denetleme yap›yorsa flekli denetimden, ikincisine iliflkin
bir denetleme yap›yorlarsa maddi denetlemeden (içerik denetlemesi) bahsedilir.

Anayasa hükümlerinin herhangi bir yarg› organ› taraf›ndan maddi denetlemeye
tâbi tutulmas› mümkün de¤ildir. Zira di¤er hukuk kurallar› söz konusu oldu¤unda,
daha üstteki bir hukuk kural›na ayk›r›l›k de¤erlendirme konusu yap›lmaktad›r. An-
cak Anayasa di¤er hukuk kurallar›n›n üstünde oldu¤u ve kendi üstünde baflka bir
hukuk kural› bulunmad›¤› için, maddi denetleme yap›lmas› olanakl› de¤ildir. Do-
lay›s›yla anayasa de¤ifliklikleri de, içerikleri bak›m›ndan denetlenememektedir.
Bununla birlikte, anayasada yap›lan bir de¤ifliklik, flekil aç›s›ndan denetlenebil-
mektedir. Bu durumda yetkili yarg› organ›, Anayasa Mahkemesi’dir. fiekil aç›s›n-
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Anayasa’da de¤ifliklik yap›lmas› süreci



dan denetlemenin ise yine Anayasada yer alan s›n›rlar› vard›r. Baflka bir deyiflle
Anayasa Mahkemesi bütün flekle ayk›r›l›klar› denetleyemez. Bu çerçevede ancak
teklif ve oylama ço¤unlu¤u ile ivedilikle görüflülememe flart›na uyulup uyulmad›-
¤› denetleme konusu yap›labilmektedir. fiekil bak›m›ndan denetleme için Anayasa
Mahkemesi’nden talepte bulunma yetkisi Cumhurbaflkan›na ve TBMM üyelerinin
beflte birine (110 milletvekili) aittir.

Kanun
Yasama organ› taraf›ndan ‘kanun’ ya da ‘yasa’ ismiyle yap›lan hukuk kurallar›d›r.
Kanunlar, Anayasa ve TBMM ‹ç Tüzü¤ü ile belirlenen usul çerçevesinde yap›l›rlar.
Mevcut bir kanunda de¤ifliklik yap›lmas› için yine bir kanun ç›kar›l›r.

Anayasa’n›n “Yasama yetkisi Türk Milleti ad›na Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nindir. Bu yetki devredilemez.” hükmü çerçevesinde, TBMM yasama konusunda-
ki tek yetkili organd›r.

Kanunlar›n en önemli özellikleri, ilgilendirdikleri kifliler aç›s›ndan genel, zaman
aç›s›ndan ise sürekli olmalar›d›r. Genellik, kanunlar›n belirli kifli veya kiflilere ilifl-
kin olmamas›d›r. Ancak kanunlar›n genelli¤inden, istisnas›z herkesi kapsamas›n›
da anlamamak gerekir. Zira ço¤unca kanunlar (ve di¤er hukuk kurallar›) belli
özellikleri tafl›yan kifliler hakk›nda yap›l›rlar. Mesela, “Devlet Memurlar› Kanunu”
ad› üzerinde, sadece devlet memurlar›yla ilgilidir. Genellikten kas›t, belli bir dev-
let memuruyla de¤il, devlet memurlu¤u s›fat›n› tafl›yan kiflilerin hepsiyle ilgili ol-
makt›r. Bununla birlikte, usulünce ç›kar›lm›fl bir kanunun belli bir kifliyle ilgili ol-
mas›, onun kanun olarak kabul edilmesini etkilemeyecek, bununla birlikte, sade-
ce o kifli hakk›nda hüküm do¤uracakt›r.

Süreklilik ise kanunlar›n belli bir an için de¤il, yürürlükte olduklar› sürece uy-
gulanabilir olmas› anlam›na gelir. Belli bir tarihte yap›lm›fl olan kanun, kanunda
yürürlükten kalkma tarihi belirtilmedi¤i ve baflka bir yasa ile kald›r›lmad›¤› veya
de¤ifltirilmedi¤i sürece, uygulanabilme özelli¤ine sahiptir. Ancak tek bir kifli veya
durumla ilgili olarak ç›kar›lan bir kanun, yürürlükte olsa bile, fiili olarak sürekli uy-
gulanabilme özelli¤ini yitirecek, bununla birlikte, kanun olma özelli¤i ortadan
kalkmayacakt›r. Demek ki, genellik ve özellik, kanunlar›n genel itibar›yla ve ilke-
sel olarak tafl›d›klar› özelliklerdir. Bu özelliklerin bulunmamas›, usulüne göre ya-
p›lm›fl bir kanunu kanun olmaktan ç›karmaz.

Kanun yapmaya yetkili tek organ, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Mevcut ana-
yasaya göre TBMM’nin seçimleri dört y›lda bir yap›l›r ve TBMM 550 milletvekilinden
oluflur. Kanun yap›m› süreci, kanuna iliflkin bir önerinin Meclise sunulmas›yla bafl-
lar. Bu öneri, ya belli say›daki milletvekilinin haz›rlad›¤› bir ‘teklif’tir (kanun teklifi)
yahut hükûmetin (bakanlar kurulu) haz›rlad›¤› bir ‘tasar›’d›r (kanun tasar›s›). Teklif
veya tasar› meclis baflkanl›¤›na sunulur. Meclis baflkanl›¤›, söz konusu teklif veya ta-
sar›y› ilgili komisyonlara havale eder. Komisyonlar, milletvekillerinden oluflur. Ko-
misyondaki milletvekillerinin siyasi partilere göre da¤›l›m›, mecliste grubu bulunan
-yani en az yirmi milletvekiline sahip- siyasi partilerin milletvekili say›lar›yla orant›l›
olarak belirlenir. Teklif veya tasar›, komisyonda yap›lan tart›flmalar sonunda ald›¤›
flekliyle meclise sunulur. Meclise sunulan teklif veya tasar›, milletvekillerince görü-
flülerek oylan›r ve kabul veya reddedilir. Bir kanun teklif veya tasar›s›n›n mecliste
görüflmeye bafllanabilmesi için, en az 184 milletvekilinin toplant›ya kat›lm›fl olmas›
gerekir. Teklif veya tasar›n›n kabul edilebilmesi için ise toplant›ya kat›lan milletve-
killerinin salt ço¤unlu¤u, yani yar›dan bir fazlas› kabul yönünde oy kullanmal›d›r.
Bununla birlikte kabul oyu, hiçbir flekilde 139’dan (Anayasadaki ifadesiyle, üye tam
say›s›n›n dörtte birinin bir fazlas›ndan) az olamaz. Kabul edilen teklif veya tasar›,
kanun ismini al›r.
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Türkiye Büyük Millet
Meclisidir.



Kabul edilen kanunun yürürlü¤e girmesi için, Cumhurbaflkan› taraf›ndan ya-
y›mlanmak üzere Resmî Gazete’ye gönderilmesi gerekir. Cumhurbaflkan›n›n ken-
disine gönderilen bir kanunu de¤erlendirmek için on befl günü vard›r. Cumhurbafl-
kan›, kabul edilen kanun teklif veya tasar›s›n› yay›mlanmak üzere do¤rudan Resmi
Gazete’ye gönderebilece¤i gibi tekrar görüflülmek üzere meclise iade de edebilir.

Medyada ve gündelik dilde, Cumhurbaflkan›’n›n Meclis taraf›ndan kabul edilen kanunlar›
yeniden görüflülmek üzere Meclise iade etmesine ‘veto’ ad› verilir. Bununla birlikte hukuk
dilinde veto, devlet baflkan›n›n meclisin kabul etti¤i kanunu tümüyle reddederek gündem-
den kald›rmas›d›r. Halbuki Türk hukukunda Cumhurbaflkan›n›n Meclise iade etti¤i kanun
yeniden görüflülür ve de¤ifliklik yap›lmadan kabul edilirse art›k Cumhurbaflkan› bu kanu-
nu yürürlü¤e sokmak zorundad›r.

Cumhurbaflkan›n›n Meclise yeniden görüflülmek üzere iade etti¤i kanun e¤er
mecliste yeniden görüflülür ve hiçbir de¤ifliklik yap›lmadan kabul edilirse, art›k
Cumhurbaflkan› bu kanunu yeniden iade edemez.

Bir kanunun hukukî sonuç do¤urabilmesi -yani, hak ya da yükümlülük yarata-
bilmesi, bu kanuna dayan›larak bir dava aç›labilmesi, görülmekte olan bir davada
hâkimin söz konusu metni karar›na dayanak yapabilmesi-, kanunun yürürlükte ol-
mas›na ba¤l›d›r. Kanunun Mecliste kabul edilmifl olmas›, yürürlü¤e girmesi anlam›-
na gelmez. Kanunun yürürlü¤e girmesi için ilk koflul, Resmi Gazete’de yay›mlan-
m›fl olmakt›r. ‹kinci koflul ise zaman aç›s›ndan uygulanabilir olmakt›r. Kanunlar ge-
nellikle yürürlük tarihlerini kendi içlerinde tafl›rlar. Bu, kanunun yay›mland›¤› ta-
rih olabilece¤i gibi, belli bir süre sonras› da olabilir. E¤er bir kanun, kendi içerisin-
de yürürlü¤e iliflkin bir hüküm tafl›m›yorsa Resmi Gazete’de yay›m›ndan 45 gün
sonra yürürlü¤e girer. 

Kanunlar›n flekil ve içerik aç›s›ndan yarg›sal denetimi Anayasa Mahkemesi ta-
raf›ndan yap›l›r.

Kanun Hükmünde Kararname
Kanun hükmünde kararnameler (KHK), Bakanlar Kurulu taraf›ndan ç›kar›lan ve
kanun hükmünde olan kurallard›r. As›l olarak Meclise ait olan yasama (yasa ç›kar-
ma) yetkisi k›smen idareye (yürütme-hükûmet-bakanlar kurulu) verilmifl görünse
de bakanlar kurulu bu yetkiyi belli koflullar alt›nda kullanabilmektedir.

Anayasa, bakanlar kurulunun ola¤an dönemlerde yapabilece¤i KHK’lar ile s›k›yö-
netim ve ola¤anüstü hâl durumunda yapabilece¤i KHK’lar aras›nda ay›r›m yapm›flt›r.

Ola¤an Dönem Kanun Hükmünde Kararnameleri
Bakanlar kurulu, istedi¤i an ve istedi¤i bir konuda KHK ç›karamaz. Bir KHK ç›ka-
rabilmek için öncelikle Meclisten yetki al›nmas› gerekir. Bu yetki, bir kanunla ve-
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Kanunlar›n Oluflum Süreci



rilir ve bu kanun ‘yetki kanunu’ olarak isimlendirilir. Yetki kanunu, ç›kar›lacak
KHK’n›n amac›n›, kapsam›n›, KHK’ya hakim olacak ilkeleri ve bakanlar kurulunun
bu yönde KHK ç›karabilmek için ne kadar süreyle yetkili oldu¤unu içerir. Böyle-
ce TBMM Bakanlar Kuruluna yetkisini devrederken bu yetkiyi belli bir süre içeri-
sinde ve kendi belirledi¤i s›n›rlar çerçevesinde devretmektedir.

Yetki kanunun çizdi¤i s›n›rlar›n yan›nda, KHK ile düzenlenmesi yasak olan ba-
z› konular bulunmaktad›r. ‹lgili düzenlemeyi genel itibar›yla ifade edecek olursak
Anayasaya göre, temel hak ve özgürlükleri düzenleyen bir KHK ç›karmak müm-
kün de¤ildir. Dolay›s›yla bu yönde bir yetki kanunu verilmifl bile olsa, Bakanlar
Kurulu taraf›ndan ç›kar›lacak KHK, denetim organ› olan Anayasa Mahkemesi tara-
f›ndan iptal edilecektir.

KHK’lar Resmi Gazete’de yay›mland›klar› gün Meclise de sunulur. Meclise su-
nulmas›yla birlikte KHK, kanun hükmünde ve yürürlükte olan bir metin olmas›na
ra¤men kanun tasar› ve tekliflerinin görüflülmesi usulüne tâbi olarak Mecliste gö-
rüflülür, ancak Anayasa bu görüflmenin öncelikle ve ivedilikle yap›lmas› gerekti¤i-
ni söyler. Meclis KHK’y› tamamen reddedebilece¤i gibi, baz› hükümlerini de¤iflti-
rebilir, yahut KHK’y› kabul edebilir. 

Anayasa Mahkemesi, KHK’lar› flekil ve içerik (esas) bak›m›ndan denetlemeye
yetkilidir. 

Kanunlar›n ve KHK’lar›n yarg›sal denetimiyle ilgili ayr›nt›l› bilgiyi, bu kitab›n dördüncü
ünitesinde bulabilirsiniz.

S›k›yönetim ve Ola¤anüstü Hâl Kanun Hükmünde Kararnameleri
S›k›yönetim ve ola¤anüstü hâl ilan edildi¤i takdirde, Bakanlar Kurulu, s›k›yönetim
ve ola¤anüstü halin gerekli k›ld›¤› konularda, s›k›yönetim ve ola¤anüstü hal süre-
since geçerli olmak üzere KHK ç›karma yetkisine sahiptir. Bu çerçevede KHK ç›-
karmak yetkisinin kullan›labilmesi için, ola¤an dönem KHK’lar›ndan farkl› olarak,
Meclis’ten al›nacak bir yetki kanununa ihtiyaç yoktur. Ancak ola¤an dönem KHK’la-
r›n› ç›karma yetkisi ola¤an Bakanlar Kurulu’na ait iken, s›k›yönetim ve ola¤anüstü
hal KHK’lar› ancak Cumhurbaflkan›n›n baflkanl›k etti¤i Bakanlar Kurulu taraf›ndan
ç›kar›labilmektedir.

Bu dönem KHK’lar›n›n ola¤an dönem KHK’lar›ndan ayr›ld›¤› bir baflka nokta, te-
mel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenleme yap›lmas›n›n mümkün olmas›d›r. Dolay›-
s›yla ola¤an dönem KHK’lar› için yasak alan olarak düzenlenmifl temel hak ve özgür-
lükler, s›k›yönetim ve ola¤anüstü hâl durumlar›nda KHK’larca düzenlenebilecektir.

S›k›yönetim ve ola¤anüstü hal KHK’lar› sadece siyasi denetime, yani Meclis de-
netimine tâbidir. Bu KHK’lar aleyhine iptal davas› açmak mümkün de¤ildir. Bu-
nunla birlikte ola¤an dönem KHK’lar›ndan farkl› olarak siyasi denetimin gerçeklefl-
tirilmesi güvence alt›na al›nm›flt›r. Bu dönem KHK’lar› yay›mland›klar› gün Mec-
lis’e sunulur ve 30 gün içerisinde Meclis’te görüflülerek kanunla karara ba¤lan›r.
Meclis ç›kard›¤› kanunla KHK’y› reddedebilece¤i gibi tamamen veya de¤ifliklikler-
le de kabul edebilecektir.

Uluslararas› Antlaflmalar
Bir uluslararas› andlaflma, “uluslararas› hukukun kendilerine bu alanda yetki tan›-
d›¤› kifliler aras›nda, uluslararas› hukuka uygun bir biçimde, hak ve yükümlülükler
do¤uran, bunlar› de¤ifltiren ya da sona erdiren yaz›l› irade uyuflmas›”d›r (Pazarc›
2003, s. 43). Uluslararas› andlaflmalar, iki veya daha fazla devletin birbirleriyle yahut
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uluslararas› örgütlerle yapt›klar› bir anlaflmayla karfl›l›kl› vaatlerde bulunduklar›, çe-
flitli borç yüklendikleri metinlerdir. Anayasa’n›n 90. maddesine göre, “usulüne göre
yürürlü¤e konulmufl bulunan uluslararas› andlaflmalar kanun hükmündedir”.

Anayasa yürürlü¤e girme usulü aç›s›ndan andlaflmalar› iki gruba ay›r›r. Birinci
grup andlaflma için önce TBMM’nin uygun bulma kanunu ç›kartmas› gerekmekte-
dir. ‹kinci grupta belirlenen istisnai durumlar d›fl›nda uluslararas› andlaflmalar,
TBMM’ye sunulur ve TBMM uygun görürse bu durumu bir ‘uygun bulma kanunu’
ile karara ba¤lar. Bu kanuna dayan›larak 244 say›l› “Uluslararas› Andlaflmalar›n Ya-
p›lmas›, Yürürlü¤e Girmesi ve Yay›nlanmas› ile Baz› Andlaflmalar›n Yap›lmas› ‹çin
Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakk›nda Kanun” uyar›nca Bakanlar Kurulu ta-
raf›ndan ç›kar›lan bir kararname ile andlaflma onaylan›r. Kararname, Cumhurbafl-
kan› taraf›ndan da imzalan›r.

Bunun yan›nda onaylama için uygun bulma kanununa gerek olmadan Bakan-
lar Kurulu Kararnamesi’nin yeterli say›ld›¤› ikinci grup andlaflmalar da vard›r. Bu
gruba giren andlaflmalara ‘istisna grubu andlaflmalar’ denir. ‹stisna grubu andlafl-
malar sadece 244 say›l› Kanun uyar›nca Bakanlar Kurulu taraf›ndan onaylan›r ve
yürürlü¤e konur. ‹stisna grubu andlaflmalar da iki gruba ayr›l›r. Birinci alt-grubu
oluflturan andlaflmalar›n ekonomik, ticari ya da teknik iliflkileri düzenlemesi, süre
olarak 1 y›l› aflmamas›, devlet maliyesine bir yüküm getirmemesi, kiflisel statüye ve
Türklerin yabanc› devletlerdeki mülkiyet haklar›na dokunmamas› gerekir. Bu ant-
laflmalar Meclise sunulmamaktad›r ancak Resmî Gazete’de yay›mlanmas›ndan iti-
baren 2 ay içinde meclise bilgi verilmesi yükümlülü¤ü vard›r. ‹kinci alt-grup ise da-
ha önceden yap›lm›fl bir andlaflmaya dayan›larak yap›lan uygulama andlaflmalar›
ve yasalar›n önceden tan›d›¤› yetkiye dayan›larak yap›lan ekonomik, ticari, teknik
ya da idari andlaflmalard›r. Bu andlaflmalar için Meclise bilgi verilmesine gerek
yoktur. Herhangi bir andlaflman›n Türk kanunlar›nda de¤ifliklik getirmesi duru-
munda TBMM’den uygun bulma kanunu ç›kart›lmal›d›r.

Uluslararas› andlaflmalar kanun hükmünde olmakla birlikte, kanunlar›n tâbi ol-
du¤u yarg›sal denetim mekanizmas›n›n d›fl›ndad›r. Kanunlar Anayasa Mahkeme-
since Anayasa ayk›r›l›k yönünden denetlenebilirken uluslararas› andlaflmalar için
Anayasa Mahkemesinde iptal davas› açma imkân› yoktur.

Anayasam›z, temel hak ve özgürlükler alan›ndaki uluslararas› andlaflmalara di-
¤er uluslararas› andlaflmalardan farkl› bir konum vermifltir. Nitekim biz de hukuk
kurallar›n›n hiyerarflik düzeni içerisinde bu tür andlaflmalara Anayasa’n›n alt›nda
kanunlar›n ise üzerinde yer vermifltik. Bunun nedeni, Anayasa hükmüne göre, ka-
nunlar ile temel hak ve özgürlükler alan›ndaki uluslararas› andlaflmalar aras›nda
çat›flma olmas› durumunda, andlaflmalar›n üstün tutulmas› ve uygulanmas›d›r.
Uluslararas› andlaflmalar için Anayasa Mahkemesi’nde dava aç›lamayaca¤›n› da ha-
t›rlarsak, Anayasa taraf›ndan temel hak ve özgürlükler alan›ndaki uluslararas› söz-
leflmelere verilen bu konum, söz konusu andlaflmalar› hukuk sistemi içerisinde ol-
dukça güçlü bir yere oturtmaktad›r.

Türkiye’nin taraf oldu¤u uluslararas› andlaflmalara ulaflmak için D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n
web sitesini kullanabilirsiniz. Bkz. http://ua.mfa.gov.tr/

Tüzük
Anayasa taraf›ndan Bakanlar Kuruluna tan›nm›fl hukuk kural› yaratma yetkilerinden
birisi de tüzük yapma yetkisidir. Anayasa tüzü¤ün, bir kanunun uygulanmas›n› gös-
termek veya emretti¤i iflleri belirtmek üzere ç›kar›labilece¤ini söyler. Tüzükler ge-
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nellikle, kanunda yer alan tüzük ç›kar›laca¤›na dair hükme dayan›larak yap›l›r. An-
cak bir tüzük ç›kartmak için böyle bir hükmün bulunmas› zorunlu koflul de¤ildir.
Bakanlar Kurulu herhangi bir kanunun uygulanmas›n› göstermek veya emretti¤i ifl-
leri belirtmek üzere tüzük ç›kartabilir. Bununla birlikte hiçbir kanuna dayanmadan
ve herhangi bir kanunla düzenlenmemifl bir alana dair tüzük ç›kart›lamaz.

Tüzükler Bakanlar Kurulu taraf›ndan haz›rlanarak yap›l›r, ancak tüzük tasla¤›-
n›n Dan›fltay incelemesinden geçirilmesi zorunludur. Dan›fltay Bakanlar Kurulu ta-
raf›ndan haz›rlanan tüzük tasla¤›n› inceler, hukukî de¤erlendirmesi sonucunda ya
taslakta herhangi bir de¤ifliklik yapmaz, yahut da de¤ifliklikler içeren yeni bir tas-
lak haz›rlar. Bakanlar Kurulu Dan›fltay›n de¤iflikliklerle haz›rlad›¤› tasla¤› kabul et-
mek zorunda de¤ildir. ‹stedi¤i takdirde Dan›fltaya incelenmek üzere gönderdi¤i
tasla¤› aynen kabul ederek tüzük olarak ç›kartabilir. Ancak kendi tasla¤›ndan ve
Dan›fltay›n tasla¤›ndan farkl› bir metni tüzük olarak ç›kartamaz. Zira bu yeni taslak
Dan›fltay incelemesinden geçmemifltir.

Tüzükler kanunlar gibi Cumhurbaflkan› taraf›ndan imzalanarak Resmi Gaze-
te’de yay›mlanmak suretiyle yürürlü¤e girer. Tüzükler, Anayasa’daki ifadeyle ka-
nunlara ayk›r› olmamal›d›rlar. Böyle bir ayk›r›l›¤›n denetimi, Dan›fltay taraf›ndan
yap›l›r.

Yönetmelik
Devlet devasa bir örgüttür ve bu örgüt kendi içinde pek çok organ, kurum ve ku-
ruluflu bar›nd›r›r. Bu organ, kurum ve kurulufllar yürüttükleri faaliyetler çerçevesin-
de, kanunlar›n ve tüzüklerin uygulanabilmesi için kanunlarda aç›kça yer almayan
hususlarda pek çok düzenlemenin yap›lmas›na ihtiyaç duyar. ‹htiyaç duyulan bu
daha ayr›nt›l› ve teknik düzenlemeler, Anayasa’n›n verdi¤i yetkiyle Baflbakanl›k,
bakanl›klar ve kamu tüzel kiflilikleri taraf›ndan yönetmelik ad› verilen metinlerle
gerçeklefltirilir.

Yönetmelikler kanun ve tüzüklere, dolay›s›yla da her hâlükârda kanunlara da-
yan›r. Ayn› zamanda ç›kar›lan yönetmelik, yönetmeli¤i ç›karan kamu tüzel kiflisi-
nin görev alan›yla ilgili olmal›d›r. Dolay›s›yla kamu kurum ve kurulufllar› yönetme-
lik ç›kar›rken bir kanuna dayanmal› ve ç›kar›lan yönetmelik de bu kurum veya ku-
ruluflun görev alan›n› düzenlemek üzere ç›kar›lm›fl olmal›d›r.

Yönetmeliklerin hepsi Resmi Gazete’de yay›mlanmak zorunda de¤ildir. ‹lgili
mevzuatta belirtilen türdeki yönetmelikler Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü-
¤e girerken böyle bir koflulun bulunmad›¤› yönetmelikler usulüne uygun flekilde
ilan edilmekle yürürlü¤e girerler.

Yönetmeliklerin yarg›sal denetimi idari yarg› taraf›ndan gerçeklefltirilir. Bakan-
l›klar›n yönetmelikleri ile kamu tüzel kifliliklerinin ülke çap›nda uygulanan yönet-
melikleri, Dan›fltay taraf›ndan denetlenir. Kamu kurumu ile kamu kuruluflu niteli-
¤indeki meslek kurulufllar›n›n belli bir yörede uygulanan yönetmelikleri ise o yö-
rede yetkili olan idari mahkemeler taraf›ndan denetlenir.

Yaz›l› hukuk kurallar›na ulaflmak için Mevzuat Bilgi Sistemi’ni kullanabilirsiniz. Mevzuat
Bilgi Sistemi’nde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebli¤lerin ko-
difikasyonu yap›lm›fl güncel metinleri ile kanunlar›n mülga hükümlerini bulabilirsiniz.
Bkz. http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/ 

Yaz›s›z Kaynak: Örf ve Âdet Hukuku
Birinci ünitede, örf ve adet ad› verilen, çok uzun zamandan beri uygulanagelen ve
topluluk üyeleri taraf›ndan uyulmas› gereken kurallar olarak görülen baz› toplum-
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sal pratiklerin bulundu¤unu belirtmifltik. Bu toplumsal pratiklerin bir k›sm›na hu-
kuk düzeni özel bir önem atfeder ve bunlar› hukuk kurallar›na dahil eder. Baflka
bir deyiflle bu baz› örf ve adet kurallar› hukuk taraf›ndan hukuk sistemine ait hu-
kuk kurallar› olarak kabul edilir. Bu kurallara ise örf ve âdet hukuku ad› verilir. 

Örf ve adet hukuku bafll›¤› alt›nda incelenen kurallar, örf ve adet kurallar›d›r.
Bir örf ve adet kural›n› ayn› zamanda hukuk kural› yapan, bir hukuk kural›n›n
aç›kça söz konusu kurala gönderme yapmas›d›r. Böyle bir duruma hukuk siste-
minde nadiren rastlan›r. Hukuk düzeni bir örf ve adet kural›n› hukuk kural› say-
makla, kiflilerin bu örf ve adet kural›na uyma yönünde hukuki bir sorumlulu¤u ol-
du¤unu söylemifl olur. Yarg› organlar› kararlar›n› verirken söz konusu kural› uygu-
lar, kararlar›na dayanak yaparlar.

Örf ve adet kurallar› her ne kadar yaz›s›z kaynak olarak kabul edilse de yaz›s›z
olman›n uygulamada bu kurallar›n tespitini zorlaflt›rd›¤›ndan, özellikle ticaret oda-
lar› gibi yerel meslek örgütleri, yörelerindeki örf, adet ve teamülleri yaz›l›laflt›rma
e¤ilimindedir. Bu örgütler taraf›ndan yaz›l› hale getirilen örf ve adet kurallar› do¤-
rudan ba¤lay›c› bir hukuk kural› haline gelmezler, ancak bir uyuflmazl›k durumun-
da kanunun örf ve adete at›f yapt›¤› durumda tespiti kolaylaflt›r›rlar.

Örf ve adet hukukuna ceza hukuku alan›nda rastlanmaz. Bir eylemin suç ola-
rak nitelenmesi ve bu eyleme bir ceza öngörülmesi, ancak ve ancak kanunun aç›k
hükmüyle mümkündür. Bununla birlikte baz› borç iliflkilerinde, özellikle de baz›
ticari iliflkilerde hukuk kurallar›, baz› toplumsal pratiklere at›f yapabilir.

Tali Kaynaklar
Yukar›da, hukukun asli kaynaklar›n› gördük. Asli kaynaklar, yarg› organlar›n›n ka-
rarlar›n› olufltururken dikkate almak zorunda olduklar› kaynaklard›. Bu aç›dan as-
li kaynaklar›n ba¤lay›c› oldu¤unu söyleriz. Bunun yan›nda baz› kaynaklar, ba¤la-
y›c› olmamakla birlikte, uygulanacak kurallar›n belirlenmesinde yard›mc› olurlar.
Hatta yaz›l› hukuk kurallar›n›n uygulanmas›nda ortaya ç›kacak baz› tereddütlerde
fiili olarak ciddi bir etkiye sahip olurlar. Bu kaynaklar, yarg› kararlar› ve bilimsel
görüfllerdir.

Yarg› Kararlar›
Yarg› kararlar›, yarg› organlar›n›n (mahkemelerin) bakt›klar› davayla ilgili olarak
verdikleri kararlard›r. Hukuk kayna¤› olarak kabul edilebilecek yarg› kararlar› ise,
as›l olarak yak›n zamana kadar kullan›lan içtihat sözcü¤ünün karfl›l›¤› olan karar-
lard›r. Bu kararlar, ola¤an ve al›fl›lm›fl hukuk uygulamas›n›n ötesinde, davaya ko-
nu olaylar›n kanunda aç›kça düzenlenmemifl olmas›ndan kaynaklanan nedenler-
le verilmifl kararlard›r. Dava konusu olaylar›n ve hukuk kurallar›n›n yorumlanma-
s›yla yeni say›labilecek bir karar verilmifl yahut daha önceki yorum uygulamala-
r›ndan çeflitli gerekçelerle ayr›lm›fl bir karar verilmifl ise mahkemenin içtihatta bu-
lundu¤u söylenir. Bu tip kararlar, ayn› sorunlarla karfl›laflan hakimler için olay›
de¤erlendirme ve hukuk kurallar›n› yorumlama konusunda yard›mc› olur. Belirt-
ti¤imiz üzere bu kararlar›n ba¤lay›c›l›k özelli¤i yoksa da özellikle ayn› hakimin
kendi verdi¤i eski tarihli kararlarda gelifltirdi¤i içtihad›na uyumlu davranmas› e¤i-
limi do¤al karfl›lanmal›d›r. 

‹çtihatlar›n etkisinin güçlü bir flekilde hissedildi¤i durum, yüksek mahkemele-
rin kararlar›n›n etkisinde ortaya ç›kar. Yüksek mahkemeler, ola¤an yarg›lama yet-
kisine sahip alt derece mahkemelerinin kararlar›n›n hukuka uygun olup olmad›¤›-
n› denetleyen mahkemelerdir. Bu mahkemelerin yapt›klar› yorum ve oluflturdu¤u
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içtihat, alt derece mahkemeler aç›s›ndan psikolojik etkiye sahiptir. Zira yarg› örgü-
tünde denetleyici konumdaki bir mahkemenin verdi¤i karar, do¤all›kla daha güç-
lü ve do¤ru kabul edilir. Bunun yan›nda yüksek mahkeme üyelerinin deneyimli ve
baflar›l› hakimlerden olufltu¤u gerçe¤i de dikkate al›nd›¤›nda, içtihatlar alt derece
mahkemeleri aç›s›ndan karar vermeden önce bak›lmas› gereken kaynaklar olarak
ortaya ç›kar.

‹çtihatlar konusunda son olarak de¤inilmesi gereken nokta, Yarg›tay ve Dan›fl-
tay taraf›ndan verilen içtihad› birlefltirme kararlar›d›r. ‹çtihad› birlefltirme kararlar›,
Yarg›tay ve Dan›fltaydaki çeflitli dairelerin ayn› konuda farkl› kararlar›n›n uyumlafl-
t›r›lmas› amac›yla verilir. Bu kararlar ba¤lay›c›d›r. Dolay›s›yla art›k bu kararlar tali
veya yard›mc› kaynak de¤il, asli kaynak olarak kabul edilir.

Bilimsel Görüfller
Bilimsel görüfller, baflka bir ifade ile ö¤reti (doktrin), eski kullan›m itibar›yla bilim-
sel içtihatlar, hukukçu bilim insanlar›n›n eserlerinde ortaya koyduklar› görüfllerdir.
Bu görüfllerin önemi, özellikle tart›flmal› konularda ve bilim insanlar›n›n mevcut
hukuk kurallar› çerçevesinde baz› istisnai ve muhtemel olaylar gerçekleflmeden
önce bildirdikleri görüfllerde ortaya ç›kar. Bu görüfller genellikle asli kaynaklarda
aç›kça hükme ba¤lanmam›fl ve yoruma ihtiyaç duyulan konularla ilgilidir. Hakim-
ler kararlar›n› verirken bu bilimsel görüfllerden yararlanabilirler. Hatta zaman za-
man kararlar›nda genel olarak doktrin veya ö¤reti ad›yla, bazen de aç›kça bir hu-
kukçu bilim insan›n eserine at›f yapmak suretiyle bilimsel görüflleri kararlar›n› ge-
rekçelendirmek için kullanabilmektedirler.

Bir anayasan›n kat› anayasa olmas›n›n nedenleri ve sonuçlar› neler olabilir?

YER VE K‹fi‹ BAKIMINDAN UYGULANMA
Hukuk kurallar›n›n uygulanmas›, bir egemenlik sorunudur. Hukuk kurallar›, bu
kurallara kimlerin uymakla yükümlü oldu¤unu, baflka bir deyiflle yapt›r›mlar›n
kimlere uygulanaca¤›n› söylemekle bu kifliler üzerinde bir egemenlik iddias›nda
bulunmufl olur.

Do¤al olarak ilk egemenlik iddias›, devletin s›n›rlar› içindeki topraklard›r. Bu
alana devletin ülkesi denir. Temel ilke, hukukun devletin ülkesinde geçerli oldu-
¤udur. Baflka bir deyiflle devletin ülkesi içerisinde meydana gelen olaylar ve ey-
lemler, o devletin hukukuna tâbidir. Bu ilke, ‘mülkîlik ilkesi’ olarak da an›l›r. ‹kin-
ci ilke, devletin vatandafllar› üzerinde egemenlik sahibi olmas›ndan hareketle bir
devletin hukukunun o devletin vatandafllar› için geçerli oldu¤udur. Bunun anlam›,
vatandafllar devletin ülkesi d›fl›nda bile olsalar kendi devletlerinin hukukuna tâbi
olacaklard›r.

Mülkîlik ilkesi, özellikle kamu hukuku alan›nda geçerlidir. Söz gelimi ceza hu-
kuku, ister vatandafl ister yabanc› olsun, devletin ülkesinde gerçekleflen olaylara
uygulanacakt›r. Dolay›s›yla ceza kanunlar›n›n suç kabul etti¤i eylemler, yabanc›lar
taraf›ndan da ifllense, devletin ülkesinde gerçeklefltikleri takdirde yarg›lamaya ve
cezaland›rmaya konu olacaklard›r.

fiahsîlik ilkesi ise daha çok özel hukuk sorunlar›nda geçerlidir. Özellikle aile
hukuku alan›nda devletler, topraklar›nda bulunan yabanc›lar›n kendi hukuk sis-
temlerince elde ettikleri haklar› tan›rlar.

Ne var ki, her iki ilke de mutlak olarak uygulanmaz ve uygulanma alanlar›n› ke-
sin s›n›rlarla betimlemek mümkün de¤ildir. Zira söz gelimi ceza hukuku, belli ko-
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flullarda yabanc›lar›n yurt d›fl›nda iflledi¤i suçlar›n Türk kanunlar›nca yarg›lanaca¤›-
n› belirtir. Bunun yan›nda baflka bir devletin vatandafl› ile Türk vatandafl› aras›nda-
ki bir özel hukuk iliflkisinde hangi kanunlar›n uygulanaca¤›, bu kitab›n yedinci üni-
tesinde Devletler Özel Hukuku bafll›¤› alt›nda görece¤iniz hukuk alan›nca incelenen
kurallar çerçevesinde belirlenir. ‹liflkinin türü ve gerçekleflme flekline göre böyle bir
iliflkide Türk kanunlar› uygulanabilece¤i gibi yabanc› hukuk da uygulanabilir.

ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMA
Zaman bak›m›ndan uygulanma alt›nda ele alaca¤›m›z konular, hukukun yaz›l›
kaynaklar› bafll›¤› alt›nda inceledi¤imiz hukuk kurallar›yla ilgilidir. Hat›rlanaca¤›
üzere yaz›l› hukuk kurallar› hukuk sisteminin yetkilendirdi¤i organlar taraf›ndan
yarat›l›rlar. Resmi Gazete’de yay›mlanmas› zorunlu olmayan yönetmelikler d›fl›nda
bu kurallar›n hepsi Resmi Gazete’de yay›mlanmakla hukuk evreninde varl›k ka-
zanm›fl olurlar. Bununla birlikte bir hukuk kural›n›n yay›mlanm›fl olmas›, kendili-
¤inden uygulanabilir olmas› sonucunu do¤urmaz. Yürürlük ad› verilen ve varl›k
kazanm›fl bir hukuk kural›n›n zaman aç›s›ndan uygulanabilir oldu¤unu gösteren
baz› koflullar›n da yerine gelmifl olmas› gerekir. Bunun yan›nda hukuk kurallar›
sonsuza kadar yürürlükte kalmazlar. Kural› yaratan makam bu kurallarda de¤iflik-
lik yapabilir yahut kurallar› tamamen yürürlükten kald›rabilir.

Yürürlü¤e Girme
Kanunlar›n yürürlü¤e girip girmedi¤inin belirlenmesi için, kanunun kendi içerisin-
de yürürlü¤e girifl tarihiyle ilgili bir hüküm içerip içermedi¤ine bak›l›r. Kanunlar
genellikle bu yönde bir hüküm içerir. Söz konusu hüküm, ya kanunun Resmî Ga-
zete’de yay›mlanmas›yla birlikte yürürlü¤e girece¤ini söyler, ki bu durumda Resmî
Gazete’de yay›mland›¤› andan itibaren yürürlü¤e girerek sonuç do¤urmaya bafllar,
yahut da daha ileri bir tarih yürürlük tarihi olarak belirlenir. Resmî Gazete’de ya-
y›mlanan ancak yürürlük tarihinin daha ileri bir tarih olarak belirlendi¤i kanun so-
nuç do¤urmaya bu tarihten itibaren bafllayacakt›r. Böyle bir düzenleme yap›lma-
s›ndaki amaç, genellikle, yeni bir düzenlemeyle karfl›laflacak ilgililerin kendilerini
haz›rlamalar›d›r. Söz gelimi, g›da maddeleri üretimi yapan fabrika ve imalathane-
lerin bünyelerinde g›da mühendisi istihdam etmesini gerektiren ve ihlal durumun-
da para cezas› veya kapatma cezas› veren bir düzenleme söz konusu oldu¤unda,
ilgililerin haz›rl›klar›n› yapmalar› için kanunun yürürlük tarihi yay›mlanmas›ndan
belli bir süre sonras› olarak belirlenir. Kanunun yürürlük tarihiyle ilgili herhangi bir
hüküm içermemesi de mümkündür. Bu durumda kanunun yürürlük tarihi, yay›m-
dan itibaren 45 gün sonras›d›r.

Tüzüklerin Resmî Gazete’de yay›mlanmalar›n›n zorunlu oldu¤unu belirtmifltik.
Tüzüklerin yürürlü¤e girmesi, kanunlarla ayn› düzene tâbidir. Dolay›s›yla tüzük
metninde yürürlük tarihi belirtilmemiflse, Resmi Gazete’de yay›mland›ktan 45 gün
sonra yürürlü¤e girerler.

Resmî Gazete’de yay›mlanmas› zorunlu olan yönetmelikler yay›mlar›yla birlik-
te, di¤er yönetmelikler ise duyurulmalar›yla birlikte yürürlü¤e girer.

Yürürlükten Kalkma
Yürürlükten kalkma konusunda ilk olarak belirtilmesi gereken nokta, kural olarak
yürürlükten kald›rma yetkisine sahip olan makam›n, o hukuk kural›n› yaratan ma-
kam oldu¤udur. Ayn› flekilde, bir hukuk kural›, ayn› türden hukuk kural› ile de¤ifl-
tirilir veya kald›r›l›r. Dolay›s›yla bir kanun, ancak bir kanun ile de¤ifltirilecek veya
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kald›r›lacak, yönetmelik de yine bir yönetmelik ile de¤ifltirilecek veya yönetmeli¤i
ç›karan makam taraf›ndan yürürlükten kald›r›lacakt›r. 

Yürürlükten Kald›rma (‹lga)
Bir hukuk kural›n›n, o kural› daha önceden yaratm›fl makam veya organ taraf›n-
dan yürürlükten kald›r›lmas›na ilga ad› verilir. Yürürlükten kald›r›lm›fl hukuk ku-
ral› ise, mülga kanun, mülga tüzük vb.dir. ‹lga, aç›kça yap›labilece¤i gibi üstü ör-
tülü flekilde de gerçeklefltirilebilir. Aç›kça yap›ld›¤› durumlarda (sarih ilga), kural›
ç›karan organ veya makam, ayn› türden bir ifllemle söz konusu kural› kald›rd›¤›n›
aç›kça dile getirir. Söz gelimi bir kanunun ilgas› söz konusu ise TBMM bir kanun
ç›kartmak suretiyle, kald›r›lan kanunu aç›kça belirterek yürürlükten kald›r›ld›¤›n›
ifade eder. Yukar›daki aç›klamam›z› tekrarlayacak olursak, bir kanunun tüzük ve-
ya yönetmelikle yürürlükten kald›r›lmas› mümkün de¤ildir. Tüzükler ve yönetme-
likler de kendilerini yapan/yaratan/ç›karan organ veya makamlar›n yürürlükten
kald›rma kararlar›yla yürürlükten kalkarlar.

Yürürlükten kald›rma baz› durumlarda üstü örtülü/örtük (z›mni) bir flekilde ya-
p›l›r. Bir konuyu belli bir flekilde düzenleyen kanun yürürlükte iken, ayn› konuyu
farkl› bir flekilde düzenleyen yeni bir kanun ç›kar›ld›¤›nda, hukuk kurallar›n›n ça-
t›flmas› bafll›¤› alt›nda görece¤imiz ilkeler çerçevesinde yeni tarihli kanunun uygu-
lanaca¤› kabul edilir. Böylece eski tarihli kanunun uygulama olana¤› kalmad›¤›n-
dan, bu kanun ilga edilmifl olmakla ayn› sonuçlar› do¤urur. Ne var ki bu ilga, aç›k
(sarih) de¤il örtük (z›mnî) bir ilgad›r.

‹ptal Kararlar›
Hukuk kurallar›n›n, normlar hiyerarflisindeki üstün normlara uygun olmas› gerek-
ti¤ini belirtmifltik. Bu gereklili¤in yerine gelmesi, kurallar›n yarg›sal denetimini ya-
pan organlar taraf›ndan sa¤lan›r. Kanunlar›n ve KHK’lar›n Anayasa’ya uygunlu¤u
Anayasa Mahkemesi taraf›ndan denetlenir. Mahkeme bir ayk›r›l›k tespit etti¤i tak-
dirde iptal karar› verir. ‹ptal karar›n›n sonuçlar›, söz gelimi kanunun Meclis taraf›n-
dan yürürlükten kald›r›lmas›yla ayn›d›r. Ayn› fley tüzükler ve yönetmelikler için de
geçerlidir. Tüzükler ile baz› yönetmelikler Dan›fltay, di¤er yönetmelikler ise idare
mahkemeleri taraf›ndan denetlenir. Kanunlara ayk›r›l›k tespit edildi¤i takdirde tü-
zük ve yönetmelikler iptal edilir ve böylece yürürlükten kalkm›fl olurlar.

Geçmifle Yönelik Uygulanma Sorunu
Buraya kadar anlatt›klar›m›zdan anlafl›laca¤› üzere, hukuk kurallar› yürürlü¤e gir-
melerinden itibaren sonuç do¤ururlar. Bunun anlam›, ilkesel olarak, hukuk kural-
lar›n›n ancak yürürlü¤e girdikten sonra meydana gelen olaylara uygulanmas›d›r.
Buna geçmifle etkili olmama ilkesi ad› verilir. 

Hukuk kurallar›n›n geçmifle etkili olmamas› ilkesinin ard›nda yatan en önemli
düflünce, hukuk güvenli¤idir. Hukuk güvenli¤i, hangi eylemlerin hangi hukukî so-
nuçlar› do¤uraca¤›n›n belli edilmesi vas›tas›yla bireylerin hayat planlar›n› rasyonel
flekilde yapabilmeleri imkân›n› sa¤lar. E¤er hukuk kurallar› geçmifle etkili olarak
uygulan›rsa, flu andaki eylemlerimizin ileride hangi hukukî sonuçlar do¤uraca¤›n›
kestirmemiz mümkün olmaz.

Geçmifle etkili olmama ilkesi, mutlak bir ilke de¤ildir. Bu ilkeyi daha çok, bi-
reylere yükümlülük getiren düzenlemelerin geçmifle etkili olamayaca¤› yahut ol-
mamas› gerekti¤i fleklinde anlamak gerekir. Bu yönüyle ilkenin en belirgin uygu-
lamas›, ceza hukuku alan›ndad›r. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesine paralel ola-
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rak, ceza kanunlar›n›n ancak yürürlü¤e girdikten sonraki eylemler için sonuç do-
¤uraca¤› kabul edilir. Söz gelimi, flu an için suç say›lmayan bir eylem, yar›n kanun-
la suç say›lmaya bafllan›rsa, bugün yap›lan eylem yarg›lamaya konu yap›lamaz.
Ayn› durum, cezalarda yap›lan art›fl için de söz konusudur. Suç say›lan bir eyleme
uygulanan cezada art›fl yap›ld›¤›nda, bu art›fl, de¤ifliklik yap›lmadan önceki olay-
lar için uygulanmayacakt›r. Bununla birlikte ceza hukukunun bir baflka ilkesi, geç-
mifle etkili olmama ilkesinin bir istisnas›n› oluflturur. Ceza kanunlar›nda lehe olan
de¤ifliklikler, geçmifle etkilidir. Yani bir kifli suç say›lan bir eylemi gerçeklefltirdi-
¤inde bu eylem için ceza kanunlar›n›n öngördü¤ü ceza 1 y›l hapis cezas› iken ya-
p›lan de¤ifliklikle ceza 6 aya indirilmifl yahut eylem suç olmaktan ç›kar›lm›fl olabi-
lir. Bu durumda kiflinin eylemi gerçeklefltirdi¤i tarihteki durum de¤il daha hafif
olan yeni düzenleme dikkate al›n›r.

Geçmifle etkili olmama ilkesi, özel hukuk alan›nda, hukuki iliflkilerle elde edi-
len haklar›n korunmas›na da hizmet eder. Ancak istisnai durumlarda ‘kamu düze-
ni’ yahut ‘kamu yarar›’ gibi gerekçelerle, daha önce elde edilmifl haklar›n kayb›na
neden olabilecek uygulamalar söz konusu olabilir.

Geçmifle uygulama konusunda de¤inilmesi gereken son nokta, yarg›lama (mu-
hakeme) hukuku alan›ndaki düzenlemelerdir. Yarg›lama s›ras›nda yarg›lama hu-
kukunda, yani davan›n görülmesiyle ilgili yap›lan hukukî de¤ifliklikler, görülmek-
te olan davalar› da etkiler. Tamamlanm›fl yarg›lama ifllemleri geçerliliklerini devam
ettirir, ancak yeni ifllemler de¤iflikliklere göre yap›l›r. Bunun, geçmifle uygulama il-
kesinin istisnas› olarak görülmesinin nedeni, yarg›laman›n eski hukukî düzenleme-
ye göre bafllam›fl olmas›d›r.

HUKUK KURALLARININ ÇATIfiMASI 
Hukukun uygulanmas› s›ras›nda ortaya ç›kan önemli bir sorun, ayn› konunun
farkl› hukuk kurallar›nca düzenlenmifl olmas›, ama daha da önemlisi, farkl› flekil-
lerde düzenlenmifl olmas›d›r. Bu durumda ‘kanunlar›n/kurallar›n çat›flmas›’ndan
bahsedilir. Çat›flan kurallar söz konusu oldu¤unda uygulay›c›n›n, özellikle de yar-
g›c›n karfl›laflt›¤› sorun, ayn› konuyu düzenleyen bu kurallardan hangisinin uygu-
lanaca¤›d›r. Bu konuda hukukçular›n yüzy›llard›r uygulad›¤› baz› ilkeler, yarg›c›n
karar›n› belirler. Çat›flman›n farkl› türdeki kurallar aras›nda olmas› aç›s›ndan yap›-
lan ay›r›ma göre belirlenen üç ilke vard›r: üstün kural ilkesi, özel kural ilkesi ve ye-
ni kural ilkesi. fiimdi bu ilkeleri biraz daha ayr›nt›l› bir flekilde ele alal›m:

Üstün Kural ‹lkesi
Ayn› konuyu farkl› flekillerde düzenleyen hukuk kurallar›ndan birisi, normlar hiye-
rarflisinde daha üstte bulunuyor ise yarg›c›n bu üstteki kural› uygulamas› gerekti¤i
kabul edilir. Nitekim Türk hukukunda bütün kanunlar›n Anayasaya uygun olmas›
gerekti¤i, tüzük ve yönetmeliklerin de kanuna ayk›r› olamayacaklar› belirtilmifltir.

Baflka bir ihtimal, kanunlar ile tüzük ve yönetmelikler aras›ndaki çat›flmad›r.
Üstün kural ilkesi, yine bir kanun ile tüzük veya kanun ile yönetmelik aras›ndaki
çat›flmada kanunun, tüzük ile yönetmelik aras›ndaki bir çat›flmada ise tüzü¤ün uy-
gulanmas› gerekti¤ini kabul eder. Bununla birlikte tüzüklerin kanuna ayk›r›l›¤› ile
yönetmeliklerin kanun ve tüzüklere ayk›r›l›¤›n› denetleme yetkisine idari yarg› sa-
hiptir. Kamu görevlilerinin, görevleriyle ilgili olarak uygulamak durumunda kal-
d›klar› tüzük ve yönetmeliklerin üst normlara ayk›r›l›¤›n› iddia ederek uygulama-
dan kaç›nmalar› sorumluluklar›n› do¤urabilir.
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Özel Kural ‹lkesi
Hukuk kurallar›, yap›ld›klar› zaman›n özellikleri ve yap›l›fl amaçlar› aç›s›ndan bel-
li tür iliflkilerin tümünü kapsar tarzda ç›kar›labilir. Bunun yan›nda duyulan ihtiyaç
nedeniyle söz konusu iliflkilerin baz› biçimlerine yönelik ayr› ve farkl› hükümler
içeren düzenlemeler yap›ld›¤›na da s›kl›kla rastlan›r. E¤er bu hukuk kurallar› norm-
lar hiyerarflisinde ayn› düzeyde yer al›yor iseler aralar›nda genellik-özellik iliflkisi
vard›r. Söz gelimi Borçlar Kanunu, sat›m sözleflmesiyle pek çok hüküm içerir. Bu
hükümler, sat›m sözleflmesi say›lan bütün iliflkilere uygulanabilir niteliktedir. Bu-
nunla birlikte Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun, baz› sat›m sözleflmelerine
uygulanan farkl› hükümler içermektedir. Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Ka-
nun’un kapsam›na giren bir olayda uyuflmazl›k ç›kt›¤› ve mahkemeye tafl›nd›¤› du-
rumda, hakim, geçerli ancak farkl› hükümler içeren iki ayr› kanundan birini uygu-
lamak durumundad›r. ‹flte özel kural ilkesi, böyle bir durumda daha özel hüküm-
ler içeren kanunun uygulanmas› gerekti¤ini belirtir. Dolay›s›yla hakim, örne¤imiz-
deki olayda Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun’un hükümlerini uygulamak
durumundad›r.

K›saca ifade edecek olursak özel kanun ilkesine göre, ayn› düzeyde ve arala-
r›nda genellik-özellik iliflkisi bulunan iki hukuk kural› çat›fl›¤›nda uygulanacak ku-
ral, daha özel düzenlemeler içeren kurald›r.

Yeni Kural ‹lkesi
Ayn› düzeyde bulunan kurallar aras›nda genellik-özellik iliflkisi bulunmuyor ancak
yine de bu kurallar farkl› hükümler içeriyorsa uygulanacak ilke, yeni kural ilkesi-
dir. Bu ilkenin bir örne¤ini, yukar›da yürürlük sorunlar›n› ele al›rken z›mnî ilga ni-
telemesiyle incelemifltik. Tekrarlayacak olursak ayn› konuyu farkl› flekillerde dü-
zenleyen ayn› düzeyde iki kural bulundu¤u takdirde, bunlardan yak›n tarihli olan
uygulan›r. Zira kanun koyucunun fiili iradesinin yak›n tarihli/yeni kural ile ortaya
ç›kt›¤›, eski kural›n z›mnen de olsa ilga edildi¤i/kald›r›ld›¤› kabul edilir.

HUKUKUN YORUMLANMASI
‘Yorumlama’ anlam verme faaliyetidir. Bir duruma, harekete, söze dair anlam›n
varl›¤›ndan bahsedebiliyorsak, bu durum, hareket veya sözü yorumlam›fl›z demek-
tir. Hukukun uygulanmas›, tümüyle yorumlamaya dayan›r. Zira uyuflmazl›k konu-
su olaylara anlam vermek zorunday›zd›r. Bir davan›n taraflar›, eylemlerinin neden-
lerini sunarlar, görünüflteki niyetleri ile gerçek niyetleri aras›nda ay›r›m yaparlar,
yapt›klar› sözleflmenin anlam› hakk›nda iddialarda bulunurlar vs. Bütün bu iddia-
lar hakimin önüne, yorumlanmas› gereken sözel ifadeler, yaz›l› belgeler vb. tarz›n-
da gelir. Hakim kendisine sunulan dava dosyas›n› yorumlayarak anlamland›rmak
durumundad›r. Ancak hakim ayn› zamanda, karar›na dayanak yapmak zorunda ol-
du¤u hukuk kurallar›n› da yorumlamak durumundad›r.

Hukukun yorumlanmas›, yani anlamland›r›lmas›, ola¤an, al›fl›lagelmifl, rutin
olaylarda sorun yaratmaz. Anlam› hakk›nda herhangi bir flüphe ve tart›flma olma-
yan, defalarca ayn› flekilde uygulanm›fl ve uygulanmaya da devam edece¤i düflü-
nülen hukuk kurallar›n›n say›s›, bütün hukuk kurallar› içinde ço¤unlu¤u oluflturur.
Ancak daha önce dava konusu olmam›fl, meydana gelebilecekleri düflünülmemifl
olaylar söz konusu oldu¤unda, hakimin anlamland›rma çabas› zorluklarla karfl›la-
fl›r. Bazen de, hukuk kurallar›n›n yap›m› s›ras›nda özensiz davran›lmas›, bir olay›n
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birden fazla hukuk kural›n›n kapsam›na girdi¤ini iddia etmeyi mümkün k›labilir
veya hangi kural›n uygulanaca¤› konusunda flüphe yoksa bile uygulaman›n sonuç-
lar› hakk›nda rahatl›kla karar vermek mümkün olmayabilir. Yine kural yap›m› s›ra-
s›ndaki özensizlik, dil bilgisi kurallar›na uyulmamas› fleklinde ortaya ç›kabilir ve dil
hakk›nda ortak bilgilerimiz, metni anlamland›rmam›z› güçlefltirebilir. ‹flte bu tip
durumlarda yorum, bir sorun olarak ortaya ç›kar.

Hukuk kural›n›n anlamland›r›lmas› ve dava konusu olayla iliflkisinin kurulmas›
hakk›nda bir flüphe ortaya ç›kt›¤›nda neler yap›lmas› gerekti¤iyle ilgili olarak orta-
ya konulmufl düflüncelere yorum teorileri ad› verilir. Yüzy›llar boyunca insanl›¤›n
ortak bir meselesi olarak geliflen yorum teorileri, bugün için bize yorum faaliyetin-
de yard›mc› olacak pek çok argüman sunar.

Sözel Yorum Teorisi
Sözel (lafzî) yorum teorisinin temel iddias›, hukuk kurallar›n›n metninde yer alan ifa-
deye s›k› s›k›ya ba¤l› kal›nmas› gereklili¤idir. Bu teoriye göre bir kural›n anlam›n›
belirlerken sözcüklerin hukuk dilindeki ve gündelik dildeki anlamlar›, kural›n ifade
edilifl tarz›, noktalama iflaretleri dikkate al›n›r. Bunlar›n yan›nda yine dilsel unsurlar
olarak say›labilecek ve birkaç›na afla¤›da de¤inece¤imiz mant›k kurallar› da sözel
yorum teorisinde kendine yer bulur. Anlam›n belirlenmesinde belirtilen hususlar d›-
fl›nda gerekçeler ve dayanaklar bulunmas›, bu görüfl aç›s›ndan kabul edilemez.

Sözel yorum teorisinin kural metnine sad›k kal›nmas› iddias›n›n temeli, uygula-
y›c›lar›n kural metninde aç›kça yer almayan hususlara, afla¤›daki örneklerini göre-
ce¤imiz iddialarla hukukilik niteli¤i kazand›rmalar›n› engelleme iste¤ine dayan›r.
Zira bu görüflü savunanlar aç›s›ndan vatandafllar›n ve uygulay›c›lar›n üzerinde nes-
nel olarak anlaflabilecekleri tek fley kural›n metnidir. Kural metninin d›fl›ndaki un-
surlara baflvurulmas›, hukuktan beklenen belirlili¤i dolay›s›yla da hukuk güvenli-
¤ini zedeleyecektir.

Kural metninin dil bilgisel aç›dan anlam konusunda flüphe ve tereddüte yol aç-
mad›¤› durumlarda mutlak surette uygulanmas›, ço¤unca di¤er yorum teorisi taraf-
tarlar›nca da paylafl›l›r. Ancak sorun, hangi durumlar›n flüphe ve tereddüde yol aç-
t›¤›n›n kabul edilece¤i noktas›ndad›r. Çünkü di¤er hukuk kurallar›ndan ayr› bir fle-
kilde tek bafl›na ele al›nd›¤›nda anlam› aç›km›fl gibi görünen bir kural, di¤er hukuk
kurallar›, dava konusu olaylar›n nitelikleri, söz konusu kural›n yap›l›fl› s›ras›nda
kural› yaratanlar taraf›ndan dile getirilen görüfller vb. dikkate al›nd›¤›nda flüpheli
hale gelebilir. Üstelik hukuk kurallar› dura¤and›r. Yani bir kere koyulduklar›nda,
uzun süre geçerli hukuk kurallar› olarak varl›klar›n› devam ettirirler. Bununla bir-
likte hayat tarz›, toplumdaki ve hukukçular aras›ndaki egemen görüfller, de¤er yar-
g›lar› h›zl› bir flekilde de¤iflir. Ayr›ca kurallar›n konulmas› s›ras›nda hiç akla gelme-
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mifl ayn› türden ama farkl› bir flekilde ele al›nmay› gerektiren olaylar ortaya ç›ka-
bilir. Sözel yorum teorisi taraftarlar›, nesnellik ad›na bütün bu durumlar›n dikkate
al›nmamas› gerekti¤ini söylerken, di¤er yorum teorileri, böyle bir uygulaman›n hu-
kukun varl›k amac›yla uyuflmad›¤›n›, hakimin rolünün salt teknik bir uygulay›c› ol-
maya indirgedi¤ini söyleyerek elefltirir.

Sistematik Yorum Teorisi
Hukuk kurallar› tek tek olaylara has olarak ç›kar›lmaz. Genel niteliklidirler. Bu ge-
nelli¤in bir boyutu, daha önce de belirtti¤imiz gibi, düzenledikleri alanla ilgili her-
kese uygulanabilmeleridir. Baflka bir boyutu ise hukuk kurallar›n›n kapsad›¤› ko-
nular›n birbirleriyle kesiflen halkalar gibi düflünülebilmesine imkân sa¤lar. Hukuk
sisteminin içinde izole edilmifl, tek bafl›na düflünülebilecek, di¤er hukuk kuralla-
r›ndan tamamen ba¤›ms›z bir kural yoktur. Her kural daima baflka kurallarla ve
hatta bir bütün olarak hukuku ele ald›¤›m›zda hukuk ilkeleriyle iliflki içerisindedir.

Hukuk kurallar›n›n pek çok kuralla iliflki içerisinde olmas›, sistematik yorum te-
orisi ad› verilen bir yorum anlay›fl›n› do¤urur. Bu anlay›fla göre hukuk kurallar› an-
lamland›r›l›rken, hukuk sisteminin içindeki konumu dikkate al›nmal›d›r. Söz geli-
mi, Borçlar Kanunu’nda yer alan bir madde anlamland›r›l›rken, öncesindeki ve
sonras›ndaki maddeler, söz konusu maddenin Borçlar Kanunu’nun hangi k›sm›n-
da yer ald›¤›, varsa madde bafll›¤›, bölüm bafll›¤› gibi özellikler maddenin anlam-
land›r›lmas›nda belirleyici rol oynamal›d›r.

Tarihsel Yorum Teorisi
Tarihsel yorum teorisi, bir hukuk kural›n›n anlam›n›n, kanun koyucunun kural›n
yap›l›fl zaman›ndaki iradesine bak›larak belirlenmesi gerekti¤ini söyler. Kanun ko-
yucu, hukukta, hukuk kurallar›n›n, özellikle kanunlar›n, ama daha genifl olarak
devletin ç›karm›fl oldu¤u kurallar›n ard›nda duran, irade at›f yapan soyut bir kav-
ramd›r. Bu iradenin de¤iflikli¤e ve kesintiye u¤ramad›¤›, tek bir varl›k olarak her
an hukuk kurallar›n›n ard›nda durdu¤u kabul edilir. Nitekim, çok eskiden yap›lm›fl
ama flu anda da geçerli olan bir kanunla ilgili olarak kanun koyucunun amaçlar›n-
dan, iradesinden vs. bahsederken kanunu bizzat koyan bir kifliden de¤il, flu anda
da var olan kanun koyucudan bahsederiz.

Kanun koyucunun soyut de¤il de somut bir kavram oldu¤u bir yönetimde, söz-
gelimi krall›k yönetiminde, kanun koyucunun ve iradesinin belirlenmesi kolay ola-
ca¤›ndan, onun kurala verdi¤i anlam› dikkate almak da anlaml› olabilir. Ancak ka-
nunlar›n meclis taraf›ndan yap›ld›¤› parlamenter sistemlerde, kanun koyucunun
belirlenmesi mümkün de¤ildir.

Tarihsel yorum teorisi, kanun koyucunun iradesinden bahsederken, kural›n ya-
p›ld›¤› dönemde, kural yapma faaliyetine kat›lanlar›n ve o dönemki anlay›fl›n dik-
kate al›nmas› gerekti¤ini söyler. Baflka bir ifadeyle bu teori, kurallar›n konulufl
amac›na gönderme yapar. Bu iradenin ve amac›n belirlenmesi, özellikle uzun sü-
reden beri yürürlükte bulunan kurallar aç›s›ndan tarihsel bir araflt›rmay› gerektirir.
Bu çerçevede anlam› hakk›nda flüpheye düflülen kural›n yap›lmas› s›ras›nda, söz
gelimi kanun yap›lmas› s›ras›nda meclisteki süreçte komisyonlarda yap›lan tart›fl-
malar, ortaya koyulan görüfller, haz›rlanan raporlar, meclis görüflmeleri s›ras›nda
milletvekillerinin kanunun leh ve aleyhindeki görüflleri s›ras›nda kanuna verdikle-
ri anlam, kurala verilecek anlam› belirlemektedir.
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Amaçsal Yorum Teorisi
Amaçsal (ereksel, gaî, teleolojik) yorum teorisi, tarihsel yoruma benzer bir ç›k›fl
noktas›ndan hareket eder: Kurallar, konulufl amaçlar›na göre anlamland›r›lmal›d›r.
Ancak amaçsal yorum teorisi taraftarlar›, konulufl amac›n›n belirlenmesinde tarih-
sel iradeye ve koflullara bak›lmas› gerekti¤ini kabul etmezler. Bu görüfle göre ku-
ral yap›lm›fl olmakla, kendisini yapanlardan ba¤›ms›z bir nitelik kazanmaktad›r.
Dolay›s›yla konulufl amac›, kural›n yap›lma an›na bak›larak de¤erlendirilmemeli,
uygulay›c›, kural› uygulayaca¤› anda bir bütün olarak hukuk sisteminin anlam› ve
kendi döneminin ihtiyaçlar› çerçevesinde bu kurala anlam vermelidir.

Amaçsal yorum teorisi kural› koyucusundan ay›rmakla, hakime oldukça genifl
bir alan b›rak›r. Zira hakim art›k kanun koyucunun iradesinden, zaman›nda o ku-
ral›n hangi özel amaca yönelik olarak ç›kar›ld›¤›ndan ba¤›ms›zd›r. ‹flte bu genifl
alan, ereksel yorum teorisinin elefltirilmesine neden olur. Çünkü böylece hakimin
bir kural› nas›l anlamland›raca¤› önceden kestirilemeyecek, dolay›s›yla da hukuk
güvenli¤i zedelenecektir.

Yorum Araçlar›

K›yas
Örnekseme veya analoji olarak da an›lan k›yas, önemli özellikleri aç›s›ndan ben-
zerlik gösteren iki durum, olay, hüküm aras›nda bir iliflki kurularak, aç›kça göz-
lemlenmeyen daha baflka ortak noktalar›n bulundu¤una karar verilmesidir. Söz ge-
limi, ayn› renk okul formas› giyen iki lise ö¤rencisinden birinin hangi okula gitti-
¤ini biliyorsak di¤erinin de ayn› okula gitti¤ini düflünmek oldukça makuldür. Hu-
kuk kurallar›n›n yorumlanmas› s›ras›nda da, benzer olaylara uygulanan iki hüküm-
den birisinin anlam› konusunda tereddüt yafland›¤›nda, di¤er hükme dair bilgileri-
miz hakime yard›mc› olacakt›r. Bu ak›l yürütme tarz›n›n kullan›lmas›n›n alt›nda,
benzer olaylara benzer flekilde davranmak gereklili¤i düflüncesi yatar.

Evleviyet
Evleviyet (önceliklilik, argumentum a fortiori), k›yas›n bir türüdür. Bu ak›l yürüt-
me tarz›nda da bir olaya, baflka bir olaya benzer flekilde muamele edilmesi gerek-
ti¤i sonucuna var›l›r. Sebep sadece olaylar›n birbirlerine benzemesi de¤il, ayn› za-
manda tart›flma konusu olay›n bu muameleyi di¤erinden daha yüksek derecede
hak etmesidir. Evleviyetin iki flekli vard›r:

• E¤er kanun daha fazlas›na izin veriyorsa, daha az›na da izin veriyor demek-
tir (argumentum a maiori ad minus).

• E¤er kanun daha az›n› yasakl›yorsa, daha fazlas›n› da yasakl›yordur (argu-
mentum a minori ad maius).

Z›t Kan›t
Z›t kan›t (argumentum e contrario), hukuk kural›n›n hükme ba¤lad›¤› durumlara
bak›larak, bu durumlar›n d›fl›ndaki durumlar için aksi hükmün geçerli oldu¤u so-
nucuna varmakt›r. Söz gelimi Askerlik Kanunu’nun 1. maddesine göre “Türkiye
Cumhuriyeti tebaas› olan her erkek, iflbu kanun mucibince askerlik yapma¤a mec-
burdur.” Z›t kan›tla yap›lan ak›l yürütme sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti vatan-
dafl› olmayanlar›n ve Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› kad›nlar›n bu kanun kapsam›-
na girmedi¤i kabul edilir.
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Yorum araçlar›n›n kullan›m› uzmanl›k gerektiren bir ifltir. Tan›tma amac›yla sundu¤umuz
bu araçlar, her zaman do¤rudan uygulanmaz. Hukuk sisteminin bir bütün olarak anlam›,
yorumlanacak hükmün di¤er kurallarla iliflkisi, ulafl›lan sonuçlar ile kanunlar›n amaçlar›
aras›ndaki uyum gibi pek çok husus göz önünde tutulmal›d›r.

HAK‹M‹N TAKD‹R YETK‹S‹ VE HUKUK YARATMASI
Hukuk kurallar›n›n genel nitelikli oldu¤unu belirtmifltik. Kurallar ne kadar ayr›nt›-
l› düzenlenirse düzenlensin, her olay›n gerçekleflme biçimi ve ilgililerin o olaya
has koflullar›n› dikkate alacak kurallar yap›lmas› mümkün de¤ildir. Hatta böyle bir
çabayla gerçekleflmesi muhtemel bütün olaylar›n her türlü ayr›nt›s›n›n düzenlen-
mesi, olumsuz sonuçlar do¤urmaya adayd›r. Dolay›s›yla kurallar ço¤unca uygula-
y›c›n›n somut sorunla ilgili kuralda aç›kça dile getirilmeyen kararlar almas›n› ge-
rektirir. Bu durum, hakimin takdir yetkisi olarak adland›r›l›r.

Takdir yetkisi bazen hukuk kural›nca aç›kça belirtilir. Baz› durumlarda ise ku-
ral›n yaz›l›fl biçiminden hakime bir takdir yetkisi tan›nd›¤› anlafl›l›r. Hakim takdir
yetkisine sahip oldu¤u durumlarda, bu yetkiyi hukuka ve hakkaniyet düflüncesine
uygun bir flekilde uygular. Dolay›s›yla ilgili hukuk kurallar›n›n ve bir bütün olarak
hukuk sisteminin gereklerini dikkate almak durumunda oldu¤u gibi, takdir yetki-
sini kullan›rken karara ba¤layaca¤› somut olay›n gerçekleflme biçimini ve ilgilile-
rin durumlar›n› hesaba katmal›d›r.

Devletin yarg› erki, egemenlik sahas›nda meydana gelen bütün olaylar için hu-
kuki niteleme yapma iddias›ndad›r. Bunun do¤al sonucu olarak, e¤er bir olay mah-
keme önüne gelmiflse, hakimin bu olay› karara ba¤lamaktan çekinmesi düflünüle-
mez. Dolay›s›yla bir hak iddias›nda bulunan kifliye, böyle bir hakk›n›n bulundu¤u
ya da bulunmad›¤› söylenmelidir. Yahut aç›lan bir ceza davas›nda mahkeme, san›-
¤› ya suçlu bularak mahkum eder, ya suçsuz bularak beraat ettirir. Ancak mahke-
meler hiçbir flekilde karar vermekten kaç›namaz. Ancak yukar›da da belirtti¤imiz
gibi hukuk kurallar›n›n dura¤an yap›s›na karfl›l›k sürekli ortaya ç›kan yeni geliflme-
ler, hukuk taraf›ndan aç›kl›kla düzenlenmemifl olaylar›n ortaya ç›kmas›na neden
olur. Ortaya ç›kan yeni durumlar yürürlükteki hukuk kurallar›n›n yorumu ile çö-
zümlenebildi¤i takdirde, hakim, yorum konusunda ele ald›¤›m›z ilkeler çerçevesin-
de karar›n› verecektir. Ne var ki, yürürlükteki hukuk kurallar›n›n yorumunun dahi
mahkeme önüne getirilmifl olay›n karara ba¤lanmas›na yetmeyece¤i durumlar söz
konusu olabilir. ‹flte böyle bir durumda hakimin hukuk yaratmas›ndan bahsederiz.

Ceza hukuku alan›nda hakimin hukuk yaratmas› mümkün de¤ildir. Çünkü ce-
za hukuku alan›nda önemli ilkelerinden birisi, ‘kanunsuz suç ve ceza olmaz’ ilke-
sidir. Dolay›s›yla, yürürlükteki ceza kanunlar›n›n kapsam›na kesinlikle girmeyen
bir eylem mahkeme önüne geldi¤inde, hakim bu eylemin suç oluflturmad›¤›na ka-
rar vermek durumundad›r. Özel hukuk alan›nda ise, davan›n temeli bir hak iddi-
as›d›r. Bu hak iddias›n›n cevab›, ‘hukuken böyle bir hakk›n bulundu¤u’ yahut ‘hu-
kuken böyle bir hakk›n bulunmad›¤›’ fleklinde olacakt›r. Özel hukuk iliflkisinden
kaynaklanan bir davada hakim, önüne getirilen hak iddias›na dair herhangi bir hu-
kuk kural› bulamad›¤›nda, böyle bir hakk›n bulundu¤una yahut bulunmad›¤›na
dair karar›n›, Medeni Kanun’un ifadesiyle ‘kendisi kanun koyucu olsayd› nas›l bir
kural koyacak idiyse ona göre’ verecektir.
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Hâkim ceza hukuku alan›nda
hukuk yaratmaz ama bu
alanda takdir yetkisine
sahiptir.
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‹lgili bir kanun hükmünün bulunmamas› ve hakimin kendisini kanun koyucu
gibi düflünmesi, hakimin keyfi karar verece¤i anlam›na gelmez. Her ne kadar olay-
la ilgili bir hüküm bulunamam›flsa da bir bütün olarak hukuk sisteminin o türdeki
eylemler için öngördü¤ü hukuki sonuçlar hakime rehberlik edecektir. Bunun ya-
n›nda hukukun tali kaynaklar› olarak and›¤›m›z içtihatlar ile bilimsel görüfller, ha-
kimin karar›n› olufltururken yararlanaca¤› kaynaklar aras›ndad›r.

Pahal› bir cep telefonu ald›¤›n›z› ve bir müddet kulland›ktan sonra yeni ç›kan bir modeli
almak istedi¤iniz için ikinci el telefon al›m-sat›m› yapan bir iflletmeye satmak istedi¤inizi
varsayal›m. Ma¤azaya gitti¤inizde size, o gün ç›kan bir kanun uyar›nca faturas› olmadan
telefonunuzu satamayaca¤›n›z söylenmifl olsun. Daha önce böyle bir kural olmad›¤› için fa-
turay› saklama ihtiyac› hissetmedi¤inizi düflünürsek, yaflayabilece¤iniz ma¤duriyeti hangi
hukuk ilkesi ile ba¤lant›l› olarak tart›flabiliriz?
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Hukukun kaynaklar›n› tan›mlamak

Yarg› organlar›, görevleri itibar›yla kararlar›n› hu-
kuka dayand›r›rlar. Dolay›s›yla kararlar›n›, huku-
ka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun
gerektirdi¤i kararlar olarak sunarlar. Bu aç›dan
yarg› kararlar›na gerekçe olabilen her fley hukuk
kayna¤›d›r. Bununla birlikte hukukun baz› kay-
naklar›, vazgeçilmez ve zorunlu niteliktedir. Yar-
g› organlar›n›n bu kaynaklar› ihmal etmesi, biza-
tihi hukuka ayk›r›l›k oluflturur. Söz konusu kay-
naklar ‘asli kaynaklar’ olarak adland›r›l›r.
Asli kaynaklar öncelikle yaz›l› hukuk kurallar›-
d›r. Yaz›l› hukuk kurallar›, anayasa, kanunlar,
uluslararas› antlaflmalar, kanun hükmünde karar-
nameler (KHK), tüzükler ve yönetmeliklerdir. Bu
kurallar bir hiyerarfli oluflturur. Anayasa, hukuk
kurallar›n›n temelinde yer al›r. Kanunlar meclis
taraf›ndan ç›kar›lan kurallard›r. Usulüne uygun
bir flekilde yürürlü¤e girmifl uluslararas› andlafl-
malar kanun hükmündedir. ‹nsan haklar› alan›n-
daki uluslararas› andlaflmalar ile kanunlar aras›n-
da bir çat›flma yafland›¤›nda, uluslararas› andlafl-
maya öncelik tan›n›r. KHK’lar, Bakanlar Kurulu
taraf›ndan meclisten al›nan yetki kanununa da-
yan›larak ç›kar›lan kanun hükmündeki düzenle-
melerdir. Tüzükler ve yönetmelikler kanunlar›n
düzenledi¤i alanlarda ihtiyaç duyulan daha ay-
r›nt›l› düzenlemeleri içerir. Tüzükler Bakanlar
Kurulu taraf›ndan Dan›fltay incelemesinden geçi-
rilmek suretiyle ç›kar›l›r. Yönetmelikler ise Bafl-
bakanl›k, bakanl›klar ve kamu kurumlar› taraf›n-
dan kanunlara uygun olarak ç›kar›l›r.
Yarg› kararlar› oluflturulurken baz› kaynaklar yar-
d›mc› niteliktedir. Ba¤lay›c› olmad›klar› gibi, ka-
rarlara gerekçe yap›lmamalar› mümkündür. Bu
kaynaklara ‘tali kaynaklar’ ad› verilir. Tali kay-
naklar içtihatlar ve bilimsel görüfllerdir. ‹çtihatlar,
mahkemelerin al›fl›lm›fl uygulaman›n d›fl›nda ka-
rar vermek durumunda kald›klar› ilke niteli¤in-
deki kararlard›r. Bilimsel görüfller ise hukukçu
bilim insanlar›n›n görüflleridir.

Hukukun uygulanmas›nda ortaya ç›kan sorun-

lar›n çözümünde izlenecek ilkeleri aç›klamak

Hukuk kurallar›n›n uygulanmas›nda çözülmesi
gereken sorunlardan birisi, hukuk kural›n›n yer
ve kifli bak›m›ndan uygulanabilir olup olmad›¤›-
n› belirlemektir. Baz› hukuk kurallar› aç›s›ndan
mülkîlik ilkesi geçerlidir. Yani hukuk kural›, dev-
letin topraklar› içerisinde meydana gelen olay ve
eylemlere uygulan›r. Baz› hukuk kurallar› aç›s›n-
dan ise flahsîlik ilkesi geçerlidir. Bu durumda ki-
fli, hangi devletin topraklar›nda olursa olsun ken-
di devletinin hukukuna tâbi olacakt›r.
Hukuk kurallar›n›n uygulanabilmesi için usulüne
uygun bir flekilde yarat›lmalar›n›n yan›nda za-
man bak›m›ndan da uygulanabilir olmalar› gere-
kir. Kanunlar, KHK’lar, uluslararas› andlaflmalar,
tüzükler ve baz› yönetmelikler hukuk dünyas›n-
da varl›k kazanabilmek için Resmî Gazete’de ya-
y›mlanmal›d›rlar. Bununla birlikte yürürlük tari-
hi, çeflitli durumlara göre de¤ifliklik gösterebilir.
Bir hukuk kural›n›n yürürlükten kalkmas›, o ku-
ral›n yarat›lmas› usulüyle gerçekleflir. Bunun ya-
n›nda üst normlara ayk›r› kurallar›n yarg› deneti-
mini yapan makamlar taraf›ndan iptal edilmeleri
de mümkündür.
Bazen farkl› hukuk kurallar›n›n, ayn› konuyu fak-
l› flekillerde düzenledi¤i görülür. Bu durumda
hakimin kurallardan birisini seçmesi gerekir. Ka-
bul edilen ilkelere göre, normlar hiyerarflisinde
daha üstte bulunan bir normla daha altta bulu-
nan bir norm çat›flt›¤›nda, üstün kural; ayn› dü-
zeyde iki kural çat›flt›¤›nda yeni tarihli olan; ayn›
düzeyde ancak aralar›nda genellik-özellik iliflkisi
bulunan iki kural çat›flt›¤›nda ise özel olan dü-
zenleme tercih edilir.
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Hakimin hukukun uygulanmas›ndaki rolünü
betimlemek
Hakimler hukukun uygulanmas›nda önemli bir
role sahiptir. Zira hukukun uygulanmas›, zorun-
lu olarak yorum faaliyetini gerektirir. Yorum ise
hakim taraf›ndan yap›l›r. Yorumlama anlamlan-
d›rma faaliyetidir. Hukukun yorumlanmas›, yani
anlamland›r›lmas›, ola¤an, al›fl›lagelmifl, rutin
olaylarda sorun yaratmaz. Ancak daha önce da-
va konusu olmam›fl, meydana gelebilecekleri dü-
flünülmemifl olaylar söz konusu oldu¤unda haki-
min anlamland›rma çabas› zorluklarla karfl›lafl›r.
Bazen de, hukuk kurallar›n›n yap›m› s›ras›nda
özensiz davran›lmas›, bir olay›n birden fazla hu-
kuk kural›n›n kapsam›na girdi¤ini iddia etmeyi
mümkün k›labilir veya hangi kural›n uygulana-
ca¤› konusunda flüphe yoksa bile uygulaman›n
sonuçlar› hakk›nda rahatl›kla karar vermek müm-
kün olmayabilir. Yine kural yap›m› s›ras›ndaki
özensizlik, dil bilgisi kurallar›na uyulmamas› flek-
linde ortaya ç›kabilir ve dil hakk›nda ortak bilgi-
lerimiz, metni anlamland›rmam›z› güçlefltirebilir.
‹flte bu tip durumlarda yorum, bir sorun olarak
ortaya ç›kar. Hukuk kural›n›n anlamland›r›lmas›
ve dava konusu olayla iliflkisinin kurulmas› hak-
k›nda bir flüphe ortaya ç›kt›¤›nda neler yap›lma-
s› gerekti¤iyle ilgili olarak ortaya konulmufl dü-
flüncelere yorum teorileri ad› verilir. Bu teoriler,
hukuk kurallar›n›n anlamland›r›lmas›nda hangi
temel ilkelerin geçerli oldu¤unu ortaya koymaya
çal›fl›rlar. Sözel yorum teorisi kurallar›n metinle-
rine s›k› s›k›ya sad›k kal›nmas› gerekti¤ini, anla-
m›n metinde yer alan sözcüklerin gündelik dil-
deki ve hukuk dilindeki anlamlar› ile dil bilgisi
kurallar›na at›fla belirlenmesi gerekti¤ini savu-
nur. Sistematik yorum teorisi, kural›n içinde yer
ald›¤› bütün dikkate al›narak anlamland›r›lmas›
gerekti¤ini söyler. Tarihsel yorum teorisi, kuralla-
r›n anlam›n›n kural›n konulufl dönemindeki ha-
z›rl›k çal›flmalar›na bak›larak ortaya ç›kar›lmas›
gerekti¤ini belirtir. Ereksel yorum teorisi, hukuk
kurallar›n›n yarat›lmalar›yla birlikte ba¤›ms›z bir
varl›k kazand›¤›n›, bir bütün olarak hukuk siste-
mi içerisinde tafl›d›klar› anlam›n yorumlay›c›n›n
dönemindeki ihtiyaç ve koflullar da dikkate al›na-
rak belirlenmesini savunur. Rasyonel gerekçelen-
dirme teorisi ise yorum faaliyetini ahlaki bir faali-
yet olarak görerek, yorumun tafl›d›¤› de¤er yarg›-
lar›n›n rasyonalite koflullar›na ba¤l› kal›narak ge-
rekçelendirilmesini ister ve yorumun do¤rulu¤u
için tutarl›l›¤› önemli bir unsur olarak görür.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi uluslararas› andlaflmalarla
ilgili yanl›fl bir ifadedir?

a. Usulüne uygun flekilde yürürlü¤e girmifl bulu-
nan uluslararas› andlaflmalar kanun hükmünde-
dir

b. Uluslararas› andlaflman›n yürürlü¤e girmesi için
devlet ad›na andlaflma yapmaya yetkili kiflilerin
andlaflmay› imzalamalar› yeterlidir

c. Uluslararas› andlaflmalar, devletler aras›nda ve-
ya devletler ile uluslararas› örgütler aras›nda ya-
p›lan andlaflmalard›r

d. ‹nsan haklar› alan›nda taraf olunan uluslararas›
andlaflma hükümleri ile kanunlar›n çat›flmas› du-
rumunda uluslararas› andlaflma uygulan›r

e. Uluslararas› andlaflmalar›n anayasaya ayk›r›l›¤›
Anayasa Mahkemesi taraf›ndan denetlenemez

2. Kanun Hükmünde Kararname ç›karma yetkisi afla¤›-
dakilerden hangisine aittir?

a. Cumhurbaflkan› 
b. Bakanlar Kurulu
c. Kamu kurum ve kurulufllar› 
d. TBMM
e. Belediyeler

3. Hukuk kurallar›n›n yorumlanmas›nda, kural›n yap›l-
d›¤› dönemde, kural yapma faaliyetine kat›lanlar›n ve o
dönemdeki anlay›fl›n dikkate al›nmas› gerekti¤ini savu-
nan yorum teorisi, afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Tarihsel yorum teorisi
b. Sistematik yorum teorisi
c. Sözel yorum teorisi
d. Amaçsal yorum teorisi
e. Objektif yorum teorisi

4. I. Kanun 
II. Yönetmelik 
III. Tüzük 
IV. Anayasa 
V. ‹nsan Haklar› Alan›ndaki Uluslararas› Sözleflmeler

Afla¤›dakilerden hangisinde, hukuk kurallar› hiyerarflisi
do¤ru bir flekilde verilmifltir?

a. IV-I-III-V-II 
b. IV-I-II-V-III 
c. IV-I-V-III-II 
d. IV-V-I-II-III
e. IV-V-I-III-II

5. Bir kural›n normlar hiyerarflisinde kendisinden üstte
olan kuralla uyumlu olup olmad›¤›n›n denetlenmesine
ne ad verilir?

a. Yarg› denetimi
b. fiekil denetimi
c. Usul denetimi
d. ‹çerik denetimi
e. Siyasi denetim

6. Kanunlar›n yap›lmas›yla ilgili olarak afla¤›dakilerden
hangisi yanl›flt›r?

a. Kanunlar Mecliste toplant›ya kat›lanlar›n salt ço-
¤unlu¤u ile kabul edilir.

b. Meclisin kabul etti¤i kanunlar Cumhurbaflka-
n›’n›n incelemesine sunulur.

c. Cumhurbaflkan› be¤enmedi¤i kanunlar› geri çe-
virir ve bu kanun gündemden kalkar.

d. Cumhurbaflkan› kendisine gönderilen kanunlar›
15 gün içerisinde inceleyerek karar›n› verir.

e. Kabul oylar›n›n say›s› 139’dan az olamaz.

7. Bir devletin hukukunun o devletin ülkesindeki olay-
lara ve kiflilere uygulanaca¤›n› belirten ilke afla¤›daki-
lerden hangisidir?

a. Geçmifle etkili olmama ilkesi
b. fiahsîlik ilkesi
c. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi
d. Üstün kural ilkesi
e. Mülkîlik ilkesi

8. Hukuk kural›n›n hükme ba¤lad›¤› durumlara bak›la-
rak, bu durumlar›n d›fl›ndaki durumlar için aksi hük-
mün geçerli oldu¤u sonucuna varmaya ne ad verilir?

a. Evleviyet
b. K›yas
c. Ç›kar›m
d. Z›t kan›t
e. Yasaklama

Kendimizi S›nayal›m
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9. Hukuk kurallar›n›n çat›flmas› durumunda uygulana-
cak kural›n belirlenmesine iliflkin olarak afla¤›dakiler-
den hangisi yanl›flt›r?

a. Üstün bir norm ile alttaki bir norm çat›flt›¤›nda
üstün norm uygulan›r

b. Ayn› genellik derecesine sahip iki kanun çat›flt›-
¤›nda, yak›n tarihli olan uygulan›r

c. Biri genel nitelikli di¤eri özel nitelikli kanun ça-
t›flt›¤›nda, genel nitelikli kanun uygulan›r 

d. Biri genel nitelikli di¤eri özel nitelikli kanun ça-
t›flt›¤›nda, özel nitelikli kanun uygulan›r

e. Kanun ile yönetmelik çat›fl›¤›nda kanun uygula-
n›r

10. Afla¤›dakilerden hangisi yürürlükten kald›r›lm›fl bir
kural› nitelemek için kullan›l›r?

a. Geçerli
b. Genel
c. Eskimifl
d. Tarihsel
e. Mülga

ANAYASA MAHKEMES‹ ‹PTAL ETT‹

Anayasa Mahkemesi, reklam gelirlerinden yüzde 5’lik
RTÜK pay›n› belirli süre içinde ödemeyen yay›n kuru-
lufllar›n›n yay›n izninin iptal edilmesini öngören Radyo
ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Ka-
nun hükmünü, Anayasan›n ‘’hukuk devleti’’ ilkesine ay-
k›r› bularak, iptal etti. Yüksek mahkeme, yapt›r›m ile
ulafl›lmak istenen amaç aras›nda makul orant› bulun-
mad›¤›na iflaret etti.
Anayasa Mahkemesi’nin, Ankara 1 ve 4. ‹dare mahkeme-
lerinin yapt›¤› baflvurular üzerine ald›¤› karar›n gerekçe-
si, Resmi Gazete’nin bugünkü say›s›nda yay›mland›.
Gerekçeli kararda, idare mahkemelerinin, Anayasan›n
‘’temel hak ve hürriyetlerin s›n›rlanmas›’’ bafll›kl› 13.
maddesine dayanarak, ‘’düflünceyi aç›klama ve yayma
hürriyeti’’ bafll›kl› 26. maddesinde mali yükümlülükle-
rin yerine getirilmemesine iliflkin bir s›n›rlama getiril-
medi¤i gerekçesiyle baflvuruda bulundu¤u belirtildi. 
Baflvuru tarihinde yürürlükte bulunan 3984 say›l› Rad-
yo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda
Kanun’un 4576 say›l› Kanun’un 8. maddesiyle de¤ifltiri-
len 13. maddesinde reklam gelirlerinden ayr›lacak pay-
lar›n, gelirin elde edildi¤i ay› takip eden ay›n en geç
20’sinde ödemesinin; gecikme halinde ilgili yay›n kuru-
luflunun 7 gün içinde ödeme yapmas› için uyar›lmas›-
n›n, bu tarihlerden itibaren 2 ay içinde ödeme yap›lma-
mas› halinde Üst Kurulca yay›n izninin ve lisans›n ipta-
line karar verilmesinin düzenlendi¤i anlat›lan gerekçeli
kararda, ödenmeyen kurum gelirinin icra yoluyla tahsil
edilece¤inin hükme ba¤land›¤› kaydedildi. 
Gerekçeli kararda, Üst Kurul taraf›ndan yap›lan uyar›ya
ra¤men yasada öngörülen süre içinde reklam geliri Üst
Kurul pay›n›n ödenmemesi nedeniyle yay›nc› kurulu-
flun lisans›n›n ve yay›n izninin iptal edilmesinin, idari
yapt›r›m niteli¤i tafl›d›¤› belirtildi. 
Yasa koyucunun idari yapt›r›ma konu eylemleri ve bu
eylemler karfl›l›¤›nda uygulanacak yapt›r›mlar› belirleme
konusunda anayasal s›n›rlar içerisinde takdir yetkisi bu-
lundu¤una yer verilen gerekçeli kararda, bu eylemlerle
yapt›r›mlar aras›nda adil bir dengenin bulunmas›n›n, hu-
kuk devleti ilkesinin gere¤i oldu¤unun alt› çizildi. 
Gerekçeli kararda, eylem ile yapt›r›m aras›nda bulun-
mas› gereken adil dengenin ‘’ölçülülük ilkesi’’ olarak da
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adland›r›ld›¤› ifade edilerek, bu ilkenin alt ilkelerinden
‘’elverifllilik ilkesi’’nin, öngörülen yapt›r›m›n ulafl›lmak
istenen amaç için elveriflli olmas›n›, ‘’zorunluluk ilke-
si’’nin öngörülen yapt›r›m›n ulafl›lmak istenen amaç ba-
k›m›ndan zorunlu olmas›n› ve ‘’orant›l›l›k ilkesi’’nin ise
öngörülen yapt›r›m ile ulafl›lmak istenen amaç aras›nda
olmas› gereken orant›y› aç›klad›¤› anlat›ld›. 
Yay›n izni ve lisans›n iptali yapt›r›m›yla reklam geliri
üst kurul pay›n›n zaman›nda ödenmesinin amaçland›¤›
ifade edilen gerekçeli kararda, ‘’Söz konusu yapt›r›m›n
hedeflenen amaca ulaflma bak›m›ndan elveriflli oldu¤u
söylenebilirse de itiraz konusu kural›n yer ald›¤› mad-
dede, geciken ödemeler için 6183 say›l› Amme Alacak-
lar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerinin uy-
gulanaca¤›n›n özel olarak düzenlendi¤i de gözetildi¤in-
de, bu yolla tahsili mümkün olan bir alacak nedeniyle
özel radyo veya televizyonun yay›n izni ve lisans›n›n
iptal edilmesinin, Üst Kurul alaca¤›n›n tahsili bak›m›n-
dan zorunlu oldu¤undan söz edilmesi olanakl› olmad›-
¤› gibi, bu yapt›r›m ile ulafl›lmak istenen amaç aras›nda
makul bir orant› da bulunmamaktad›r. Bu durum ise
yapt›r›ma konu eylem ile yapt›r›m iliflkisinde ölçülülük
ilkesinin ihlali sonucunu do¤urmakta ve hukuk devleti
ilkesine ayk›r›l›k oluflturmaktad›r’’ denildi. 
Anayasa Mahkemesi karar› oy birli¤iyle al›rken, Baflkan
Haflim K›l›ç, Baflkanvekili Osman Paksüt, üyeler Ahmet
Akyalç›n, Alparslan Altan ve Nuri Necipo¤lu, yasa hük-
münün Anayasan›n düflünceyi aç›klama ve yayma hür-
riyetini düzenleyen 26. maddesine ayk›r› oldu¤una ka-
rar verilmesi gerekti¤i görüflüne vard›lar ve karara de¤i-
flik gerekçeyle kat›ld›lar.

1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hukukun Kaynaklar›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hukukun Kaynaklar›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz. 

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hukukun Yorumlanmas›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hukukun Kaynaklar›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz. 

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hukukun Kaynaklar›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hukukun Kaynaklar›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yer ve Kifli Bak›m›ndan Uy-
gulanma” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hukukun Yorumlanmas›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hukuk Kurallar›n›n Çat›fl-
mas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Zaman Bak›m›ndan Uygu-
lanma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1 

Kat› anayasa, de¤ifltirilmesi kanunlardan daha s›k› ku-
rallara ba¤lanm›fl anayasalard›r. Kanunlar›n kabul edil-
mesi için salt ço¤unluk yeterlidir. Salt ço¤unluk ise oy-
lamaya kat›lanlar›n yar›dan bir fazlas›d›r. Bu durumda,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasas› uyar›nca, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisinde 276 milletvekili bulunduran bir
siyasi parti kanun ç›karabilmektedir. E¤er Anayasa kat›
olmasa idi meclis ço¤unlu¤unu sa¤lam›fl tek bir parti
veya bir koalisyon, Anayasa’y› istedi¤i gibi de¤ifltirme
imkân›na sahip olacakt›. Ancak anayasalar›n toplumun
büyük bir ço¤unlu¤unun üzerinde uzlaflt›¤› metinler ol-
du¤u kabul edilir. Üstelik bu anlay›flta toplum sadece o
andaki toplum de¤il, gelecek nesilleri de içine alan da-
ha genifl bir toplum anlay›fl›d›r. Anayasa de¤iflikli¤i ola-
¤an kanunlar gibi yap›labildi¤inde, toplumun ancak
belli bir kesiminin talepleri anayasaya yans›m›fl olacak-
t›r. Kat› bir anayasa, toplumu daha fazla temsil eden bir
ço¤unlu¤un teklifte bulunmas›n› ve kabul yönünde oy
kullanmas› gerektirir. Üstelik Türk Anayasas› de¤iflikli-
¤in halk oylamas›na götürülebilmesi olana¤›n› daima
bir seçenek olarak sürecin önemli bir unsuru yapar.
Böylece yüksek oyla kabul edilen bir de¤ifliklik dahi
halk oylamas›na sunulabilecektir.

S›ra Sizde 2 

Gündelik hayatta pek çok hukuki ifllem yapar›z. Bu ifl-
lemleri rahatl›kla yapabilmemizin nedeni, bugün yapt›-
¤›m›z ifllemlerin yar›n da geçerliliklerini koruyaca¤›na
inanç duymam›zd›r. E¤er yöneticiler keyfi bir flekilde
geçmifle yönelik kurallar ç›kar›rlarsa, gelece¤e dair plan-
lar yapamaz duruma geliriz. Böyle bir uygulama ya sü-
rekli ma¤duriyetlerle sonuçlan›r yahut da hukuk mefl-
ruiyetini kaybeder. 
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tanbul: On ‹ki Levha Yay›nc›l›k.

Ayd›n, U. (2011). Temel Hukuk Dersleri, Eskiflehir:
Nisan Kitabevi.
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tanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›.

Gözler, K. (2009). Hukuka Girifl, Bursa: Ekin Bas›m
Yay›n Da¤›t›m.

Ifl›ktaç, Y., Metin, S. (2003). Hukuk Metodolojisi, ‹s-
tanbul: Filiz Kitabevi.

Pazarc›, H. (2003) Uluslararas› Hukuk, Ankara: Tur-
han Kitabevi.

Teziç, E. (1991). Anayasa Hukuku, ‹stanbul: Beta Ba-
s›m Yay›n Da¤›t›m.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
De¤iflik tarihsel dönemlerde hukuki kavramlar›n ve kurumlar›n evrimini
anlatabilecek,
Hukuk sistemlerini aç›klayabilecek;
Türk toplumunun tarih içindeki hukuk kültürünün de¤iflimini saptayabilecek
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

‹çindekiler

• Karfl›laflt›rmal› hukuk 
• Hukuk sistemi
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KARfiILAfiTIRMALI HUKUK VE HUKUK S‹STEMLER‹
Her hukuk düzeninin, kendi hukuk kurallar›n› ifade etmeye yarayan kavramlar›,
bu kurallar›n dizgesellefltirilmesinde (sistematizasyonda) kulland›klar› kategorileri
vard›r. Hatta “hukuk kural›” ifadesi bile her hukuk düzeninde birbirinden az da ol-
sa farkl› bir anlama sahiptir. Hukuki bilincimizin içinde flekillendi¤i toplumunkin-
den farkl› bir hukuk düzenini incelerken, o hukuk düzeninin kavram ve kategori-
lerinin ve hukuk kural› anlay›fl›n›n da bilinmesi gerekir. Hukuk bir kültür ürünü ol-
du¤una göre, bir baflka hukuk düzeninin kavram ve kurumlar›na bilincimizi açma-
m›z, asl›nda bir baflka hukuk kültürünü tan›mam›z demektir. Kendi hukuk kül-
türümüzü, bu konuda bir uzmanl›k e¤itimi görmeden de az çok tan›r›z. Toplum-
sallaflma sürecimiz ve ço¤u hukuk kurallar›yla da örtüflen gelenekleri ailemiz ve
mensup oldu¤umuz toplumsal guruplar üzerinden zaten ö¤renmiflizdir. Ancak
farkl› hukuk kültürleri söz konusu oldu¤unda bir tür tercümeye baflvurmam›z ka-
ç›n›lmaz olur: Yabanc› kültürün kurumlar›n› kendi hukuk kültürümüzün diline çe-
virmek, bunun yeterli olmad›¤› yerde de söz konusu kurumlar›n hangi toplumsal
ifllevlere karfl›l›k geldi¤ini ortaya koymak. Bu sayd›klar›m›z› yapabilmemiz için de
yabanc› olanla tan›d›k olan› karfl›laflt›rmam›z gerekir. Böyle bir karfl›laflt›rmay› ya-
pabilmemiz için ortak bir zemine gereksinim duyar›z. ‹flte hukuk biliminde bu or-
tak zemini bize Karfl›laflt›rmal› Hukuk sunar.

“Karfl›laflt›rmal› Hukuk” hem bir hukuk disiplininin hem de hukuk araflt›rmas›nda kulla-
n›lan bir yöntemin ad›d›r.

Karfl›laflt›rmal› Hukuk
Karfl›laflt›rmal› Hukuk, gelifltirdi¤i çözümleme düzeyleri, özgül ayr›mlar ve terim
da¤arc›¤›yla yeryüzünde farkl› ulus, kültür ve toplumlar›n hukuk düzenlerinin çe-
flitliliklerine ve benzemezliklerine karfl›n gene de “hukuk” gibi birlefltirici bir kav-
ram alt›nda anlafl›l›r k›l›nmas›na katk› sa¤lar. Genelde yap›lan ayr›mlar ve karfl›lafl-
t›rmalar kamu hukukundan çok özel hukuku temel al›rlar.

Hukuk sistemleri aras›nda bir karfl›laflt›rmadan söz edebilmek için, karfl›laflt›rma-
da örtülü ya da aç›kça flu üç unsurun bulunmas› yöntem bilimsel bir gerekliliktir:

Tarihsel temeller: Bir hukuk düzeninin di¤erinden fark› ancak tarihsel olarak
belirlenebilir. Bu anlamda tarihsel geçmifl ulusal hukuk düzenlerini birbirinden
ay›rdeden hukuki düflününme biçimlerinin, hukuk terminolojisinin ve hukuki ku-

Hukuk Sistemleri ve Türk
Hukuk Tarihi 
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rumlar›n farkl› tarihsel deneyimlere verilmifl farkl› yan›tlar olarak anlafl›lmas›n›n te-
melidir: Bir ulusal hukuk düzeni di¤erinden az ya da çok farkl›d›r, çünkü her ulu-
sal hukukun ayr› tarihi vard›r.

Toplumsal ve kültürel zemin: Din, dil, gelenekler ve sosyo-ekonomik yap›, hu-
kuk kurallar›n›n toplumsal iliflkileri flöyle de¤il de böyle düzenlemesini belirleyen
etmenlerdir. Bu etmenler toplumdan topluma az ya da çok farkl›lafl›rlar. ‹flte hu-
kuk kurallar› ister düzenleyicisi olduklar› toplumsal iliflki biçimlerini do¤rudan
yans›ts›nlar; isterse onlar› dönüfltürmek hatta tasfiye etmek için konulmufl olsunlar,
varolufllar›n› bu iliflkilerin temelinde yatan dinsel, dilsel, geleneksel ve sosyo-eko-
nomik etmenlere borçludurlar. Örne¤in bir toplumda kentsel de¤il de k›rsal yaflam
biçimi egemen ise bu yaflam biçimini sürdürmek için de dönüfltürmek için de ge-
rekli iliflkileri düzenleyecek hukuk kurallar›, varolufl gerekçelerini ayn› kaynaktan,
yani k›rsal yaflam biçiminden alm›fl olurlar. 

Hukuk teknikleri: Hukukun yarat›lmas›nda, uygulay›c›lar›n›n e¤itilmesinde ve
uygulanmas›nda her hukuk kültürü birbirinden az çok farkl› teknikler kullan›r.
Tekniklerin ayn› oldu¤u durumlarda ise en az›ndan ulusal üsluplar farkl›d›r. Örne-
¤in yarg›sal örnek kararlar›n ana kaynak oldu¤u ‹ngiliz Hukuku gibi bir hukuk
kültüründe hukuki ak›l yürütme ve kan›tlama örnek olaylar› kullan›rken, temel
kavramlar›n kurucu nitelik tafl›d›¤› K›ta Avrupas› hukuklar›nda, hukuki ak›l yürüt-
me ve kan›tlama genel kavramlar›n özel durumlara uyarlanmas›na a¤›rl›k verecek-
tir. Ayn› flekilde, böyle farkl› iki hukuk kültürünün profesyonellerinin e¤itiminde
de farkl› teknik ve üsluplar söz konusu olacakt›r: Birinde örnek olaylar genel kav-
ramlara giden yolu belirlerken, di¤erinde genel kavramlar somut olaylar için ön-
den infla edilmifl bir zihinsel kal›p ifllevi görecektir.

Hukuk Sistemleri
Karfl›laflt›rmal› hukukta hukuk sistemleri belirli kümelere ayr›larak s›n›fland›r›l›r.
S›n›fland›rma ölçütü olarak ›rk, hukuk tekni¤i, dil, ortak tarihsel geçmifl, ideoloji ve
benzeri unsurlar esas al›nd›¤›ndan, karfl›laflt›rmal› hukuk yaz›n›, tekdüze bir s›n›f-
land›rma ortaya koyabilmifl de¤ildir.

Ancak öteden beri, özellikle hukuka iliflkin özlü kavramsal bilgi verme amaçl›
girifl kitaplar›nda, tarihsel ve sosyolojik zemini ay›rt etmek gibi ö¤retimsel bir
amaçla, hukuk sistemlerini kabaca dört alt bafll›kta kümelendirme e¤ilimi vard›r:
K›ta Avrupas› Hukuku, Anglo-Amerikan Hukuku, Sosyalist Hukuk ve ‹slam Huku-
ku. Bu dörtlü kümelendirme, bir yandan gerçekte yeryüzündeki bütün hukuk dü-
zenlerini türdefl bir ölçüte göre s›n›fland›rm›fl de¤ildir; di¤er yandan kapsad›¤› hu-
kuk sistemlerinden baz›lar›n›n “hukuk sistemi” olma niteli¤i de tart›flmal›d›r. Örne-
¤in “‹slam Hukuku” dinsel temelli bir ayr›m ölçütünün, “Sosyalist Hukuk” ise kimi
yazarlara göre ideolojik kimi yazarlara göre sosyo-ekonomik ayr›m ölçütünün ürü-
nüdür. Dolay›s›yla kümelendirme gerçek bir tasnifi yans›tmaz. Ne var ki, Türk hu-
kuk düzenine girifl yapabilmek; Türk Hukuku’nun bugünkü kavram ve kurumlar›-
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bulunan bir düzenek
oldu¤unu ifade etmek için
kullan›l›r. Ancak, ulusal
hukuk sisteminin alt
düzeneklerini ifade etmek
için de “sistem” terimine
baflvurulur: “ceza hukuku
sistemi”, “infaz sistemi”
gibi... “K›ta Avrupas› Hukuk
Sistemi” denildi¤inde ise
Nordik ülkeler hariç Avrupa
K›tas›ndaki uluslar›n hukuk
düzenlerini, Roma
Hukuku’na dayal› olma
özelli¤i temelinde kuflatan
bir üst kavramdan
sözedilmifl olur.

HUKUK S‹STEMLER‹

K›ta Avrupas›
Hukuk Sistemi

Angola Amerikan
Hukuk Sistemi

‹slam
Hukuku Sistemi

Sosyalist
Hukuk Sistemi

fiekil 3.1

Hukuk Sistemleri

Hukuk Sistemi: Hukuk
terminolojisinin çok-anlaml›
terimlerinden biridir. Ço¤u
zaman bir ülkedeki hukuk
kurallar›n›n bir dizge ya da
birbiriyle içsel ba¤lar›



n› anlayabilmek, bu dört hukuk sistemi hakk›nda özlü bilgiyle olanakl›d›r. Biz de
bu ünitede gerçek bir tasnifi yans›tmasa da Türk Hukuku’nu anlayabilmek için ge-
rekli bu dörtlü kümelendirmeyi esas alaca¤›z: K›ta Avrupas› Hukuku ile Anglo-
Amerikan Hukuku’nu, birincisi Roma Hukuku’na ikincisi içtihada dayal›, ama her
ikisi de Bat› dünyas›na ait hukuklar olarak ay›rdedece¤iz. Sosyalist Hukuku ise
mülkiyet rejimi farkl› ve daha çok tarihsel bir hukuk uygulamas› olarak kaydede-
ce¤iz. Nihayet “‹slam Hukuku” gerek Tanzimat sonras› Türk Hukuku’nu anlayabil-
memiz gerekse Cumhuriyet Hukuku’nu önceleyen Osmanl› Hukuku’nun kendini
meflrulaflt›rd›¤› dinsel çerçeveyi kavrayabilmemiz bak›m›ndan anlam tafl›yacak.
Böylece karfl›laflt›rmal› hukukçular›n farkl› ölçütlere göre yapt›klar› s›n›fland›rma-
lardan hemen hemen hepsine ortak dört bafll›¤› kendi pratik amaçlar›m›z için öne
ç›kartm›fl olaca¤›z.

Dünyadaki farkl› hukuk sistemlerini etkileflimli bir harita üzerinde görebilmek için flura-
ya bakabilirsiniz: http://chartsbin.com/view/aq2

Bat› Hukuk Kültürü
Bat› hukuk kültürü içerisinde tarihsel evrimi oldukça farkl› iki hukuk ailesini bir-
birinden ay›rt etmek gerekir: Bir yanda Avrupa ve Latin Amerika’da mutlak ege-
men, di¤er co¤rafi bölgeler üzerinde ise etkili olan ve temeli Roma Hukuku’na da-
yal› bulunan soyut kavramlar ile genel ve yaz›l› kurallar›n meydana getirdi¤i K›ta
Avrupas› Hukuku; di¤er yanda ‹ngiltere ve ‹ngiliz Uluslar Toplulu¤u
(Commonwealth) ülkelerinde, Amerika Birleflik Devletleri, Kanada, Avustralya ve
Yeni Zelanda’da hakim olan örnek olaylar temelinde gelifltirilmifl içtihatlar›n temel
al›nd›¤› Common Law (ortak hukuk).

K›ta Avrupas› Hukuk Sistemi
K›ta Avrupas› Hukuku’ndan, Avrupa’n›n ada k›sm›nda, yani ‹ngiltere’de de¤il de
k›ta k›sm›nda, yani flimdiki Almanya, ‹talya, Fransa, ‹spanya, Hollanda, Avusturya
ve ‹sviçre ülkelerinin bulundu¤u bir co¤rafyada ortaya ç›k›p evrilen bir hukuk sis-
temini anl›yoruz. Bu hukuk sisteminin baflat özelli¤i Roma Hukuku’nun yeniden
canland›r›lmas›na dayal› bir hukuk biliminin ürünü olmas›d›r. Ne var ki Avrupa’da
Roma Hukuku’nun etkisi yaln›zca say›lan bu ülke hukuklar›yla s›n›rl› kalmam›flt›r.
Danimarka, Norveç, ‹sveç, Finlandiya ve ‹zlanda’y› kapsayan Nordik Hukuk Çev-
resi de bir ölçüde Roma Hukuku kavram ve kurumlar›ndan etkilenmifltir. Ne var ki
bu etki K›tan›n di¤er ülkelerindeki kadar de¤ildir.

K›ta Avrupas›nda, geleneksel hukuklarla da yo¤rulup, önemli tedvin
(codification, yasalaflt›rma) hareketlerinden geçip günümüze ulaflan bu sistemin
temelini oluflturan Roma Hukuku’na yak›ndan bakal›m. 

Roma Hukuku
Hukuk tarihi aç›s›ndan Roma Hukuku, Roma flehrinin kurulufl tarihi olarak kabul
edilen MÖ 753 y›l›ndan, Do¤u Roma ‹mparatoru Iustinianus’un MS 565 y›l›nda
ölümüne kadar geçen zaman içinde Roma’da ve egemenli¤i alt›ndaki Akdeniz’i
çevreleyen topraklarda uygulanm›fl olan hukuktur. Bu anlamda, bir flehir devletin-
den krall›k, cumhuriyet ve imparatorlu¤a evrilen; böylece çok farkl› toplumsal ilifl-
kileri yöneten ve yaklafl›k 1300 y›ll›k bir tarih dönemine varl›¤›n› yayan bir hukuk
kültüründen söz etmifl oluyoruz. 
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Tedvin (codification,
yasalaflt›rma): Bir ülkede
da¤›n›k hâlde bulunan
hukuk kurallar›n›n ait
olduklar› hukuk dal›na ba¤l›
olarak derlenip sistemli bir
bütünlü¤e kavuflturulmas›
etkinli¤idir.



Hukuk tarihinde Roma Hukuku bir de Do¤u Roma ‹mparatoru Iustinianus dö-
neminde (MS 527-565) yürürlükte olan Corpus Iuris Civilis kaynakl› hukuku ifade
etmekte kullan›l›r. Do¤u Roma ‹mparatorlu¤unun 1453’te y›k›lmas›na kadar geçen
süredeki hukuk da Roma Hukuku’dur, fakat Bizans Hukuku ad›yla da an›l›r. 

Roma Hukuku’nun ‹lkeleri
Roma Hukuku’nun kavramsal yap›s›n› anlayabilmek için baflvurulabilecek kaynak
Institutiones’lerdir. “Kurumlar” anlam›na gelen Institutiones, Roma Hukuku ku-
rumlar›n›n nas›l anlafl›l›p uygulanmas› gerekti¤i hakk›nda bir bafllang›ç kitab›d›r.
Roma’da hukuk okullar›nda, hukuk e¤itimine girifl amac›yla haz›rlanm›fl Institutio-
nes’lerden günümüze intikal etmifl olan büyük hukukçu Gaius’unki, Corpus Iuris
Civilis’te yeralan Institutiones’lere de kaynakl›k etmifltir: Yap›t hukuk kurum ve
kavramlar›n› genelden özele gidecek flekilde ortaya koyar. 

Gaius’un Institutiones’i, kifliler (per-
sonae), fleyler (res) ve davalar (actio-
nes) olmak üzere üç bölümdür. Bu
bölümleme, Orta Ça¤’da, Pandekt Hu-
kuku’nda ve günümüz Roma Hukuku
temelli medeni hukuka iliflkin ça¤dafl
yap›tlarda korunmufl olan bir sistema-
tiktir. Gaius için kifliler (personae),
haklara ve borçlara ehil olan hukuk
öznelerini kapsayan bir kavramd›.

Roma Hukuku’nda kifli, farkl› statülerle farkl› hukuki kapasitelere ba¤lanm›fl
kimseleri ifade eden bir kavramd›r ve kökenini Yunan tiyatro sanat›nda, sahneye
ç›kanlar›n farkl› karakterleri temsil etmek amac›yla yüzlerine takt›klar› maskeyi
“persona” olarak adland›r›fllar›nda bulur. Böylece hukuk, gerçek yaflamdaki rolle-
rin bir sahnesi gibi düflünülmüfl olmaktad›r.

Gaius, üç kategori insan› birbirinden ay›r›r: Özgür insanlar (Roma vatandaflla-
r›) ve köleler; aile reisi (pater familias) ve ona tâbi olanlar; yabanc›lar ve vatandafl-
lar. Daha sonraki dönemlerde içerikleri baflkalaflm›fl olsa da Roma kifliler hukuku
bu üç insan kategorisi üzerinden çeflitlenmifltir.

Köle: Roma’da “köle” hâlini alman›n bir çok sebebi vard›. Bunlardan en önem-
lisi, Roma hukuku d›fl›ndaki eski hukuklarda da oldu¤u gibi savafl esirli¤iydi. Sa-
vaflta esir düflen bir yabanc› ve onun alt soyu, onu esir eden veya sat›n alan Roma
vatandafl›n›n mal›d›r. ‹mparatorluk döneminde, kölenin mallara sahip olmak ve
borç yüklenmek anlam›nda hak ehliyeti yoktur; o bir eflya hükmündedir. Klasik
Sonras› dönemde ise, kölelerin say›lar›n›n azalmas›na ba¤l› olarak, durumlar› öz-
gür insanlar›nkine yaklaflm›flt›r. Köle efendisi ad›na birtak›m ifllemler yapt›¤›nda,
taahhüdleri ve devir ifllemleri geçersiz ancak iktisaplar› geçerlidir. Köle borç taah-
hüdü alt›na giremez, çünkü o bir hukuk öznesi de¤ildir. Klasik dönem Roma hu-
kukçular›, kölenin borcunu do¤al borç olarak kabul etmifllerdir. 

Vatandafl: Özgür bir kimsenin Roma Hukuku’na göre hak sahibi olabilmesinin
koflulu, onun ayn› zamanda vatandafl da olmas›yd›. Roma vatandafll›¤› do¤um yo-
luyla, azat etme ile ve tevcih yoluyla elde edilebilirdi. Roma vatandafl› ana baba-
dan do¤an çocuk Roma vatandafl› idi. Efendisi taraf›ndan hukuki usullere uyularak
azat edilen bir köle de vatandafl olabilirdi. Azat edilen eski köleyi özgür yapan
efendisi de¤il Romal›larca devlet olarak tan›nan topluluklara dahil olduklar› için
özgür say›lanlara, senato veya imparatorlar vatandafll›k tevcih edebilirlerdi.
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GA‹US’A GÖRE KURUMLAR
(INTITUTIONES)

Kifliler
(Personae)

fieyler
(Res)

Davalar
(Aciones)

fiekil 3.2

Gaius’a Göre
Kurumlar

Corpus Iuris Civilis, MS 529-
534 y›llar› aras›nda Do¤u
Roma ‹mparatoru I.
Iustinianus taraf›ndan
haz›rlat›lan Roma Hukuku
konusunda en kapsaml›
külliyatt›r.

Do¤al borç iliflkisinde,
alacakl› alaca¤›n› elde
etmek için dava hakk›na
sahip de¤ildir, ne var ki bu
durum kimi hukuki
sonuçlar›n do¤umuna engel
de de¤ildir. Örne¤in borçlu
borcunu yerine getirirse,
sonradan bunun do¤al borç
oldu¤u gerekçesiyle onu geri
isteyemez. Pek çok modern
hukukta kumar borcu, do¤al
borcun bir örne¤i olarak yer
al›r.



Aile Reisi (pater familias): Roma aile hukukunda aile (familia) kavram›, günü-
müzdekinden farkl› olarak bir aile reisinin (pater familias’›n) egemenli¤i (patria
potestas) alt›ndaki kiflilerin toplulu¤unu ifade ederdi. Bu kiflilerin aralar›nda kan
ba¤› olabilece¤i gibi; aileye evlat edinme yoluyla kat›lanlar veya bir aile resinin bir
baflka aile reisinin egemenli¤i alt›na girmesi durumlar›nda oldu¤u gibi kan ba¤› ol-
mayabilirdi de. Roma flehir devletinde, aile içinde hak ehliyetine sahip olan da
egemenlik alt›nda olanlar de¤il, aile reisiydi. Aile reisi hayatta ise yafl ve cinsiyete
bak›lmaks›z›n çocuklar ve aile hâkimiyetindeki kad›nlar, kölelere benzer biçimde
hak ehliyetinden yoksundurlar.

Roma kifliler hukukunun kategorilerini Gaius nas›l s›n›fland›rm›flt›r?

Pandekt Hukuku
Hukuk biliminin güncel ilgisinin konusunu oluflturan Roma Hukuku Orta Ça¤ ve
Rönesans sonras›nda Avrupa’daki merkezlerde ifllenen; giderek yerel gelenek hu-
kuklar›n›n yerini almakla K›ta Avrupas›’nda benimsenen bir özel hukuk kültürünü;
Pandekt Hukuku’nu ifade eder. Roma Hukuku’nun Almanya’da geçerli oldu¤u
bölgenin ve zaman›n gereklerine göre düzenlenmifl hâli olarak Pandekt Hukuku,
Cermen Hukuku’yla harmanlanm›fl bir hukuktu. Bu yüzden Roma-Cermen Huku-
ku olarak an›lageldi. Ancak Almanya Roma Hukuku’nu ilgi duyan tek co¤rafya de-
¤ildi; Fransa’dan, Hollanda’dan ve daha bir çok Avrupa ülkesinden gençler Roma
Hukuku ö¤renmeye ‹talya’daki Bologna Üniversitesine ak›n ediyorlar; ülkelerine
döndüklerinde elde ettikleri seçkin makamlar arac›l›¤›yla yerel gelenek hukuklar›
yerine Roma Hukuku kültürünü uygulay›p yayg›nlaflmas›n› sa¤l›yorlard›. Hümanist
ö¤reti, 15. yüzy›ldan itibaren Roma Hukuku metinlerini uygulanacak hukuku bul-
ma kayg›s›ndan çok, yüzy›llar içerisinde yorumlana yorumlana tahrif edilmifl met-
nin ilk özgün ifadesinde ne anlama geldi¤ini araflt›rmaya koyuldu. Ne var ki hü-
manistlerin özgün Roma Hukuku aray›fl›, hukuk uygulamas›n›n istemlerine yaban-
c›laflaçak kadar afl›r› filolojik bir incelemeye dönüfltükçe, hukuki gereksinimleri
karfl›lamaz oldu. Ancak hümanist okul, her memleketin kendi hukukunu uygula-
mas› ama bunu yaparken de Roma Hukuku’nu zengin bir hukuki düflünce hazine-
si olarak görmesi fikrini yaym›fl oldu. Bu anlay›fl daha sonra K›ta Avrupas›’n›n ne-
redeyse tamam›nda benimsenmesine (iktibas›na) zemin haz›rlayacakt›. Yabanc›
hukukun benimsenmesi (iktibas, resepsiyon) kavram›na ileride de¤inilece¤inden,
burada benimsemenin di¤er yabanc› hukuk al›mlar›ndan temel fark›n›n, benimse-
yen toplumun kendi iradesine ve geliflme (kimi zaman kalk›nma, kimi zaman siya-
sal ba¤›ms›zl›k) arzusuna dayal› olmas› oldu¤unu kaydetmekle yetinelim. 

1495 y›l›nda Kutsal Roma Cermen ‹mparatorlu¤unun en yüksek yarg› orga-
n›, kural olarak Roma Hukuku’na göre karar verilece¤ine; Cermen örf adet huku-
kuna, ancak böyle bir örf adet kural›n›n varl›¤›n›n kan›tlanmas› halinde baflvurula-
bilece¤ine hükmetti. Böylece Pandekt Hukuku, bir yandan Almanya’da Roma Hu-
kuku’nun benimsenmesi, öte yandan Roma Hukuku’nun cermenleflmesi gibi iki ifl-
levli bir süreci ifade eder oldu. Bugün Kara Avrupas›’nda uygulanan hukuk büyük
ölçüde Roma-Cermen Hukuku’ndan etkilenmifl, birçok kurum Roma-Cermen Hu-
kuku’ndaki esaslar çerçevesinde uygulanagelmifltir.

Roma Hukuku hakk›nda özlü bilgiye Michel Villey’nin Roma Hukuku Güncelli¤i (çev.:Bü-
lent Tahiro¤lu ‹stanbul:Der Yay., 2007) adl› kitab›ndan ulaflabilirsiniz.
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Pandekt Hukuku: Ortaça¤
sonlar›na do¤ru Bat› Avrupa
ülkelerinde ortaya ç›kan
Roma Hukuku’nun
benimsenmesi 19. yüzy›ldaki
kanunlaflt›rma (codification)
hareketlerine dek sürmüfltür.
Bu süreçte ortak hukuk (ius
commune) olarak da
kullan›lan Roma Hukuku,
Corpus luris Civilis’in en
önemli bölümü Digesta’n›n
Yunan dilindeki karfl›l›¤›yla
Pandekt Hukuku olarak da
adland›r›lm›flt›r. 

Kutsal Roma-Cermen
‹mparatorlu¤u: Orta
Ça¤’dan 19. yüzy›l bafl›na
dek sürmüfl olan
‹mparatorlu¤un s›n›rlar›
tarih boyunca de¤iflikliklere
u¤rad›. En güçlü döneminde
imparatorluk bugünkü
Almanya, Avusturya, ‹sviçre,
Lihtenfltayn, Lüksemburg,
Çek Cumhuriyeti, Slovenya,
Belçika, Hollanda topraklar›
ile Polonya, Fransa ve ‹talya
topraklar›n›n bir bölümünü
kaps›yordu.
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Anglo-Amerikan Hukuk Sistemi

‹ngiliz Hukuku
K›ta Avrupas› hukuk sisteminden farkl› olarak ‹ngiliz Hukuku genel kavramlara ve
ba¤lant›l› olduklar› yasalara de¤il, örnek olay gruplar›na ve bunlar›n konu edinil-
di¤i yarg› kararlar›na dayal›d›r. Bir Avrupal› için hukuk deyince zihninde canlanan
imge yasa ve yasama etkinli¤i iken bir ‹ngiliz için bu yarg›lama etkinli¤idir. ‹ngiliz-
ler için hukuk kural›, Roma - Cermen gelene¤inkinden farkl› bir anlam tafl›r. Hu-
kuk kural›, yasama etkinli¤inin sonucu olarak ortaya ç›km›fl genel ve soyut bir dü-
zenlemeyi de¤il; kimi örnek yarg› kararlar›nda ifllenen çözümleri ifade eder: Yasa-
ma etkinli¤i sonucunda ortaya ç›kan hukuk (Statute Law) kural›, ancak yarg›sal
olarak yorumland›¤›nda ‹ngiliz Hukuk sistemi ile bütünleflmifl olur. 

Bu durum ‹ngiliz Hukuku’nun tarihsel olarak üç kayna¤a dayal› olarak geliflme-
siyle ilgilidir. Bunlar Common Law, Equity ve Statute Law olarak ifade edilirler. 

Karfl›laflt›rmal› Hukuk yaz›n›n›n hakl› olarak izledi¤i bir tarz› biz de koruyor ve
bu adlar› ‹ngilizce özgün ifadeleriyle kullan›yoruz. Common Law’u ‘’Ortak Hu-
kuk’’, Equity’yi “Hakkaniyet” ve Statute Law’u da “Yasa Hukuku” olarak Türkçe-
lefltirebiliriz. Ancak bununla örne¤in, K›ta Avrupas›’nda Pandekt Hukuku’nun “or-
tak hukuk” ifllevi gördü¤ünü söyledi¤imizde kastetti¤imiz anlam›n Common Law’›
“ortak hukuk” olarak Türkçelefltirmemizdeki anlamla ayr›m›n› asla ifade edemeyiz.
Bu yüzden baflka dillerde ‹ngiliz Hukuku anlat›l›rken ‹ngilizce özgün ifadeler ne-
den korunuyorsa, biz de ayn› gerekçeyle bu ifadeleri kullan›yoruz. ‹ngiliz Huku-
ku’nun üçüz kayna¤›n›n ilk ikisi yarg› kararlar›n›n oluflturdu¤u bir hukuku, sonun-
cusu ise ‹ngiltere parlamentosunun yasama faaliyeti sonucu oluflmufl bulunan ya-
sa hukukunu ifade eder. Özellikle ilk ikisi tarihsel olarak birbirleriyle rekabet içe-
risinde geliflmifller, 19. yüzy›l›n son çeyre¤iyle birlikte ise birleflmifllerdir. Bu yüz-
den günümüz ‹ngiliz Hukuku için içtihadi hukuk ve yasa hukuku olmak üzere iki
temel kaynaktan sözetmek olanakl›d›r. fiimdi ‹ngiliz Hukuku’nun bu kaynaklar›n›
birbirinden ay›rdeden çizgilere e¤ilelim:

Common Law: ‹ngiltere tarihinde Common Law, ‹ngiltere’yi iflgal eden Norman
Krallar›n›n adalet hizmetlerini görmek için gezici yarg›çlar atamalar›yla bafllar. Bu
yarg›çlar›n birbirlerinden farkl› kararlar vermeleri sonucu yarg› birli¤ini tesis etmek
amac›yla 12. ve 13. yüzy›llarda baz›lar› temyiz ifllevi de yüklenen yeni merkezî
mahkemeler kuruldu. Bu mahkemeler Krall›¤›n ortak hukukunu yani Common
Law’› infla etmek üzere yarg›lamalar›n› temel bir ilkeye dayand›rmay› kararlaflt›rd›-
lar: Örnek kararlar›n ba¤lay›c›l›¤›... Örnek kararlar›n mahkemeler için ba¤lay›c›
oluflu, Common Law’› ta en bafl›ndan bir içtihat hukuku olarak belirledi. Buradaki
ba¤lay›c›l›k, bütün bir karar metninin ba¤lay›c›l›¤› de¤il; karar gerekçesinin ba¤la-
y›c› oluflu anlam›na gelir. Bir örnek karar ya bir üst mahkemece verildi¤i için ba¤-
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Common Law: Biri genifl,
di¤eri dar olmak üzere iki
anlama sahiptir. Genifl
anlamda Common Law
‹ngiltere, Amerika Birleflik
Devletleri, Avustralya, Yeni
Zelenda ve Kanada gibi
ülkelerin hukuklar›n›n ortak
ad›n›, bir hukuk ailesini
ifade eder. Dar anlamda
Common Law ise, 1066’da
‹ngiltere’yi iflgal eden
Normanlar›n adalet
hizmetini gerçeklefltirmek
amac›yla atad›klar› gezici
yarg›çlar›n oluflturduklar›
afl›r› biçimci hukuku ifade
eder.

Equity: Common Law’›n afl›r›
biçimcili¤inin karmafl›k
formüllerine göre de¤il de
yarg›c›n vicdan› ve
hakkaniyet ilkelerine göre
yarg›lamas›ndan do¤an
içtihat hukuku.

Statute Law: ‹ngiliz
Hukuku’nun içtihattan
sonraki ikincil kayna¤›d›r.
Statute law (yasa hukuku),
parlamentonun ç›kard›¤›
yasalar, onaylad›¤›
anlaflmalar ve bunlar›n
uygulanma usul ve
esaslar›n› gösteren
düzenlemeleri kapsar.

‹NG‹L‹Z HUKUKU’NUN
KAYNAKLARI

COMMON LAW
(Ortak Hukuk)

EQUALITY
(Hakkaniyet)

STATUTE LAW
(Yasa Hukuku)

fiekil 3.3

‹ngiliz
Hukuku’nun
Kaynaklar›



lay›c›d›r ya da ayn› mahkeme daha önce o karar› vermekle sonraki karar›nda ken-
dini ba¤lam›flt›r. Mahkemeler kimi durumlarda örnek kararlar›n bu belirgin ba¤la-
y›c›l›¤›ndan kurtulabilirler. fiöyle ki: mahkeme karar›na konu olan yasa de¤iflmifl-
se, bir üst mahkeme alt mahkemenin karar›n› bozmuflsa veya önceki karar, gene
kendinden önceki bir karara uymad›¤› için geçersizlefltirilebiliyorsa, önceki karar
“örnek” karar niteli¤i tafl›yamayaca¤›ndan ba¤lay›c› olmaz. ‹ngiliz içtihadi hukuku,
say›s› bir kaç yüz bini bulan bu örnek kararlardan oluflmaktad›r.

Equity: Common Law uygulamalar›n›n afl›r› biçimcili¤inin adalet aray›fl›n› karfl›-
lamadaki yetersizli¤ini giderme gereksiniminden do¤mufltur. ‹ngiliz hukuk tarihin-
de Common Law’›n ilk örnekleri ve sonraki geliflimi her bir davan›n karmafl›k for-
müllerle ikame edilmesini gerektiriyordu. Giderek usuli biçimcilikdeki bu afl›r›l›k,
yükümlüler için gerçeklefltirilmesi pek güç koflullar ortaya konmas›na, bu yüzden
de hak kay›plar›na yol açmaya bafllad›. Equity’nin tarihsel do¤uflu, Common Law
mahkemelerinde adalet bulamayanlar›n Kral’a baflvurmalar›, Kral’›n da bu ifllevi
Lord Chancellor’a havale etmesiyle iliflkilidir. Lord Chancellor’a yap›lan baflvurular
giderek bir Lord Chancellor mahkemesinin (Court of Chancery) do¤umuna yol aç-
t›. Bu mahkemelerde dava açabilmek için dilekçe haz›rlamak yeterliydi. Bu mah-
kemelerde biçimsel hukuktan çok vicdani kanaate a¤›l›k veren bir yarg›lama tarz›
geliflmekle kalmad›, Common Law’da bulunmayan vak›f (trust) gibi yeni hukuki
kurumlar da ortaya ç›kt›. Bir kaç yüzy›l içerisinde Equity’nin çeflitlenmesi bu alan-
da da bir ortak hukuk tesis etme gere¤ini do¤urdu. Asl›nda iki ayr› koldan geliflin,
bazen birbiriyle çat›flan, her ikisi de kendi örnek kararlar›na ba¤l› iki yarg› düzeni
ortaya ç›km›flt›. 1873 ve 1875’de kabul edilen iki kanunla soruna uzlaflmac› bir çö-
züm bulundu: Mahkemeler yerine göre Common Law’› yerine göre Equity’yi uygu-
layabileceklerdi. 

Statute Law: ‹ngiliz Hukuku’nun örnek yarg› kararlar›ndan sonraki hukuk kay-
na¤› yasalard›r. ‹ngiliz Hukuku’nda bafll›ca iki tür yasal düzenleme bulunur: Parla-
mentonun yasa olarak kabul etti¤i metinler ile bu birincilerin uygulanma usul ve
esaslar›n› gösteren ikincil düzenlemeler. Gene belirtilmelidir ki, ‹ngiliz Hukuku bi-
linen anlam›yla yaz›l› bir anayasaya dayanmaz. ‹ngiliz Anayasas› denildi¤inde bun-
dan, yasa veya içtihat kaynakl› bir tak›m ilkeler ile 1215 tarihli Magna Carta gibi ba-
z› tarihsel belgeler anlafl›l›r. Bu ilkeler vatandafllar›n temel özgürlüklerinin güven-
celeri ve kamu otoritelerinin yetkilerini keyfi kullanmalar›na karfl› öngörülmüfl s›-
n›rlamalard›r. Avrupa Birli¤i süreciyle birlikte, ‹ngiltere kendi iç hukukunu Avrupa
Birli¤i’ni kuran ulusal-üstü hukuka uydurmak için pek çok anlaflmay› ve Avrupa
Birli¤i düzenlemesini kendi kaynak haline getirmekle, yaz›l› hukukun yani yasa
hukukunun pay›n› önemli ölçüde geniflletmifltir.

Amerikan Hukuku
Amerikan Hukuku, hukuk tarihi ve kuram› aç›s›ndan özel bir yere sahiptir. Çünkü,
do¤udaki görece düzenli yaflam› saymazsak, Amerika’n›n bat›s›na göç hareketi,
hukuksuz bir toplumsal yaflam biçiminden hukuki bir toplumsal yaflam biçimine
geçiflin modern dünyadaki belki de tek örne¤idir. Sonradan ba¤›ms›zl›klar›n› ilan
edip federal bir çat› alt›nda birleflerek Amerika Birleflik Devletlerine dönüflecek
olan ‹ngiliz kolonileri ilkel say›labilecek bir hukuki düzene sahiptiler. Hukuk baz›
kolonilerde ‹ncil’e dayand›r›lm›fl, baz›lar›nda ise yarg›çlar›n insaf›na terkedilmiflti.
Üstelik 17. yüzy›l Amerikas›’nda yaz›l› hukuk birey özgürlüklerini s›n›rland›rmaya
e¤ilimli bir tehdit kayna¤› olarak alg›lan›yordu. Buna Frans›z hukuk kültürüne
ba¤l› eyaleletlerden kaynaklanan, kültürel farkl›l›k tehdidi de eklenince Common
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Magna Carta Libertatum:
1215 tarihinde Papa III.
Innocent, Kral John ve
baronlar› aras›nda
imzalanm›flt›r. Kral›n baz›
yetkilerinin
s›n›rland›r›lmas›n› ve hukuk
kurallar›n›n kral›n
iradesinden daha üstün
oldu¤unu ilan ediyordu.
Magna Carta Kral›n keyfi
vergi salamayaca¤›n›;
yarg›laman›n aleni olarak
yap›laca¤›n›; yasal dayana¤›
olmadan tutuklama ve
sürgüne göndermeye
baflvurulamayaca¤›n› ve
soylulardan oluflan bir
kurulun Kral›n Magna
Carta’ya uygun davran›p
davranmad›¤›n›
denetleyece¤ini hüküm
alt›na al›yordu.



Law Kuzey Amerikan hukuk kültürünün de temeli oldu. Amerikan Ba¤›ms›zl›k Bil-
dirgesi’nin ilan y›l› olan 1776’y› esas al›rsak Amerika’da kabul edilen ‹ngiliz Com-
mon Law’›, 1776 y›l›nda ‹ngiltere’de geçerli olan Common Law idi. Ancak bu tarih-
ten sonraki geliflimi, Kuzey Amerika toplumunun isterlerince biçimlendirilip fark-
l›laflt›. Benzer bir niteleme Amerikan Hukuku için de bir kaynak niteli¤i tafl›yan
Equity için de geçerlidir. Amerika’da ‹ngiltere’deki gibi kilise mahkemeleri olmad›-
¤›ndan, Amerikan equity mahkemeleri kilise mahkemelerinin bakt›¤› ifllere de ba-
k›p örne¤in boflanma, evlili¤in iptali gibi aile hukuku konular›nda geliflkin bir içti-
hat ortaya koyabilmifltir.

Amerikan Hukuku’nun mahkeme içtihatlar› ve yasama olmak üzere iki temel
kayna¤› vard›r.

Mahkeme ‹çtihatlar›: Amerika Birleflik Devletleri bir federal devlettir. Eyaletle-
rin kendi yasalar› ve yarg› düzeni bulunur. Amerikan Hukuku’nda da ‹ngiliz Hu-
kuku’ndan kökenlenen, önceki örnek kararlar›n sonrakiler için ba¤lay›c› olmas› il-
kesi geçerlidir. 

Yasama: Amerika Birleflik Devletlerinin federal yap›s›, yasama alan›nda da so-
nuçlar›n› do¤urur. Bu yüzden Amerikan yasalar›n›n bir k›sm› federal di¤er bir k›s-
m› ise Eyalet yasalar›d›r. Aralar›ndaki uyum ve denge, genifl ölçüde A.B.D. Anaya-
sas› ve onun mahkemelerce yorumu üzerinden sa¤lan›r. 

Anayasa, yaln›zca bir üst hukuk normu olmaktan daha fazla ifllev görür. Yasa-
lar›n anayasa uygunlu¤unun denetimi ayn› zamanda ülkedeki hukuk birli¤ini sa¤-
laman›n da bir arac›d›r. 

Anayasa’y› yorumlamada nihai yetki Yüksek Mahkeme’nindir. Yüksek Mahke-
me, Anayasa’n›n herhangi bir bölümü ile çat›flan federal yasay› kald›rabilir. A.B.D.
Anayasas› Yüksek Mahkeme taraf›ndan esnek bir biçimde yorumlan›r. Bu yorum
tarz› ve Amerikan toplum düzenini dönüfltürücü etkisini Yüksek Mahkeme’nin ün-
lü bir karar›yla örnekleyelim:
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Yüksek Mahkeme 1973 y›l›nda Roe v. Wade (Roe, Wade’e karfl›) davas› vesilesiyle

verdi¤i kararda, kürtaj yapt›ran kad›na cezai yapt›r›m uygulayan Texas Eyaletine

ait bir yasan›n Anayasaya ayk›r›l›¤›na karar verdi. Texas Eyaletine ait bir ceza ya-

sas› hükmünü böylece ihmal ederken, Yüksek Mahkeme gerekçe olarak Anayasan›n

5. ve 14. de¤iflikli¤inde dile getirilen baz› hak ve özgürlük ilkelerine dayanm›flt›.

Bunlar, Amerikan Anayasas›n›n 5. de¤iflikli¤inde yer alan “(...) hiç kimse, ayn› suç

nedeniyle iki kere, idam cezas› veya bir organ›n› yitirme tehlikesi ile karfl› karfl›ya

b›rak›lmayacak; herhangi bir ceza davas›nda kendi aleyhinde tan›kl›k yapmaya

zorlanmayacak; ve yasal gerekler yerine getirilmeden, yaflam›, özgürlü¤ü, veya ma-

l›ndan yoksun b›rak›lamayacak; özel mülk, hakça bir tazminat ödenmeden kamu-

laflt›r›lamayacakt›r” hükmü ile 14. De¤iflikli¤in 2. Bölümünde yer alan “Hiç bir

eyalet, Birleflik Devletler vatandafllar›n›n ayr›cal›k ve ba¤›fl›kl›klar›n› k›s›tlayacak

yasa yapmayacak veya uygulamayacak ve hiç bir eyalet yasal gerekler yerine geti-

rilmeden bir kifliyi yaflam›ndan, özgürlü¤ündenden ya da mal›ndan yoksun etme-

yecek; ya da kendi yarg› yetkisi içindeki bir kifliyi, yasalar›n eflit korumas› d›fl›nda

b›rakmayacakt›r” hükmüydü. Yüksek mahkemeye göre 5. ve 14. maddede yer alan

de¤ifliklikler herkesin, özel yaflam›n› kendi anlay›fl›na uygun olarak düzenleyip yü-

rütme hakk›n› da içerir. Öyle ki, kad›nlar›n ilk üç ay içerisinde gebeli¤e son verebil-

me haklar›, onlar›n sözkonusu maddelerde temelini bulan “özel yaflam›n dokunul-

mazl›¤› hakk›n›n”n›n bir gere¤idir.

Federal Devlet: Birden fazla
kendi içinde özerk devletin
ayn› merkezi iktidara tâbi
olarak oluflturdu¤u devlet
birli¤idir. Federal devlet ve
federe devlet (eyalet, kanton
gibi isimler de verilir) olmak
üzere iki devlet türü
biraradad›r. Hukuk düzeni
bak›m›ndan hem federe
devletin hukuku hem de
federal devletin hukuku
sözkonusudur.



Amerika Birleflik Devletleri hukukunun temel nitelikleri için flu kayna¤a bak›labilir:
http://turkish.turkey.usembassy.gov/media/pdf/federal_yargi.pdf

‹ngiliz Hukuku’nun anayasa anlay›fl›yla Amerikan Hukuku’nun anayasa anlay›fl› hangi te-
melde farkl›lafl›r?

Sosyalist Hukuk Sistemi
Da¤›lan Sovyetler Birli¤i ve eski Do¤u Bloku ülkeleri kapitalist dünyada egemen
olan hukuk anlay›fl›na alternatif oldu¤unu ileri sürdükleri bir hukuku uygularlard›.
Günümüz dünyas›nda geçmifle oranla daha az say›da ülke hâlen sosyalist bir hu-
kuk düzenine sahip olduklar› tezini savunurlar. Bu anlamda Sosyalist Hukuk,
Marksist düflüncenin özel bir yorumuna dayal› olarak tasarlanm›fl bir hukuk düze-
nini ifade eder. 

Kendisi de bir hukukçu olan Marx’›n ilgisi daha çok kapitalist toplumda ege-
men olan hukuk anlay›fl›n›n elefltirisi ve ideolojik ön dayanaklar›n›n temelsiz b›ra-
k›lmas›yd›: Mülk sahibi s›n›flar ile mülksüz s›n›flar›n yasa önünde eflitli¤i temelin-
de kurulan burjuva hukukunun gerçek eflitli¤i sa¤layamayaca¤›n›; olsa olsa eflitsiz-
li¤i hakl› göstermeye yarayaca¤›n› vurguluyordu. Karl Marx’›n kendisi kapitalist
toplumun burjuva hukukuna alternatif olabilecek bir sosyalist hukuk kuram› gelifl-
tirmifl de¤ildi. Onun kuramsal hedefi, alternatif bir hukuk sistemi infla etmekten
çok varolan›n perdelediklerini aç›¤a ç›kartmakt›. Ne var ki, Sovyetler Birli¤i ve
sonra di¤er Do¤u Bloku ülkelerinde devlet ve toplum düzeni kurulurken ortaya ç›-
kan hukuk Marksist düflüncenin elefltirel kavramlar› ile meflrulaflt›r›lmaya giriflildi. 

Sovyetler Birli¤i’nde eskisinden farkl› ve modern bir toplumun kurulmas›, bu-
nun kapitalist de¤il de sosyalist bir modele göre gerçeklefltirilmesi farkl› hukuki
düzenleme ve anlay›fllar› ortaya ç›kard›. ‹flte karfl›laflt›rmal› hukukçular›n “Sosyalist
Hukuk Sistemi” ad›n› verdikleri, model olarak bir dönemin Sovyet Sosyalist Cum-
huriyetler Birli¤i’nin (S.S.C.B) Hukuku’nun al›nd›¤› sosyalist hukuk budur. Bunun
ne kadar “sosyalist” bir hukuk oldu¤u ya da hakikaten öyle olup olmad›¤›; hatta
“hukuk” olup olmad›¤› tart›fl›lagelen bir konu olmakla beraber, tarihsel varl›¤a sa-
hip bir düzeni niteleyip betimlemek için “sosyalist hukuk” adland›rmas›, kuramsal
tart›flmalardan ister istemez ba¤›ms›z kal›narak kullan›lmaktad›r. 

Sovyetler Birli¤inde Hukuk
Sovyet deneyiminde cisimleflen ve Marksizmin bir yorumunda temel bulan anlay›-
fla göre belirli bir toplumda hukukun içeri¤ini, egemen s›n›flar›n nesnel yaflam ge-
reksinmeleri ve yararlar› belirler. Baflka bir deyiflle, yasa olarak ortaya ç›kart›lan
fley, egemen s›n›f›n istemlerinden hukuki bir metinde dile gelmesinden baflka bir
fley de¤ildir. Hukukun ifllevi, egemen s›n›f›n, örne¤in, kapitalist düzende kapita-
listlerin, sosyalist düzende emekçilerin varl›¤›n› sa¤lamak ve mülkiyet iliflkilerini
buna uydurmakt›r. Buna göre hukuk düzeni de temeli s›n›f ç›karlar›nca belirlen-
mifl mülkiyet iliflkilerinin tesis edilip sürdürülmesine hizmet eden bir üst yap› ku-
rumudur. Mülkiyet iliflkileri, yaflam› sürdürmek için gerekli araçlar›n egemenli¤inin
kime ait oldu¤unu ifade eder. Hukuk da, di¤er üst yap› kurumlar› gibi, s›n›fsal ilifl-
kilere ba¤l› olarak de¤iflir.

Sosyalist toplum düzenine ulafl›lmas›ndan önceki tarihsel aflamalarda hukuk
hep sömürücü s›n›flar›n yararlar›na hizmet edegelmifltir. Di¤er bir söyleyiflle sosya-
list toplum aflamas›na gelene dek hukuk, sömürücü s›n›flar›n üretim araçlar› üze-
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rindeki denetimini tesis edip sürdürmüfltür. ‹flçi s›n›f›n›n iktidar› ele geçirmesi ile
birlikte hukuk bu kez, toplumdan sömürü iliflkilerinin tasfiyesi ve iflçi s›n›f›n›n ka-
zan›mlar›n›n korunmas› için var olacakt›r. 

Gerek eski sosyalist, gerekse hâlen sosyalist olan ülkeler anayasalar›nda sosya-
list hukuk bafll›ca üç temel ilkeye dayand›r›lm›flt›r: Sosyalist demokrasi, sosyalist
yasall›k, demokratik merkeziyetçilik.

Sosyalist Demokrasi ilkesi “siyasal iktidar›n, iflçi s›n›f› ve onun partisinin önder-
li¤inde, biçimsel burjuva demokrasisini y›k›p emekçilerin egemenli¤ini kuran, ifl-
çi s›n›f› ve müttefiki toplumsal s›n›flar eliyle kullan›lmas›” olarak tarif edilmifltir.
Sosyalist hukukun varl›k sebebi üretim araçlar›n›n kollektif mülkiyetini tesis et-
mek; di¤er ekonomik ve kültürel koflullara uygun bir toplum düzenini ayakta tu-
tarak s›n›fs›z ve devletsiz, dolay›s›yla da hukuksuz bir toplumu infla edebilmenin
önünü açmakt›r.

Sosyalist Yasall›k ilkesi, sosyalist toplum iliflkilerinin oluflturulmas› için araçsal
bir de¤er tafl›yan hukuka, ilgililerin itaati anlam›na gelir. Söz konusu ilke, hem
yurttafllar hem de yasa koyucu için ba¤lay›c›d›r: Yurttafllar yönünden hukuka ita-
at, yasa koyucu yönünden ise sosyalist düzenin ilkelerine uygun yasama faaliyeti
anlam›na gelir. Öte yandan bu ilke, iktidar partisinin yarg›ya ve di¤er kurumlara
kar›flabilmesini meflrulaflt›ran bir araç ifllevi de görmüfltür. Mahkemelerin parti po-
litikas›na uygun hareket etmeleri de “sosyalist yasall›k” ilkesinin bir gere¤idir. Sos-
yalist yasall›¤›n kapsam›n› ve içeri¤ini, iktidar›n iflçi s›n›f› ad›na sahibi olan komü-
nist partisi saptar.

Demokratik Merkeziyetçilik, iktidardaki komünist partisinin ve sosyalist devle-
tin yönetim ve düzenleme ilkesidir. Demokratik merkezcilik ilkesinin sonucu ola-
rak, alt derece mahkemeler üst derece mahkemelerin ifllemleri ile ba¤l›d›rlar. 

Mülkiyet Biçimleri: Sosyalist hukuk sistemi, asl›nda ço¤u temel kavram›yla Ro-
ma Hukuku unsurlar› tafl›r. Onu ayr› bir hukuk sistemi yapan temel iki özellik araç-
salc›l›¤› ve mülkiyet biçimleri konusundaki farkl›l›¤›d›r. Yaln›zca kamusal mülkiye-
tin egemen mülkiyet biçimi oluflu, böyle olmayanlar karfl›s›nda onu ayr› bir hukuk
sistemi olarak ay›rdetmeyi, ilk bak›flta hakl› gösterir. Bunun bafll›ca sebebi özellikle
mülkiyet biçimleri ile igili düzenlemelerin tarihte ilk kez ve yaln›zca 20.yüzy›l›n sos-
yalist devletlerinde ortaya ç›kt›¤›na iliflkin yayg›n ve fakat yanl›fl kan›d›r.

Ne var ki, bütün bir hukuk düzeninin toptan “sosyalist” veya “kollektivist” ola-
rak adland›r›lmas›n› gerektirecek denli kamusal mülkiyet a¤›rl›¤› belki ilk kez Sov-
yetler Birli¤i örne¤iyle ilgi konusu olmufltur. Bu ilginin merkezinde ise, geri bir ta-
r›m toplumunu ileri bir endüstri toplumuna dönüfltürme gibi, Marx’›n öngörüleri-
ne yabanc› bir modernlefltirme hareketinin toprak mülkiyeti temelinde örgütlen-
mesi yer al›r. ‹lginç bir biçimde Sovyetler Birli¤i’nin kurulufluna da çözülüflüne de
toprak ve tar›mla ilgili birer düzenleme tan›kl›k etmifltir: Toprakta özel mülkiyeti
kald›ran ve 1917 tarihli Toprak Kararnamesi ile tar›msal topraklar›n özellefltirilme-
sini düzenleyen 1990 tarihli Toprak Reformu Yasas›... Sovyet yönetiminin kurulu-
flunda kollektiflefltirme önce toprak mülkiyetinde bafllam›fl, oradan sanayi ve ti-
caret alan›na yayg›nlaflm›fl; çözülüflünde özellefltirme tar›m topraklar›ndan baflla-
y›p, do¤al kaynaklar ve endüstriyel alana yay›lm›flt›r. Bu yüzden, Sovyetler Birli-
¤i’ndeki temel mülkiyet biçimlerini tar›m mülkiyeti üzerinden ele alaca¤›z.

Devlet Mülkiyeti: Devlet mülkiyetinin konusu toprak ve topra¤›n alt›, sular, or-
manlar, fabrikalar, de¤irmenler, madenler, maden ocaklar›, her türlü ulaflt›rma,
bankalar, iletiflim araçlar›, devlet taraf›ndan kurulmufl olan büyük tar›msal-zirai ifl-
letmeler, sovhozlar, flehirde ve sanayi merkezlerindeki konutlard›r. Devlet mülki-
yeti, bütün halk›n mal› anlam›n› tafl›r; yani Devlet bu mallar›n yöneticisidir. Sov-
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Araçsalc›l›k
(enstrümantalizm): Hukuku,
salt toplumsal de¤iflmenin
bir arac› olarak gören; onun
kendine özgü bir do¤as›
oldu¤unu yads›yan hukuk
ideolojisi. Araçsalc›l›¤›n bir
di¤er sonucu da, hukukun
ba¤›ms›z bir de¤er
tafl›mad›¤›; olsa olsa
istenilen düzeni tesis etmek
gibi bir araç-de¤ere yönelik
olabilece¤i, yoksa ortak
hay›r, adalet ve özgürlük
gibi amaç-de¤erlere yönelik
bir de¤er tafl›mad›¤›
yolundaki ahlaki tutumdur.

Kolektiflefltirme: Sovyet
siyasi tarihinde Stalin (Josef
Visarionoviç Çugasvili)
dönemine ait kapsaml›
giriflimin ad› olarak
an›lmakla birlikte, Sovyet
hukuk tarihi bak›m›ndan
genel mülkiyet sistemindeki
dönüflümü ifade eder.



hozlarda, üretim araçlar› bütünüyle devlete ait oldu¤undan, devlet topra¤›n sahibi
say›lmakta, orada çal›flanlar ise ücret karfl›l›¤›nda çal›flmaktayd›lar. 

Kollektif Çiftlik Mülkiyeti: Bu kategoride kolhozlar yer almaktad›r. Kolhozlar,
devlet denetiminde tar›msal üretim yap›lan kooperatif çiftliklerdir. Buralarda bulu-
nan canl› ve cans›z mallar ile tesisler ve üretilen ürünler kolhozlar›n ve kooperatif
örgütlerinin ortaklafla mülkiyetindedir. Kolhozlar›n elindeki topraklar, süreye ba¤-
l› olmaks›z›n kooperatif örgütlerine terk edilir. Böylece bu tür topraklar›n ç›plak
mülkiyeti devlete ve yararlanma hakk› kolektif çiftlik tüzel kiflili¤ine ait olmufl olur.
Bu niteli¤inden ötürü kolhoz kendine özgü bir mülkiyet biçimidir. Devlet, sovhoz
iflletmelerinin üretimini istedi¤i gibi kulland›¤› halde, kolhozlar ürünlerini kendi
mallar›ym›fl gibi tek bafllar›na kullanmaktad›rlar.

Kiflisel Mülkiyet: Eski Sovyet Medeni Yasas›’n›n 105. maddesi ‘’Yurttafllar, mad-
di ve kültürel ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere, kiflisel mülkiyet sahibi olabilirler. Her
vatandafl, çal›flmaktan ve kendi tasarrufundan do¤an gelire, bir eve veya bir evin
bir k›sm›na, yard›mc› ev araçlar›na, evde yararlan›lan eflyaya ve kiflisel kullanma ve
konfor eflyas›na sahip olabilir. Kiflisel mülkiyet konusu olan mallar, çal›flmadan ge-
lir elde etmek amac›yla kullan›lamaz’’ hükmünü tafl›yordu. Bu maddenin anlafl›l›fl›
ve uygulamas›, foto¤raf makinas›ndan binek otomobile dek, kiflisel mülkiyet kap-
sam›na nelerin girece¤inin kültürel ve teknik geliflme ve anlay›fla b›rak›lm›fl olma-
s›yd›. Kiflisel mülkiyet konusu mal›n çal›flmadan gelir elde etmek amac›yla kullan›-
lamayaca¤› yolundaki ilkenin ise istisnalar› vard›. Örne¤in ikinci konuta sahip olan
bir Sovyet yurttafl› bu tafl›nmaz›ndan kira geliri elde edebilirdi.
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Resim 3.1

Gaius’un
Institutiones’inin
eski bir el yazmas›
örne¤i

Kaynak:
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Özel Mülkiyet: Kiflisel mülkiyet ile özel mülkiyet aras›ndaki fark, bir mal›n tah-
sis edilme amac›d›r. Yani bir nesne, malikin ve ailesinin kiflisel ihtiyaçlar›n› karfl›la-
mak için kullan›l›yorsa kiflisel mülkiyet; ayn› nesne gelir elde etmek için kullan›l›-
yorsa özel mülkiyet kategorisindedir. Örne¤in, bir dikifl makinas›n›n maliki, bu
makina ile kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlar›n› karfl›layacak elbiseler dikiyorsa ma-
kina üzerindeki mülkeyeti kiflisel; makinayla dikti¤i elbiseleri semt pazar›nda kar
elde edecek flekilde sat›yorsa makina üzerindeki mülkiyeti özeldir. 

Sovyet Hukuku’nda özel mülkiyet dolayl› olarak kabul görmüfltü. Sosyalist eko-
nomi yan›nda çiftçilerin ve zanaatkarlar›n salt kendi kiflisel çal›flmalar›na dayanan
küçük ölçekli ekonomileri kabul ediliyordu. Bu çerçevede, kollektif çiftliklerde ça-
l›flan her çiftçi ailesinin, kollektif çiftlikten sa¤lad›¤› gelirden baflka, küçük bir top-
rak parças›n›, kiflisel mülkiyet olarak elinde bulundurabilece¤i, bu toprak parças›
üzerinde konut sahibi olabilece¤i, çiftlik ve kümes hayvanlar›na ve küçük tar›m
araçlar›na malik olabilece¤i ve bu mülkiyet alan›n›n kollektif çiftlik statüsünde gös-
terilece¤i kabul edilmiflti. Kiflisel kullanma için elde bulundurulabilen, süresiz ve
karfl›l›ks›z yararlanma hakk›n›n konusu olan bu toprak parças› genellikle 2,5 ile 5
dönüm aras›nda de¤iflirdi. ‹flte bu özel ekonomi alan›nda, kiflisel mülkiyete konu
olan toprak, tar›m araçlar› ve hayvanlarla gelir getirici bir özel mülkiyet iliflkisi ta-
n›nm›fl oluyordu. 

TÜRK HUKUKU’NUN TAR‹HSEL GEL‹fi‹M‹
Hukuki kurumlar do¤arlar, çeflitlenirler, bir co¤rafyadan di¤erine göçerler, çöker-
ler veya dönüflürler. E¤er bu süreci bir tür evrim, yani hukukun evrimi olarak an-
larsak hukuk tarihi, hukukun evriminin tarihidir. Günümüzde “aile”den söz etti¤i-
mizde zihnimizde canlanan imge nas›l iki yüz y›l önce yaflayan birinin ayn› sözcü-
¤ü duydu¤unda zihninde canlananla ayn› de¤ilse; daha eskilerde, örne¤in göçebe
yaflam tarz›nda yaflayan birisininkiyle de ayn› de¤ildir. Roma Hukuku’nun pater fa-
milias ekseninde tan›mlanan ailesi ile günümüz çekirdek ailesi; bu farkl› aile tür-
lerindeki aile reisi kavramlar› birbirlerinden oldukça farkl›d›r. Ayn› farkl›l›k kimi
sözleflme tiplerine, ticari iliflkilere, hatta devlet kurumlar›na kadar tafl›nabilir. 
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Resim 3.2
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‹flte bu yüzden, hukukun genel evrimi hukukun dallar› üzerinden incelenebilir:
Aile, mülkiyet, miras, sözleflme, uyuflmazl›k çözümü, devlet kurumlar›, uluslarara-
s› antlaflma ve çat›flmalar... Hukuk tarihi, bu alanlar›n farkl› kültürlerde gelifliminin
tarihi, yani bir tür kültür tarihidir. 

Bu anlamda Türk toplumunda farkl› dönemlerde nas›l bir hukuki yap›n›n ege-
men oldu¤u; hukuki de¤iflmenin hangi etmenlerce belirlendi¤i sorunu, nihai an-
lamda Türk kültür tarihi sorunudur. 

‹slam Hukuku
Osmanl› Türkleri ‹slam dinine mensup olduklar›ndan özel hukuk alan›nda uygu-
lanan hukuk ‹slam Hukuku idi. Osmanl› Kamu Hukuku’nun da bütünüyle ‹slam
Hukuku’na ba¤l› oldu¤unu iddia edenler oldu¤u gibi, ‹slam Hukuku’nun temel
prensiplerinden baz›lar›na aç›kça ayk›r› hüküm ve düzenlemeler içeren bir Örfi
Hukuku’n Osmanl› kamu yaflam›n›, özelikle de devlet gelene¤ini biçimlendirifli yü-
zünden, bu yarg›ya karfl› ç›kanlar da vard›r. 

Her hâlükârda Osmanl› Hukuku, hatta Tanzimat’tan sonra bile, ‹slam Hukuku
çerçevesi d›fl›nda de¤erlendirilemez görünmektedir. Hemen ekleyelim, “‹slam Hu-
kuku”, görece modern zamanlara ait bir terimdir. ‹slam dininin ilk tebli¤ y›llar›n-
da, hicret döneminde, dört halife devrinde ve sonras›nda “‹slam Hukuku” gibi ay›-
r›c› bir ifadeye rastlanmaz. Ayr›ma vurgu yapmak, modern dönemin bir ürünüdür.
Halklar›n›n ço¤u müslüman olan baz› ülkeler kendi hukuk düzenlerini böyle ad-
land›rmaktad›rlar. Bu durumda böyle bir adland›rma ya bir s›n›fland›rma ifllevi, ya
da meflrulaflt›rma ifllevi görmek için kullan›l›yor demektir. Bundan baflka, “‹slam
Hukuku” terimi fieriat olarak da bilinen ve ‹slam dinince vazedilmifl ilahi ilkeleri
ifade etmekde de kullan›l›r. Gene terim, modern döneme kadar f›k›h olarak bili-
nen “Hukuk Bilimi” kavram›na karfl›l›k olarak da kullan›lmaktad›r. Her hâlükârda
“‹slam Hukuku” bafll›¤› alt›nda vas›flar› di¤erlerinden az çok farkl› bir hukuk kav-
ram› ve düzeni vard›r. 

fieriat: ‹slam dini aç›s›ndan dar anlamda fleriat, ‹slam dinini belirleyen ilahi buy-
ruklar›n toplam›d›r. Arap dilinde terimin etimolojik çözümlemesi onda, bir ›rma¤a
giden farkl› yollar, beyan, yasa ve ilkeler bütünü gibi anlamlar›n dile geldi¤ini gös-
termektedir. Genifl anlamda kullan›ld›¤›nda ise insan›n toplumsal varoloflunu sür-
dürmesinin koflullar›n›, yani “hukuk düzeni”ni ifade eder. Bu yüzden ‹slam fleriat›
befleri varl›¤›n hem kendisi, yani bio-fizyolojik, psiflik ve bilinç dünyas› ile; hem de
çevresi, yani toplum ve do¤a ile iliflkilerini düzenleyen bütüncül (holistik) bir nor-
matif sistemdir.

F›k›h: ‹slam Hukuk Bilimi fleriat›n belirli hiyerarflik kaynaklardan saptanaca¤›
kabulüne dayan›r. Edille-i fier’iyye (fler’î deliller) olarak da adland›r›lan bu kaynak-
lar›n neler oldu¤u ilk ikisi d›fl›nda mezhepler aras›nda tart›flmal›d›r. ‹lk ikisi yani
Kitap ve Sünnet ayr›lamaz biçimde birbirlerine ba¤l›d›rlar; çünkü anlay›fl bak›m›n-
dan birbirlerini gösterirler. Di¤erlerinin kaynak olufllar›, usulcülerin ve giderek
mezheplerin ‘’kaynak’’ kavram›ndan ne anlad›klar›yla, daha do¤rusu birbirlerinden
hangi noktada ayr›ld›klar›yla ilgilidir. Burada yaln›zca, kaynak bafll›¤› alt›nda sün-
ni mezhepleri izleyen hukukçular›n zikrettiklerine de¤inmekle yetinece¤iz. Buna
göre, Kitap (Kur’an) ve Sünnet’ten baflka icmâ, k›yas, istihsan, maslahat (mesâlih-i
mürsele), örf, kaynaklar aras›nda zikredilir. 

Semavi ve bu yüzden de temel nitelikteki Kitap yani Kur’an-› Kerim, 23 y›ll›k ri-
salet süresi boyunca Hazreti Muhammed’e ayetler ve sureler fleklinde vahyolun-
mufl Tanr› kelam› olarak kabul görür. Sünnet ise Hazreti Muhammed’in söz ve ey-
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F›k›h: Bilmek, anlamak,
derinlemesine kavramak,
örtük olan›n hakikatine
nüfuz edip karanl›k olan›
ayd›nlatmak gibi anlamlar›
karfl›layan f›k›h; hukuki
anlamda, insan›n belirli
koflullara ba¤l› olarak ne
yapmas› gerekti¤ini, söz
konusu koflullarla eylemsel
gereklilik aras›ndaki ba¤›n
niteli¤ini ve flu ya da bu
tarzda eylemeyi seçerse
bunun sonuçlar›n›n neler
olaca¤›n› bilme yetisi
anlam›na da gelir. F›k›h
genellikle üç alt bafll›kta
incelenir:
1. ‹bâdât (ibadetler),
2. Muâmelât (hukuki

ifllemler, sözleflmeler,
evlenme, boflanma, miras)

3 Ukûbât (ceza hükümleri)

Mezhepler: Arapçada yol,
ç›¤›r, görüfl anlam›na gelen
mezhep sözcü¤ü, ilâhiyat ve
felsefe alan›nda kutsal
metinlerin nas›l anlafl›l›p
içeriklendilmesi gerekti¤ine
iliflkin yol, yordam, yöntem,
üslup ve tarz bütünlü¤ü
tafl›yan bir anlay›fl›n
benzerlerinden ay›rt edici
özellikleriyle oluflturdu¤u
ekolü ifade eden bir
terimdir. 



lemlerini ifade eden ikinci temel kaynakt›r. ‹cma, fakihlerin bir sorun karfl›s›nda
ayn› çözüme ulaflmalar›d›r. K›yas (örnekseme, analoji), belirli bir sorunu çözmek
için, ona çok benzeyen baflka bir sorunun çözümüne uygulanan hükmü benzete-
rek uygulamakt›r. K›yas sonucu verilen hüküm fakih bak›m›ndan içtihatt›r. Sahabe
zaman›nda bireysel görüfl anlam›nda re’y terimi kullan›l›yordu. Bu yüzden k›yas›
kabul eden f›k›h anlay›fl›na “ehl-i rey” de denilmiflti. F›k›h aç›s›ndan içtihad Kur’an
ve hadislere dayan›larak, daha önce çözülmemifl bir sorunun müçtehid taraf›ndan
k›yas yoluyla çözüme kavuflturulmas›d›r. F›k›h tarihinde 9. yüzy›l sonlar›na do¤ru
“içtihat kap›s›n›n kapand›¤›” kabul edilir. 

Kaynaklar aras›nda zikredilen istihsan, daha önce karfl›lafl›lmam›fl bir durum or-
taya ç›kt›¤›nda fakihin kendisine uygun gelen ve genel kural›n istisnas› olarak k›-
yasen hüküm kurmas›d›r. ‹stihsana örnek olarak, çal›flt›r›ld›klar› halde aç b›rak›lan
kölelerin, bir flahs›n devesini çald›ktan sonra kesip yemeleri üzerine Halife Ömer’in
kölelerin h›rs›zl›k suçundan ellerinin kesilmesine hükmetmek yerine onlar› suçsuz
say›p, köle sahibini deve sahibine, devenin de¤erinin iki kat› kadar tazminat öde-
meye mahkûm etmesi verilebilir. 

Bir di¤er kaynak, maslahat (mesâlih-i mürsele), kald›r›lmas›nda zorunlu ve ka-
musal yarar bulunan bir güçlü¤ü kald›rmak için hükmolunan çözümdür. Gene
kaynak olarak de¤erlendirilen örf ise toplumunun benimsedi¤i, al›flageldi¤i ve
günlük yaflay›fl›nda uymak zorunda hissetti¤i davran›fl tarzlar›d›r.

‹slam’da mezhebler ve f›k›hla ilgisi konusuda Abdulkadir fiener’in ‘’‹slamda Mezhebler ve
F›k›h Ekolleri’’ bafll›kl› bilimsel etüdüne flu adresten ulaflabilirsiniz: http://dergiler.anka-
ra.edu.tr/dergiler/37/731/9309.pdf

Klasik ‹slam Hukuk Bilimi fleriat› üç ana bölümde incelemifllerdir:
1. ‹bâdât (ibadetler): ‹badet ‹slam’da, genel olarak Allah’›n r›zas›n› kazanmak

amac›yla gerçeklefltirilen olumlu ve olumsuz eylemleri kapsar. Dar anlamda
ise ayet ve hadislerde özel flekil ve flartlar› belirlenen ritüellerin uygulanma-
s› kastedilir. Müminlerin namaz, oruç, hac gibi farizeleri yerine getirmeleri
ibadetlerle ilgilidir.

2. Muâmelât ( ifllemler): ‹nsanlar aras›ndaki do¤umdan ölüme dek her tür ve
düzeydeki toplumsal iliflki, bu bölümde incelenir. Sözleflme, miras, evlen-
me, boflanma,tazminat ve benzeri ifllemler bu bölüm alt›nda incelenmifltir.
Devletleraras› iliflkiler de kifliler aras› iliflkilere k›yasen hukuk konusu yap›l-
d›¤›ndan, onlar da bu bölüme dahil olurlar. Kimi alimler Münâkehât’›, yani
evlenme, boflanma ve benzeri ifllemleri ayr› bir bölüm olarak da de¤erlen-
dirirler.

3. Ukûbât (ceza hukuku): ‹slam Hukuku’nda, ifllenen ve suç say›lan fiiller ile
bunlara uygulanacak yapt›r›mlar› gösteren k›sma “ukûbât” denilir. Bu bölüm
bedenî, mali veya cayd›r›c› baz› cezai hükümleri kapsar. ‹slam ceza huku-
kunda suç say›lan bir fiil ya Allah’›n haklar›na (Hakullah) karfl› ya da kiflile-
rin haklar›na karfl› (Hakk-i Ademi) ifllenmifl kabul olunur. K›sas, had ve ta’zir
olmak üzere üç de yapt›r›m grubu vard›r. 

K›sas, öldürme, yaralama ya da bir uzvun kullan›lamaz hale getirilmesi ile so-
nuçlanan fiillerin bilerek ve isteyerek (kasden) iflleyen faillerinin, kad› karar›yla ifl-
ledikleri suçun ayn›s›na maruz b›rak›larak cezaland›r›lmas›d›r. 

Allah’›n haklar›na karfl› ifllenen suçlara ise hadd cezas› uygulan›r. Hadd cezas›
Kur’ân’da yer alan zina, h›rs›zl›k, kazf (zina iftiras›), yol kesme (kat’ül târik) suçla-
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r› ile sonradan icma ile bu kapsama sokulan hamr (ekflime sonucu alkol içeren iç-
kiler) içme suçlar›na karfl›l›k gelen yapt›r›mlar› topluca ifade eder. Kur’ân’da zina-
n›n seksen de¤nek ile cezaland›r›lmas› buyurulmufl iken, sonradan gene icma ile,
de¤nek vurma cezas› recme dönüfltürülmüfltür. Recm, suçlunun tafllanarak infaz
edilmesidir ve Musevi hukukuna dek tarihi izlenebilen bir yapt›r›md›r. 

K›sas ve Hadd kapsam›nda yer almay›p, örne¤in doland›r›c›l›k, evrakta sahteci-
lik, flantaj, yalanc› tan›kl›k gibi suç ve ceza olarak belirlenmeleri kamu düzenine
b›rak›lm›fl kimi fiillere ise ta’zir cezalar› uygulan›r.

F›k›h ö¤retisi fler’iat› hangi ayr›mlarla incelemifltir?

Osmanl› Hukuku

fier’iat ve Örf
Tarihçiler Osmanl› Devleti’ni, kurulufltaki beylik dönemi, imparatorluk halini al›fl›
ve çöküflünü içerecek tarzda 1299 ile 1918 tarihleri aras›ndaki bir zaman diliminde
incelerler. Hukuk tarihi aç›s›ndan ise sorun biraz daha farkl›d›r. Kamu hukuku an-
lam›nda beylik ve imparatorluk birbirinden tür ve nitelik olarak farkl› iki devlet gi-
bidir. Özel hukuk aç›s›ndan da Osmanl›n›n bir dönemini di¤erine efl görmek müm-
kün de¤ildir: ‹mparatorluk, millet sistemi ile bir tür çok hukuklulu¤u baflarabilmifl-
ken, çöküfl döneminde adli kapütülasyonlara karfl› hukuk birli¤i eriflilemeyen bir
özlem halini alm›flt›r. Her fleye ra¤men genellikle Osmanl› Hukuku’nun ‹slam Hu-
kuku niteli¤i tafl›d›¤› söylenir. 

Osmanl› Hukuku’nu, özellikle de kamu hukukunu belirleyen bir di¤er nitelik
onun ayn› zamanda bir örfi hukuk olufludur. fieri’at’a göre fia’ri (yasa koyucu) Al-
lah oldu¤una göre herhangi bir ‹slam hükümdar›n›n kendisini yasa koyucu kabul
etmesi mümkün de¤ildi. Asli yasa koyucu niteli¤i tafl›mayan hükümdar, asli yasa-
koyucunun iradesinin gözeticisi ve koruyucusu olabilirdi ancak. Üstelik fler’i hü-
kümlere göre hükümdar›n f›k›h ve dinî ilimler alan›nda yeterli donan›m› yoksa,
kendisinin fler’i ahkama iliflkin bizzat hüküm ve tasarrufta bulunmamas› gerekirdi.
Ancak olmas› gerekenle fiilen olan aras›ndaki ayr›m Osmanl› hukuk tarihinde de
hükmünü icra etti: Hükümdar›n kendi iradesine dayanarak fler’iat d›fl› alanda yasa
koyma yetkisi anlam›nda, fler’i hukukun yan›nda bir de örfi hukuk ortaya ç›kt›. Bu-
günkü anlam›yla, genifl ölçüde kamu hukuku kapsam›nda yer alabilecek konular-
da padiflah ‘’kanunname’’, ‘’emirname’’, ‘’yasakname’’ gibi adlar alt›nda yasama fa-
aliyetinde bulunuyor; böylece örfi hukuk olufluyordu. Fatih Sultan Mehmet devri-
nin alimlerinden Tursun Bey örfü “siyâset-i sultâni ve yasag-i pâdisahî” denir ki,
urefâmizca ona örf derler” tarz›nda tarif eder. Buradaki örf, günümüzde “örf ve
âdet hukuku” derken kulland›¤›m›z örften farkl› bir anlam tafl›r: Hükümdar›n yasa
koymas› anlam›na gelir. “Emirname”, “kanunname”, “yasakname” adlar›yla da an›-
lan bu yasama faaliyetleri, asl›nda Osmanl›’dan önceki Türk devletlerinde de bafl-
vurulan bir yolun Osmanl› Hukuku’na yans›m›fl biçimiydi. Osmanl› sultan›n›n “ni-
zam-i âlem” için, yani dünyan›n düzeni için fler’iata ayk›r› olmamak üzere yasa koy-
mas› ile özellikle devlet örgütü, tar›msal üretim, vergiler ve ta’zir kapsam›ndaki ce-
zalarla ilgili genifl bir yasama faaliyeti ortaya ç›km›flt›r. Sultan›n yasama ve yürütme
yan›nda yarg›sal yetkileri de vard›r, ancak Osmanl› Hukuku yarg›lama erkini ilmi-
ye s›n›f›na b›rakm›fl; belirli ilimlerde e¤itim görmüfl alimlerin kad›l›k görevini yeri-
ne getirmesi kabul edilmiflti. ‹slam Hukuku’na göre kad›lar›n verdi¤i kararlar kesin-
di, ancak rüflvet ald›klar›ndan yak›n›lm›fl ya da haks›z bir hüküm vermifllerse, ilgi-
linin talebi üzerine verilen hüküm kazaskerce denetlenip gerekirse de¤ifltirilirdi.
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Kazasker (Kad› asker):
Osmanl› Devleti’nde askerî
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davalara bakan hâkim.
Kazaskerlik, ilmiye
mesle¤inin en yüksek
mertebelerinden biri olup
Anadolu ve Rumeli olmak
üzere iki kazaskerlik mevcut
olup, Rumeli kazaskeri
derece ve yetki olarak
di¤erinden daha üstündü.
Kazasker, kad› ve
müderrislerin atama ve
tayin iflleri ile de yetkiliydi.
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Böylece, en az›ndan Tanzimat’a kadar fler’i alanda içtihadi, örfi alanda yasa te-
melli bir hukuk varl›¤›n› sürdürdü. Osmanl› milletler sistemi özel hukuk alan›nda
her milletin kendi hukuk veya örfüne göre ve kendi uyuflmazl›¤›n› çözmesine ola-
nak tan›yordu. Gerek Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun dünya sistemindeki egemen ko-
numunu yitirmesi, gerek ekonomisini üzerine oturttu¤u toprak sisteminin çözül-
mesi, gerekse askerî, bilimsel ve devlet örgütü alan›nda yenilenme yetene¤inin
h›zl› yitimi hukuk sistemini ifllevsiz k›lmaya bafllam›flt›. 

Kendisi de hukuki bir düzenleme olan Tanzimat Ferman› Osmanl› toplumunun
kendisini zorunlu hissetti¤i dönüflüm ve yenilikleri ortaya koymaya çal›flt›¤› yeni
bir dönemin habercisi oldu.

Tanzimat Dönemi: Gelenek ve Bat› Hukuku
1800’lerin bafllar›nda gerek özel hukuk, gerekse kamu hukuku alan›n›n yap›s› eski-
den yan›t verdi¤i sorunlara yan›t veremez duruma gelmiflti. Böylece Osmanl› toplu-
mu çok geç kalarak da olsa Tanzimat’la beraber hukuksal kurumlar›n modernleflti-
rilmesine iliflkin düzenlemelere giriflti. 1839 tarihli Gülhane Hatt› Hümayunu’nda
vatandafllar›n kanun önünde eflitli¤i ilkesi ilk defa beyan edilmifl ve ceza hukukun-
da keyfîli¤in ortadan kald›r›laca¤› aç›klanm›flt›r. 1856’da Islahat Ferman› ile eflit va-
tandafll›k haklar› yönünde önemli ad›mlar at›lm›fl, nihayet 1876’da modern anlam-
da bir anayasa, Kanun-u Esasî ile meclis ve meflruti ilkeler kabul edilmifltir.

1858’de, 1810 tarihli Frans›z Ceza Kanunu’na dayan›larak, kimi eklemelerle
Cumhuriyet’in kurulufluna dek yürürlükte kalacak modern bir ceza kanunu kabul
edilmifltir. 1858’de Kanunname-i Ticaret, 1864’de Ticaret-i Bahriye Kanunamesi,
1880’de Usûl-i Muhakemet-i Cezaiye Kanunu (ceza yarg›lamas›) ve Usul-i Muhake-
mat› Kanunu Hukukiye (hukuk yarg›lamas›) yürürlü¤e girmifltir. Bunlar genellikle
Frans›z Hukuku’ndan iktibas edilen kanunlard›. Böylece Türkiye’de Bat› hukuku-
nun benimsenmesi süreci bafllam›fl oluyordu. Bir yandan da ‹slam Hukuku kay-
nakl› düzenlemeler yasalaflt›rma arac›l›¤›yla hukuk sisteminin unsuru olmaya de-
vam ediyor, böylece kültürel bak›mdan ikili bir görünüm ortaya ç›k›yordu. ‹slam
Hukuku’ndan yola ç›k›larak yap›lan bu özgün yasalaflt›rmalara 1858 tarihli Kanun-
name–i Arazi, 1917 tarihli Hukuku Aile Kararnamesi ve 1876 tarihli Mecelle-i Ah-
kam› Adliyye say›labilir.

Mecelle kabul edilmeden önce, Osmanl› toplumu için modern bir medeni ya-
san›n nas›l olmas› gerekti¤i tart›flmas› Osmanl› ayd›nlar›n› iki görüfle ay›rm›flt›: Bir
yanda Ali Pafla’n›n bafl›n› çekti¤i, Frans›z Medeni Yasas›’n›n (Code Civile) Türkçe-
lefltirilip benimsenmesini savunanlar ile di¤er yanda bafl›n› Ahmet Cevdet Pafla’n›n
çekti¤i ve f›k›h gelene¤ine dayal› olarak bir medeni yasa ortaya konulmas›n› savu-
nanlar... Tanzimat boyunca hukuk kayna¤› olarak Frans›z mevzuat›n›n tercih edil-
mesi, Osmanl› hukuk sisteminin birli¤ini sa¤layaca¤› umuduyla Ali Pafla’y› Frans›z
Medeni Kanunu’nun (Code Civile) iktibas›n› savunmaya itmiflti. Ali Pafla’ya göre bu
ad›m Osmanl› toplumunu içinde bulundu¤u hukuk krizinden kurtaracakt›. Böyle-
ce yabanc›lara tan›nm›fl adli kapütülasyonlar ve az›nl›klara tan›nan yarg›sal ba¤›-
fl›kl›klara katlanmaya gerek kalmayacak, söz konusu unsurlar Frans›z Medeni Ka-
nunu’na itiraz edemeyecekleri için, hukuk alan›nda sa¤lanan birlik temin edilebi-
lecekti. Ali Pafla’ya göre Frans›z Medeni Kanunu’nun kabulü “tüm tebaan›n din ve
mezhepten baflka maddelerde birlefltirilerek aralar›ndaki haset ve rekabetin tama-
men kald›r›lmas›, meydanda olan tehlikeleri kald›rmak için tek ilâç” idi. Ancak bu
tez baflar›l› olamad› ve Ahmet Cevdet Pafla baflkanl›¤›nda kurulan bir komisyon
marifetiyle haz›rlanan 1851 maddelik Mecelle-i Ahkam› Adliyye, hem Osmanl› mo-
dernleflmesinin hem de uzun yüzy›llar›n ard›ndan f›k›h gelene¤inin özgün bir bafl-
yap›t› olarak, 1926’ya dek yürürlükte kalmak üzere kabul edildi.
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Mecelle-i Ahkam› Adliyye
(Mecelle): 1868-1878 y›llar›
aras›nda Ahmet Cevdet
Pafla baflkanl›¤›ndaki bir
komisyon taraf›ndan
derlenen ve Hanefi
mezhebinin medeni hukuka
iliflkin f›k›h kurallar›
kodeksidir. Bir girifl ile
onalt› bölümden oluflur ve
1851 madde içerir. Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun son
yar›m yüzy›l›nda fler’i
mahkemelerde, 1926 y›l›na
dek Cumhuriyet
mahkemelerinde, 20.
yüzy›l›n sonlar›na dek
‹srail’de müslümanlar
aras›ndaki uyuflmazl›klarda
uygulanm›fl ve hâlen Bosna-
Hersek Cumhuriyeti’nde
Avusturya Medeni Yasas› ile
birlikte s›n›rl› olarak
uygulanmaktad›r.

Kanun-u Esasî: 1876’da ilan
edilmifl, 1878’de II.
Abdülhamit taraf›ndan
ask›ya al›nm›fl, 24 Temmuz
1908 ihtilali sonucunda
de¤iflikliklerle yürürlü¤e
girmifl ve k›smen 1924
tarihine kadar yürürlükte
kalm›fl Anayasa’d›r. 



Cumhuriyet ve Türk Hukuk Devrimi
Osmanl› devleti özellikle Tanzimattan sonra adli kapitülasyonlardan kurtulmak
için gerek yasalaflt›rma, gerekse yabanc› hukukun benimsenmesi alan›nda çok ça-
ba göstermifltir. ‹mparatorlu¤un I. Dünya Savafl›’ndan yenik ç›kmas› üzerine daya-
t›lan Sevr Antlaflmas› ile hem fiilen Osmanl› Devleti sona eriyor hem de adli kapi-
tülasyonlar ve konsolosluk mahkemelerinin yetkileri geniflliyordu. Anadolu’da
bafllat›lan Kurtulufl Savafl›’n›n zaferinden sonra, bat›l› devletlerle akdedilen Lozan
Antlaflmas› ile her tür kapitülasyon, bu arada Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenli¤i-
ni s›n›rlayan adli kapütülasyonlar da kald›r›lm›flt›. 

Adli kapütülasyonlar›n kald›r›lmas›, gecikmifl moderleflmenin tamamlanmas›
ere¤i ile birlikte yürümüfl, hukuk alan›nda köklü de¤iflimi konu edinen Türk Hu-
kuk Devrimi, hem ba¤›ms›zl›¤›n kazan›lmas› hem de modernleflme amac›n› birlik-
te yüklenmifltir. Hukuki benimseme, Cumhuriyet Hukuk Devrimi’nin tek yönte-
mi de¤ilse bile a¤›rl›kl› yöntemi olarak ifllev görmüfl; devrimci yasaman›n 1924 ta-
rihli 442 say›l› Köy Kanunu gibi dili ve yaz›m tekni¤iyle yepyeni ve özgün örnek-
lerinin önüne geçmifltir. 

Cumhuriyet Hukuk Devrimi’nin tek yöntemi benimseme de¤ildir; 430 say›l› Tevhid-i Ted-
risat Kanunu ve 442 say›l› Köy Kanunu Cumhuriyet yasamas›n›n özgün ürünleridir.

Benimsemenin, hukuk devriminin ana niteli¤ini belirlemesindeki as›l etken
Tanzimat’tan beri çözülememifl olan adli kapütülasyonlar sorunundan kurtulmak
ve bu yolla tam ba¤›ms›zl›¤› sa¤lamakt›r. 1876 tarihli Kanun-u Esasî’nin “Osmanl›
tabiiyetinde bulunan herkes, hangi din ve mezhepten olursa olsun, istisnas›z Os-
manl› tabir olunur” yolundaki 8. maddesi ne müslüman teba d›fl›ndaki Osmanl›
halklar›n›n ulusçuluk ak›m›n›n da etkisiyle kendi hukuklar›na tâbi olma istemini,
ne de konsolosluk mahkemeleri arac›l›¤›yla güçlü bat›l› devletlere tan›nan adli ka-
pütülasyonlar sorunu çözmeye elveriflli bir düzen yaratamam›flt›. 

Lozan Antlaflmas›’yla sonuçlanacak görüflmelerde de az›nl›klar›n hukuksal ayr›-
cal›klar› önemli bir çekiflme konusuydu. Bat›l› temsilciler, özellikle aile hukuku
alan›nda Hr›stiyan ve Müslümanlara uygulanabilecek uygun bir kanun yap›lama-
yaca¤›n›, bu yüzden hem dinsel az›nl›klar›n farkl› hukuka tâbi olmalar› ile öndege-
len bat›l› ülke temsilcilerinin Türk Adalet Bakanl›¤› nezninde sürekli dan›flma he-
yetleri bulundurmalar› gerekti¤ini savunuyorlard›. Bat›l› devletlerin tezleri, genç
Cumhuriyet’in modern bir hukuk düzeni kuraca¤›na duyduklar› güvensizlikten
çok, Osmanl› Devleti’nin son döneminden al›fl›k olduklar› hukuki çok bafll›l›¤›n
sürdürülmesiydi. Özel hukuk alan›nda kapsay›c› bir düzenleme olmadan sorunu
çözmek olanaks›zlafl›nca, yap›s› ve felsefesi gere¤i farkl› dinsel anlay›fllarla temel-
de ba¤daflabilir düzenlemeler içeren ‹sviçre Medeni Kanunu’nun benimsenmesi
gündeme geldi. ‹sviçre Medeni Kanunu, Frans›z Medeni Kanunu’ndan farkl› ola-
rak, ‹sviçre gibi etnik ve dinsel farkl›l›klar›, üstelik federal yap›l› bir devlette ortak
yaflam›n gereklerine göre düzenleme ere¤iyle haz›rlanm›fl, akla oldu¤u kadar ge-
leneklere ve insan›n ahlâki do¤as›na da ba¤l› bir yasayd›. 

1926 y›l›nda kabul edilen Türk Medeni Kanunu gerekçesinde kapütülasyon ve
az›nl›klar›n dini ayr›cal›klar›n›n, ancak laik bir hukuk düzeninde anlams›zlaflt›r›la-
bilece¤ini vurgulamaktayd›. Türk Medeni Kanununun 1926’da kabulünün ba¤›m-
s›zl›¤› güvencelendirme amac›n› da aflan sonuçlar› oldu:

• ‹lkin Türkiye böylelikle laik bir hukuk düzenine geçmifl oldu. Buna ba¤l›
olarak, Türk hukuku K›ta Avrupas› hukukunun bir parças› oldu;

• ‹kinci olarak, çok hukukluluktan çöküflle birlikte çok bafll› hukuka evrilen
yap› tasfiye edilerek hukukun birli¤i ve tekli¤i sa¤lanm›fl oldu;
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Benimseme (resepsiyon,
iktibas): Yabanc› hukukun
benimsenmesi Türkçe hukuk
yaz›n›nda “yabanc› hukuk
al›m›”, “iktibas” ve
“resepsiyon” gibi terimlerle
ifade edilegelmifltir. Baz›
yazarlar di¤erlerinin anlam
nüanslar›n› yeterince
karfl›lamad›¤› gerekçesiyle
Frans›zca kökenli resepsiyon
sözcü¤ünü ye¤lerler.
Benimsemenin pek çok
sebebi olabilmekle beraber
yabanc› bir hukukun
benimsenmesinde temel
unsur, benimseyen
toplumun eski yaflam
biçimini sürdürmek yerine
onu de¤ifltirmek istemesidir.S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T



• Üçüncüsü, Hukuku Aile Kararnamesi’yle bafllayan çok eflli evlili¤in yasak-
lanmas› ile tek eflli evlili¤in kabulü baflta olmak üzere aile düzeni ve evli ka-
d›n›n statüsünde kökten bir de¤iflim gerçeklefltirilmifl oldu.  

• Dördüncüsü, ve daha kapsay›c› olan› Medeni Kanun ve onu izleyen benim-
semelerle, modern hukuki düflünce ve hukuk kültürü de benimsenmifl oldu.

1926 ile bafllayan a¤›rl›kl› olarak benimsemeye dayal› hukuki modernleflmenin
tek ürünü Türk Medeni Kanunu de¤ildi kuflkusuz. Ancak Türk Medeni Kanunu
özel hukuk alan›nda Ticaret Kanunu ve usul kanunlar› gibi di¤er pek çok düzen-
lemenin temeli olan ana hukuki düzenleme niteli¤i tafl›d›¤›; dahas› medeni yasa-
lar ilgili olduklar› toplumun hukuksal kimli¤ini ifade ettikleri için, onun benim-
senmesi neredeyse tek bafl›na bütün bir hukuk devriminin yön ve içeri¤ini ifade
etmektedir.

Türk Hukuk Devrimi’ne iliflkin anlat›mlarda 1926 tarihinde kabul edilen Türk Medeni Ka-
nu’nun vurgulanmas›, onun hangi özelli¤ine dayanmaktad›r?
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De¤iflik tarihsel dönemlerde hukuki kavramla-
r›n ve kurumlar›n evrimini anlatmak
Her hukuk düzeninin, kendi hukuk kurallar›n›
ifade etmeye yarayan kavramlar›, bu kurallar›n
sistematizasyonda kulland›klar› kategorileri var-
d›r. Hukuk bir kültür ürünü oldu¤una göre, bir
baflka hukuk düzeninin kavram ve kurumlar›na
bilincimizi açmam›z, asl›nda bir baflka hukuk kül-
türünü tan›mam›z demektir. Yabanc› kültürün
kurumlar›n› kendi hukuk kültürümüzün diline
çevirmek, bunun yeterli olmad›¤› yerde de söz
konusu kurumlar›n hangi toplumsal ifllevlere kar-
fl›l›k geldi¤ini ortaya koymak için kendi hukuk
kültürümüzle yabanc› olan› karfl›laflt›rmam›z ge-
rekir. Burada, Karfl›laflt›rmal› Hukuk devreye gi-
rer. Karfl›laflt›rmal› Hukuk, belirli bir hayat olay›
karfl›s›nda uygun hukuki çözümün ortaya kon-
mas› amac›na ba¤l› olarak, farkl› hukuk düzenle-
rinde benzer sorunlara nas›l çözüm bulundu¤u-
nun araflt›r›lmas› etkinli¤idir.

Hukuk sistemlerini aç›klamak
Hukuk sistemlerini kabaca dört alt bafll›kta kü-
melendirme e¤ilimi vard›r: K›ta Avrupas› Huku-
ku, Anglo-Amerikan Hukuku, Sosyalist Hukuk
ve ‹slam Hukuku...K›ta Avrupas› Hukuku’nu ka-
rakterize eden temel özellik onun Roma Huku-
ku’na dayan›yor olmas›d›r. Hukuk tarihi aç›s›n-
dan Roma Hukuku, Roma flehrinin kurulufl tarihi
olarak kabul edilen MÖ 753 y›l›ndan, Do¤u Ro-
ma ‹mparatoru Iustinianus’un M.S 565 y›l›nda
ölümüne kadar geçen zaman içinde Roma’da ve
egemenli¤i alt›ndaki Akdenizi çevreleyen top-
raklarda uygulanm›fl olan hukuktur. Roma Hu-
kuku’nun kavramsal yap›s›n› anlayabilmek için
baflvurulabilecek kaynak Institutiones’lerdir. Ro-
ma’da hukuk okullar›nda, hukuk e¤itimine girifl
amac›yla haz›rlanm›fl Institutiones’lerden günü-
müze intikal etmifl olan büyük hukukçu Gai-
us’unki, Corpus Iuris Civilis’te yer alan Institutio-
nes’lere de kaynakl›k etmifltir. Roma Hukuku’nun
Almanya’da geçerli oldu¤u bölgenin ve zaman›n
gereklerine göre düzenlenmifl hali olarak Pan-
dekt Hukuku, Cermen Hukukuyla harmanlanm›fl
bir hukuktu. Böylece Pandekt Hukuku, bir yan-
dan Almanya’da Roma Hukukunun benimsen-
mesi, öte yandan Roma Hukukunun Cermenlefl-
mesi gibi iki ifllevli bir süreci ifade eder oldu. K›-

ta Avrupas› hukuk sisteminden farkl› olarak ‹ngi-
liz Hukuku genel kavramlara ve ba¤lant›l› olduk-
lar› yasalara de¤il, örnek olay gruplar›na ve bun-
lar›n konu edinildi¤i yarg› kararlar›na dayal›d›r.
Bir Avrupal› için hukuk deyince zihninde canla-
nan imge yasa ve yasama etkinli¤i iken, bir ‹ngi-
liz için bu yarg›lama etkinli¤idir. Amerikan Hu-
kuku’nda da ‹ngiliz Hukuku’nda da önceki ör-
nek kararlar›n sonrakiler için ba¤lay›c› olmas› il-
kesi geçerlidir. Gerek eski sosyalist, gerekse ha-
len sosyalist olan ülkeler anayasalar›nda sosya-
list hukuk bafll›ca üç temel ilkeye dayand›r›lm›fl-
t›r: Sosyalist demokrasi, sosyalist yasall›k, de-
mokratik merkeziyetçilik.

Türk toplumunun tarih içindeki hukuk kültürü-
nün de¤iflimini saptamak
Osmanl› Türkleri ‹slam dinine mensup oldukla-
r›ndan özel hukuk alan›nda uygulanan hukuk ‹s-
lam Hukuku idi. ‹slam Hukuku’nun kaynaklar›,
Kitap (Kur’an) ve Sünnet’ten baflka icmâ, k›yas,
istihsan, maslahat (mesâlih-i mürsele), örftür. Os-
manl› sultan›n›n “nizam-i âlem” için, yani dünya-
n›n düzeni için fler’iata ayk›r› olmamak üzere ya-
sa koymas› ile özellikle devlet örgütü, tar›msal
üretim, vergiler ve ta’zir kapsam›ndaki cezalarla
ilgili genifl bir yasama faaliyeti ortaya ç›km›flt›r.
Böylece, en az›ndan Tanzimat’a kadar fler’i alan-
da içtihadi, örfi alanda yasa temelli bir hukuk var-
l›¤›n› sürdürdü. Kendisi de hukuki bir düzenleme
olan Tanzimat Ferman›, Osmanl› toplumunun
kendisini zorunlu hissetti¤i dönüflüm ve yenilik-
leri ortaya koymaya çal›flt›¤› yeni bir dönemin ha-
bercisi oldu. Zaman içinde gerek özel hukuk ge-
rekse kamu hukuku alan›n›n yap›s› eskiden yan›t
verdi¤i sorunlara yan›t veremez duruma gelmiflti.
Böylece Osmanl› toplumu çok geç kalarak da ol-
sa Tanzimat’la beraber hukuksal kurumlar›n mo-
dernlefltirilmesine ve adli kapütülasyonlar›n etki-
sini hafiflefltirecek düzenlemelere giriflti. Ancak
bu konudaki nihai ad›mlar Cumhuriyet’in Hukuk
Devrimi ile at›labilmifltir. Adli kapütülasyonlar›n
kald›r›lmas›, gecikmifl moderleflmenin tamamlan-
mas› ere¤i ile birlikte yürümüfl, hukuk alan›nda
köklü de¤iflimi konu edinen Türk Hukuk Devri-
mi, hem ba¤›ms›zl›¤›n kazan›lmas› hem de mo-
dernleflme amac›n› birlikte yüklenmifltir.
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1. “Yarg›sal örnek kararlar›n ana kaynak oldu¤u ‹ngiliz
Hukuku gibi bir hukuk kültüründe hukuki ak›l yürüt-
me ve kan›tlama örnek olaylar› kullan›rken, temel kav-
ramlar›n kurucu nitelik tafl›d›¤› K›ta Avrupas› hukukla-
r›nda hukuki ak›l yürütme ve kan›tlama genel kavram-
lar›n özel durumlara uyarlanmas›na a¤›rl›k verecektir.”
Metinde K›ta Avrupas› ve ‹ngiliz hukuku hangi yönden
karfl›laflt›r›lm›flt›r? 

a. Hukuk teknikleri 
b. Hukuk anlay›fllar› 
c. Hukuk sistemleri 
d. Hukuk tarihleri 
e. Hukuk düzenlemeleri 

2. Afla¤›daki ifadelerden hangisi Gaius’un Institutio-
nes’i hakk›nda söylenemez? 

a. Gaius’un Institutiones’i, kifliler (personae), fleyler
(res), borçlar (obligatione), aileler (familias) ve
davalar (actiones) olmak üzere befl bölümdür.

b. Gais’un Institutiones’i günümüze intikal etmifltir.
c. Gais’un Institutiones’i Corpus Iuris Civilis’te ye-

ralan Institutiones’lere de kaynakl›k etmifltir.
d. Yap›t hukuk kurum ve kavramlar›n› genelden

özele gidecek flekilde ortaya koyar. 
e. Gaius’un Institutiones’i, kifliler (personae), fley-

ler (res) ve davalar (actiones) olmak üzere üç
bölümdür.

3. Özgür bir kimsenin Roma Hukukuna göre hak sahi-
bi olabilmesinin koflulu nedir?

a. Ayn› zamanda vatandafl olmas›
b. Belirli bir yafl› doldurmas›
c. Roma’da ikamet ediyor olmas›
d. Belirli bir malvarl›¤›na sahip olmas›
e. Erkek olmas› 

4. Afla¤›dakilerden hangisi Pandekt Hukuku kavram›n›
aç›klar? 

a. Roma Hukukunun Almanya’da geçerli oldu¤u
bölgenin ve zaman›n gereklerine göre düzen-
lenmifl halidir. 

b. Roma Hukukunun ‹talya’da Rönesansla birlikte
yeniden ele al›nm›fl halidir. 

c. Roma Hukukunun Amerika’n›n baz› eyaletlerin-
de etkili olmufl halidir.

d. Roma Hukukunun Gaius taraf›ndan
Institutiones’te ifllenmifl halidir.

e. Roma Hukukunun Bizans’ta zaman›n gerekleri-
ne göre düzenlenmifl halidir.

5. Afla¤›dakilerden hangisi Equity hukukunu aç›klayan
ifadedir? 

a. Common Law uygulamalar›n›n afl›r› biçimcili¤i-
nin adalet aray›fl›n› karfl›lamadaki yetersizli¤ini
giderme gereksiniminden do¤mufltur. 

b. Afl›r› biçimsel formalitelere sahip olma yüzün-
den Statute Law ortaya ç›km›flt›r.

c. Parlamentonun yasama faaliyetinin bir sonucudur.
d. Önceki örnek kararlar› izleme zorunlulu¤u yoktur.
e. Norman krallar›n›n atad›¤› gezici yarg›çlar›n fa-

aliyetinin ürünüdür.

6. Amerikan hukukunun hangi özelli¤i onun modern
hukuk tarihindeki özel yerini vurgular? 

a. Bat›ya göç hareketi, hukuksuz bir toplumsal ya-
flam biçiminden hukuki bir yaflam biçimine ge-
çiflin yegane modern örne¤i olmas›

b. Yüksek Mahkemenin yetkileri konusunda tutu-
cu davranmas›

c. Kongrenin yasama faaliyetine önem vermesi
d. Önceki örnek kararlara uyma zorunlulu¤unun

bulunmas›
e. Kiflisel haklar›n korunmas›nda etkili hukuki me-

kanizmalara sahip olmas›

7. Sosyalist toplum iliflkilerinin oluflturulmas› için araç-
sal bir de¤er tafl›yan hukuka ilgililerin itaati hangi sos-
yalist hukuk ilkesinin içeri¤ini oluflturur? 

a. Sosyalist Yasall›k
b. Kollektivizm
c. Demokratik Merkeziyetçilik
d. Hukuk Devleti
e. Sosyalist Demokrasi

8. Bir ülkede da¤›n›k halde bulunan hukuk kurallar›-
n›n ait olduklar› hukuk dal›na ba¤l› olarak derlenip
sistemli birbütünlü¤e kavuflturulmas› etkinli¤ine ne ad
verilir?

a. Tedvin
b. Benimseme
c. Aktarma
d. Yay›lma
e. Kültürleme

Kendimizi S›nayal›m
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9. F›k›h›n insanlar aras›ndaki do¤umdan ölüme her
tür ve düzeydeki iliflkilerini inceleyen bölümüne ne ad
verilir?

a. Muâmelât
b. Münâkehat
c. Münâkalat
d. Münâcat 
e. Müçtehid

10. Türkiye Cumhuriyeti’nin 1926’da ‹sviçre Medeni Ka-
nununu benimsemesinin (iktibas›n›n) amac› en iyi han-
gi kavram çiftiyle ifade olunabilir? 

a. Ba¤›ms›zl›k ve modernleflme
b. Bat›l›laflma ve dünyevileflme 
c. Bat›l›laflma ve kalk›nma 
d. Refah ve kalk›nma 
e. Yenilenme ve dünyevileflme 

Yaflam›n ‹çinden

13 Mart 2012, Sal›

Türk Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i (TÜS‹AD) Yö-
netim Kurulu Baflkan› Ümit Boyner, Türk Ticaret Kanu-
nu’nun Türk ifl dünyas› için hayati öneme sahip oldu-
¤unu belirterek, “Gerek iktidar partisi gerekse muhale-
fet partilerinin yetkilileri ile yap›lan görüflmeler, kanu-
nun yasalaflmas› için bir takvimin belirlenmesi ve konu-
ya makul bir sürenin tahsis edilmesi halinde tüm taraf-
lar›n tasar›y› destekledi¤ini ortaya koydu. Ancak henüz
bir geliflme yok” dedi.
Boyner, TÜS‹AD’›n “Reel Sektörde ‹ç Denetim Uygula-
malar›: Tespit ve Öneriler” bafll›kl› raporunun tan›t›m
toplant›s›nda yapt›¤› konuflmada, iflletme ölçe¤inin bü-
yümesi, karmafl›klaflan ifllemler ve piyasa iliflkileri için-
de organizasyonun etkin yönetilmesi için iç denetime
olan ihtiyac›n artt›¤›n› dile getirdi.
‹ç denetim fonksiyonunun, bu süreç içinde üst yöneti-
me ba¤›ms›z ve objektif güvence sa¤layarak, dan›flman-
l›k vererek, yönetimin kararlar›n›n en önemli dayana¤›-
n› oluflturdu¤unu vurgulayan Boyner, “Tarih tekerrür
etmez, ama bazen kafiye yapar’ prensibinden hareket-

le, iç denetim birimi, benzer örgüleri bulmak için tarihe
bakar ve karar alma sürecindeki mevcut sistemin yeter-
lili¤i ve etkinli¤ini objektif kriterlere dayal› bir yöntem
çerçevesinde de¤erlendirir” diye konufltu.
Boyner, de¤iflen koflullara ayak uydurmak amac›yla ar-
t›k dünya ekonomisinin ilkeler, tavsiyeler gibi yumuflak
düzenlemeler çerçevesinde yap›land›¤›na ve ekonomik
performans›n bu ilkelere uyum düzeyine göre de¤er-
lendirildi¤ine iflaret ederek, bu çerçevede, tüm düzen-
lemelerin kanun koyucudan beklenmesinin süreci ya-
vafllatt›¤›n›, h›zl› ve proaktif ad›mlar›n at›lmas›n› da ge-
ciktirdi¤ini anlatt›.
Türkiye’de halen “cezadan cayma” mantalitesinin ha-
kim olmas›n›n, bu tür yumuflak düzenlemelerin yeterin-
ce benimsenmemesine neden oldu¤unu belirten Boy-
ner, konuflmas›n› flöyle sürdürdü:
“Bu durum, halihaz›rda TBMM Genel Kurulu’nda bulu-
nan Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›n›n önemini bir kez
daha göstermekte. Ticaret hukukunda radikal bir de¤i-
flikli¤i gerçeklefltirmeyi amaçlayan yeni Türk Ticaret
Kanunu, sadece AB hukuku ile uyumlaflmay› hedefle-
memekte, ayn› zamanda fleffaf bir bilgi toplumunun alt-
yap›s›n› oluflturmaktad›r. Ayr›ca genel kabul görmüfl fi-
nansal raporlama ve denetim prensiplerini yürürlü¤e
koyup kurumsal yönetimin ilkelerinin flirketin her hüc-
resine ifllemesini amaçlamaktad›r.
Bu çerçevede, ›srarla sürekli söyledi¤imiz gibi Türk Ti-
caret Kanunu iç denetim uygulamalar›n›n flirketlerde iç-
sellefltirilmesi için en büyük f›rsatt›r. TÜS‹AD olarak
Türk Ticaret Kanunu tasar›s›n› her aflamada takip ettik
ve her platformda yasalaflmas›na iliflkin deste¤imizi di-
le getirdik. Keza, Yönetim Kurulumuzun flubat ay›nda
düzenledi¤i Ankara ziyaretleri kapsam›nda, tüm taraflar
ile Türk Ticaret Kanunu hakk›nda görüfl al›flveriflinde
bulunduk. Gerek iktidar partisi gerekse muhalefet par-
tilerinin yetkilileri ile yap›lan görüflmeler kanunun ya-
salaflmas› için bir takvimin belirlenmesi ve konuya ma-
kul bir sürenin tahsis edilmesi halinde tüm taraflar›n ta-
sar›y› destekledi¤ini ortaya koydu. Ancak maalesef bil-
di¤iniz gibi henüz bir geliflme yok.”
Ümit Boyner, Türk ifl dünyas› için Türk Ticaret Kanu-
nu’nun hayati öneme sahip oldu¤unu vurgulayarak,
“Bu ba¤lamda, söz konusu takvimin bir an önce belir-
lenmesinin ve takvime sad›k kal›nmas›n›n takipçisi ve
destekçisi olaca¤›m›z› bir kez daha belirtmek isterim”
dedi.

“
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“YAfiADI⁄IMIZ, TAM ANLAMIYLA EKONOM‹K

RESESYON”

Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) Baflkan› Vedat Akgiray
ise konuflmas›nda, dünyada yaflanan›n bir finansal kriz
olmad›¤›n›, “tam anlam›yla ekonomik resesyon” oldu-
¤unu belirterek, “Krizde flunu gördük; firmalar bat›yor,
borçlar ödenmiyor ve dolay›s›yla denetleyici, düzenle-
yici otorite kamu veya özel, günah keçisi oldu” dedi.
K›sa bir tarihte dünyadaki finansal regülasyon sistemi-
nin çok farkl› olaca¤›na de¤inen Akgiray, yeni dünya-
daki regülasyon mimarisini olufltururken, bilginin ge-
rekli zamanda gerekli kulaklara gerekli dozda ulaflma-
s›n› sa¤layacak mekanizmay› kurman›n önemli oldu¤u-
na iflaret etti.
Akgiray, denetimin tan›m›n›n biraz genifl tutularak pi-
yasalar›n kendi kendilerini düzenlemesini daha do¤ru
bulduklar›n› ifade ederek, “Para piyasalar›n› düzenle-
yen otoritenin önceli¤inin bilgi olmas› laz›m, paran›n
ak›fl› de¤il” de¤erlendirmesinde bulundu.

Okuma Parças›
Efendiler, hilâfet ve din konular›yla u¤rafl›ld›¤› s›ralar-
da, Teflkilât-› Esasiye Kanunu’ndaki bir noktan›n hal-
k›n ve özellikle ayd›nlar›n kafas›nda dü¤ümlenip kal-
d›¤›n› ö¤rendik. Bu dü¤üm kanunda Cumhuriyetin ilâ-
n›ndan sonra da b›rak›ld›¤› gibi, kanuna, dü¤üm teflkil
edecek ikinci bir noktan›n daha sokulmufl oldu¤unu
görenler, flaflk›nl›klar›n› gizleyememifllerdi ve bugün
de gizlememektedirler.
Bu noktalar› aç›klayay›m : 20 Ocak 1921 tarihli Teflkilâ-
t› Esasiye Kanununun 7. ve 21 Nisan 1924 tarihli Teflki-
lât-› Esasiye Kanununun 26. maddesi Büyük Millet Mec-
lisi’nin görevlerinden söz eder. Maddenin bafl›nda, Mec-
lisin ilk görevi olmak üzere, “fleriat hükümlerinin yürü-
tülmesi ‘’ yer al›r.
‹flte bunun nas›l bir görev ve fleriat hükümlerinden mak-
sad›n ne oldu¤unu anlamakta s›k›nt› çekenler vard›r.
Çünkü, sözü geçen maddede Büyük Millet Meclisinin
“kanunlar› yapmak, de¤ifltirmek, yorumlamak yürür-
lükten kald›rmak vb.” gibi belirtilen ve say›lan görevle-
ri o kadar genifl kapsaml› ve aç›kt›r ki, “fleriat hükümle-
rinin yürütülmesi” diye ayr›ca ve bafll› bafl›na bir klifle-
nin yer almas› gereksiz say›lmaktad›r. Çünkü “fleriat”
demek “kanun” demektir. “fieriat hükümleri” demek
“kanun hükümleri” demekten baflka bir fley de¤ildir ve
olamaz. Baflka türlüsü ça¤dafl hukuk anlay›fl› ile ba¤-

daflt›r›lamaz. Bu böyle olunca, “fleriat hükümleri” deyi-
miyle kastedilen anlam ve kavram›n büsbütün baflka
bir fley olmas› gerekir.
Efendiler, ilk Teflkilât-› Esasiye Kanunu’nu haz›rlayanla-
ra bizzat baflkanl›k ediyordum. Yapmakta oldu¤umuz
kanunla, “fler i hükümler” deyiminin bir iliflkisi olmad›-
¤›n› anlatmak için çok çal›flt›k. Fakat bu deyime, kendi
zanlar›nca bambaflka anlam verenleri inand›rmak müm-
kün olmad› ‹kinci nokta Efendiler, yeni Teflkilât-› Esasi-
ye Kanununun ikinci maddesinin bafl›nda yer alan “Tür-
kiye Devleti’nin dini, ‹slâm dinidir” cümlesidir. Bu cüm-
le daha Teflkilât-› Esasiye Kanunu’na geçmeden çok ön-
ce ‹zmit’te, ‹stanbul ve ‹zmit bas›n mensuplar›yla yapt›-
¤›m›z uzun bir görüflme ve sohbet s›ras›nda, karfl›mda-
kilerden birinin flu sorusuyla karfl›laflt›m: “Yeni hükü-
metin dini olacak m›?”
‹tiraf edeyim ki, böyle bir soru ile karfl›laflmay› hiç de
istemiyordum. Sebebi, pek k›sa olmas› gereken ceva-
b›n, o günkü flartlara göre a¤z›mdan ç›kmas›n› henüz
istemeyiflimdir. Çünkü, vatandafllar› aras›nda çeflitli din-
lere ba¤l› unsurlar bulunan ve her dinden olanlar hak-
k›nda adaletli ve tarafs›z davranmak, mahkemelerinde
vatandafllar› ve yabanc›lar için adaleti eflit ölçülerle uy-
gulamakla yükümlü bulunan bir hükümet, düflünce ve
vicdan hürriyetine sayg›l› olmak zorundad›r. Hüküme-
tin bu tabiî s›fat›n›n, flüpheli yoruma yol açabilecek va-
s›flarla s›n›rland›r›lmas› elbette do¤ru de¤ildir.
“Türkiye Devleti’nin resmî dili Türkçe’dir” dedi¤imiz
zaman bunu herkes anlar. Hükümetle olan resmî ifllem-
lerde Türk dilinin geçerli olmas›n› herkes tabii bulur.
Fakat, “Türkiye Devletinin dini ‹slâm dinidir” cümlesi
ayn› flekilde mi anlafl›lacak ve kabul edilecektir? Bu el-
bette, aç›klanmaya ve yorumlanmaya muhtaçt›r.
Efendiler, karfl›mdaki gazetecinin sorusuna “hükümetin
dini olamaz!” diyemedim. Aksini söyledim. Vard›r Efen-
dim, ‹slâm dinidir, dedim. Fakat, hemen arkas›n› “‹slâm
dininde düflünce özgürlü¤ü vard›r” cümlesiyle cevab›m›
aç›klamak ve yorumlamak gere¤ini duydum. Demek is-
tedim ki, devlet, düflünce ve vicdana sayg› göstermekle
kay›tl› ve yükümlü olur. Karfl›mdaki gazeteci, verdi¤im
cevab› akla yatk›n bulmad› ki, sorusunu flu tarzda tek-
rarlad›: “Yani devlet bir dine ba¤l› kalacak m›?’’
“Kalacak m›, kalmayacak m› bilmem!” dedim. Konuyu
kapatmak istedim. Fakat, mümkün olmad›. 
O halde, denildi; herhangi bir konuda inançlar›m ve

düflüncelerim do¤rultusunda bir fikir ortaya atmaktan,
hükümet beni engelleyecek veya cezaland›racakt›r. Oy-
sa, herkes kendi vicdan›n› susturmaya imkân görecek
mi? O zaman ‹ki fley düflündüm.

”
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Biri, yeni Türkiye Devletinde her ergin flah›s dinini seç-
mekte serbest olmayacak m›d›r? sorusu. Di¤eri, Hoca
fiükrü Efendinin : “Baz› yüksek din arkadafllar›m›zla bir-
likte düflündüklerimizi fleriat kitaplar›nda yer alm›fl be-
lirli ve de¤iflmez ‹slâmî hükümleri yay›nlayarak, maale-
sef yan›lt›ld›¤› görülen ‹slâm kamuoyunu ayd›nlatmay›
boynumuza borç bir görev sayd›k” giriflinden sonra yer
alan “‹slâm halifesinin görevi, dinin emirlerini korumak
ve kollamakta peygamberin yerini tutmakt›r. Dinî hü-
kümler koymakta da yüce Peygamber Efendimizin ve-
killi¤ini yapmakt›r” sözleri.
Oysa, Hocan›n sözlerini uygulamaya kalk›flmak, millî
hâkimiyeti, vicdan hürriyetini kald›rmaya çal›flmakt›.
Bundan baflka; Hocan›n bilgi da¤arc›¤›nda, Yezitler za-
man›nda yazd›r›lm›fl istibdat rejimine has formüller bu-
lunmuyor muydu?
O halde, ne anlama geldi¤i ve ne kastedildi¤i art›k her-
kesçe iyiden iyiye anlafl›lm›fl bulunan devlet ve hükümet
kavramlar›n› ve millet meclislerinin görevlerini din ve fle-
riat k›l›klar›na bürüyerek kim ve ne için aldat›lacakt›r?
Gerçek bundan ibaret olmakla birlikte, o gün ‹zmit’te
bas›n mensuplar›yla, bu konuda daha fazla görüflmek-
te yarar yoktu. Cumhuriyetin ilân›ndan sonra da, yeni
Teflkilât-› Esasiye Kanunu yap›l›rken, lâik devlet deyi-
minden dinsizlik anlam› ç›karmak e¤iliminde olanlara
ve bundan yararlanmak isteyenlere f›rsat vermemek
için, kanunun ikinci maddesini anlams›z k›lan bir deyi-
min sokulmas›na göz yumulmufltur.
Kanunun gerek 2. ve gerek 26. maddelerinde fazladan
yer alan, yeni Türkiye Devleti’nin ve Cumhuriyet reji-
mimizin ça¤dafl karakteriyle ba¤daflmayan deyimler,
ink›lâp ve Cumhuriyetin o gün için sak›ncal› görmedi-
¤i tavizlerdir.
Millet, bu fazlal›klar›, Teflkilât-› Esasiye Kanunumuzdan
ilk f›rsatta kald›rmal›d›r!

Kaynak: Kemal Atatürk, Nutuk 1919-1927;Atatürk Arafl-
t›rma Merkezi Yay›m; Bugünkü Dille Yay›na Haz›rla-
yan: Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Ankara 1995, s. 483-
484; 1927 bask›s›nda s. 435-436.

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Karfl›laflt›rmal› Hukuk” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz. 

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Roma Hukukunun ‹lkeleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Roma Hukukunun ‹lkeleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Pandekt Hukuku” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz. 

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹ngiliz Hukuku” konusunu
yeniden gözden geçiriniz. 

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Amerikan Hukuku” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz. 

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sosyalist Hukuk Sistemi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “K›ta Avrupas› Hukuk Siste-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹slâm Hukuku” konusunu
yeniden gözden geçiriniz. 

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Cumhuriyet ve Türk Hukuk
Devrimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Gaius’un ayr›mlar›ndan yola ç›karak Roma kifliler hu-
kukunda flu üç kategoriden söz edilebilir:
i. Roma vatandafllar›ndan oluflan özgür insanlar ve

köleler,
ii. Aile reisi (pater familias) ile ona tâbi olanlar,
iii. Vatandafllar ve yabanc›lar.

S›ra Sizde 2 

‹ngilizlerin yaz›l› bir anayasalar› olmad›¤› gibi Ameri-
kan Hukuku anlam›nda bir anayasa yarg›s›na da sahip
de¤ildirler. Baz› tarihsel belgeler ve kimi devlet gele-
nekleri ‹ngiliz toplumu için anayasa de¤erindedir. Bu-
na karfl›l›k A.B.D. için Anayasa, federal bir devletin ku-
rucu belgesi oldu¤u kadar, ülkedeki hukuk birli¤inin
kendisine göre sa¤land›¤› temel önemde bir yasad›r.
Amerikan Yüksek Mahkemesi ve onun otoritesi ile fe-
deral mahkemelerin yürüttükleri anayasaya uygunluk
denetiminin konusu yaln›zca yasalar de¤il; ayn› zaman-
da de¤iflik yarg› yerlerinin Amerikan Hukukunu ele al›fl
biçiminin de anayasaya uygunlu¤udur.

S›ra Sizde 3

F›k›h ö¤retisi, daha tafsilatl› ayr›mlara rastlansa da, ge-
nellikle ‹bâdât (ibadetler), Muâmelât ( ifllemler) ve Ukû-

bât (ceza hukuku) bölümleri alt›nda incelemifltir. 

S›ra Sizde 4

Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ile ortaya konan de-
¤ifliklik, özel hukuk alan›ndaki di¤er düzenlemelerin
temeli oldu¤u kadar; yeni toplumsal düzenin hukuksal
kimli¤ini de ifade etmektedir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Adli yarg›y›, idari yarg›y›, anayasa yarg›s›n› ve bu yarg› kollar› içinde görev
alan mahkemeleri aç›klayabilecek,
Di¤er yarg› kollar›n› ve bu yarg› kollar›nda görevli mahkemeleri, özetleyebi-
lecek,
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinin yap›s›n› ve iflleyiflini aç›klayabilecek bil-
gi ve beceriler kazanabileceksiniz.

‹çindekiler

• Yarg› Kolu
• Hukuk Mahkemeleri
• Ceza Mahkemeleri
• Bölge Adliye Mahkemeleri
• Yarg›tay 
• ‹dare Mahkemeleri
• Bölge ‹dare Mahkemeleri 

• Dan›fltay 
• Anayasa Mahkemesi
• Askerî Yüksek ‹dare Mahkemesi
• Askerî Yarg›tay 
• Say›fltay
• Uyuflmazl›k Mahkemesi
• Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi

Anahtar Kavramlar
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Yarg› Örgütü

• GENEL B‹LG‹
• ADL‹ YARGI
• ‹DAR‹ YARGI
• ANAYASA YARGISI
• D‹⁄ER YARGI KOLLARI
• AVRUPA ‹NSAN HAKLARI

MAHKEMES‹ YARGISI 
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GENEL B‹LG‹
Türk Hukuku’nda K›ta Avrupas› Hukuk Sistemi’ne paralel biçimde, özel hukuk ve
kamu hukuku ayr›m› yap›lmaktad›r. Bu bafll›klar alt›nda ise medeni hukuk, borçlar
hukuku, ticaret hukuku, ceza hukuku, idare hukuku, anayasa hukuku gibi huku-
kun birçok dal› yer almaktad›r. Hangi hukuk dal›nda olursa olsun, Türk Hukuku
bak›m›ndan hukuk kurallar›n›n temel özelli¤i, kural olarak genel ve soyut olmalar›-
d›r. Genel ve soyut hukuk kurallar›, toplumsal düzenin kurulabilmesi ve korunabil-
mesi için, kiflilere birtak›m haklar ve yetkiler bahfletmekte, bununla birlikte di¤er
yandan da baz› ödevler yüklemektedir.

Kiflilerin hukuk düzeni taraf›ndan korunan hak ve menfaatlerinin ihlal edilme-
si veya ihlal edilmesi tehlikesinin var olmas› halinde, bozulan toplumsal düzenin
yeniden kurulabilmesi ve kifliler aras›ndaki menfaat dengesinin sa¤lanabilmesi
için, hukuk kurallar›n›n emretti¤i yapt›r›mlar›n devletin yetkili organlar› taraf›ndan
tespit edilmesi ve uygulanmas› gerekir. Zira devletin yasama ve yürütme gücü ya-
n›nda di¤er bir ifllevi de yarg›d›r. Örne¤in, suç iflleyen birinin cezaland›r›lmas› ve-
ya özel hukuk sözleflmesinden do¤an yükümlülüklerini ihlal eden taraf›n zarar gö-
ren di¤er tarafa tazminat ödemesi ya da hakk›nda idare (yürütme) taraf›ndan hu-
kuka ayk›r› idari ifllem yap›lan bir kiflinin talebi üzerine, söz konusu idari ifllemin
iptal edilmesi gibi yapt›r›mlara ancak yarg› organlar› taraf›ndan karar verilebilir ve
bu yapt›r›mlar kifliler istemese dahi devletin yetkili organlar› taraf›ndan zorla yeri-
ne getirilir.

Genifl anlam›yla yarg›, yarg› teflkilat›n› ve yarg› organlar› taraf›ndan yerine geti-
rilen tüm iflleri kapsar. Ba¤›ms›z ve tarafs›z mahkemelerce somut bir hukuki uyufl-
mazl›¤›n veya hak ihlalinin çözülmesi amac›yla genel ve soyut nitelikteki hukuk
kurallar›n›n, çeflitli yarg›lama usullerinin kullan›lmas› suretiyle somut olaylara uy-
gulanmas› ise dar anlamda “yarg›” kavram› ile ifade edilir. 

Uyuflmazl›klar›n ortaya ç›kt›klar› hukuk dallar›n›n ve uyuflmazl›klara uygulana-
cak hukuk kurallar›n›n farkl› olmas›, bu uyuflmazl›klar›n çözümünde uygulanacak
usuli yöntemlerin de farkl› olmas› sonucunu do¤urmufltur. Yarg› organlar›nca da-
ha etkin hukuki korunma sa¤lanabilmesi bak›m›ndan, uyuflmazl›klar›n niteli¤ine,
düzenlendikleri hukuk dal›na, uyuflmazl›klar› çözmekle görevli mahkemelere ve
bu mahkemelerde uygulanan yarg›lama usullerine göre “yarg› örgütü” farkl› “yar-
g› kollar›na” ayr›lm›flt›r. 

Yarg› Örgütü

Genifl anlam›yla yarg›, yarg›
teflkilat›n› ve yarg›
organlar›nca yerine getirilen
tüm iflleri kapsar.



Türk Hukuku’ndaki yarg› kollar› flu flekilde s›ralanabilir: Adli yarg›, idari yarg›,
anayasa yarg›s›, askerî idari yarg›, askerî ceza yarg›s›, mali yarg› ve uyuflmazl›k yar-
g›s›. Bu yarg› kollar› aras›nda astl›k üstlük iliflkisi bulunmamaktad›r. Her yarg› ko-
lu, kural olarak, ayr› bir mahkeme örgütlenmesine sahip olup bir yarg› kolundaki
görevli mahkemeler, kendi yarg› kollar›na giren dava ve ifller hakk›nda nihai ve
kesin karar verme yetkisine sahiplerdir. 

ADL‹ YARGI
Adli yarg›, genel ve ola¤an yarg› koludur, zira di¤er yarg› kollar›n›n görev alan›na
girmeyen tüm dava ve yarg›sal ifller adli yarg›da çözülür. Adli yarg› kolunda, ilk
derece mahkemeleri ve Yarg›tay olmak üzere iki dereceli bir yarg›lama sistemi ka-
bul edilmifltir. Bununla beraber 5235 say›l› Adli Yarg› ‹lk Derece Mahkemeleri ‹le
Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulufl, Görev ve Yetkileri Hakk›nda Kanun’la
(bundan sonraki aç›klamalarda k›saca “Adli Yarg› Teflkilat Kanunu” olarak ifade
edilecektir) kurulmas› öngörülen bölge adliye mahkemeleri göreve bafllad›¤›nda
ise adli yarg› kolundaki mahkemeler üç dereceli hale gelecektir. 

Adli yarg› ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin kurulufl, gö-
rev ve yetkileri, Adli Yarg› Teflkilat Kanunu ile düzenlenmifltir (5235 s.K. m. 1). Ka-
nunun geçici 2. maddesinde, Adalet Bakanl›¤›nca, Kanun’un yürürlü¤e girdi¤i 1
Haziran 2005 tarihinden itibaren en geç iki y›l içinde, bölge adliye mahkemeleri-
nin kurulmas› ve kurulufllar›n›n, yarg› çevrelerinin ve göreve bafllayacaklar› tarihin
Resmî Gazete’de ilan edilmesi öngörülmüfltür. Adalet Bakanl›¤› 1 Haziran 2007 ta-
rihinde Kanun hükmünün gere¤ini yerine getirebilmek ad›na, dokuz ayr› bölgede,
bölge adliye mahkemesi kurulmas›na karar vermifl ve bu mahkemelerin kuruluflla-
r› ile yarg› çevreleri Resmî Gazete’de ilan edilmifltir. Daha sonra 13.06.2011 tarihli
Adalet Bakanl›¤› karar›yla ek olarak alt› yere daha bölge adliye mahkemesi kurul-
mas› kabul edilmifl ve say›lar› toplamda on befle ç›kan bölge adliye mahkemeleri-
nin yarg› çevreleri yeniden belirlenmifl; ayr›ca tüm bölge adliye mahkemelerinin
Cumhuriyet Baflsavc›lar› atanm›flt›r. Ancak, bu mahkemelerde görev alacak hâkim,
Cumhuriyet savc›s› ve di¤er yard›mc› personel say›s›n›n yetersiz olmas› ve bina,
araç gereç gibi altyap› ile ilgili ihtiyaçlar›n tamamlanamamas› nedeniyle Adalet Ba-
kanl›¤›nca göreve bafllama tarihi henüz Resmî Gazete’de ilan edilmedi¤inden, böl-
ge adliye mahkemeleri fiilen göreve bafllamam›flt›r. Yak›n gelecekte, bölge adliye
mahkemelerinin göreve bafllamas› kuvvetle muhtemel görüldü¤ünden, adli yarg›
kolundaki mahkemeler aras›nda bölge adliye mahkemeleri de ikinci derece mah-
kemeler olarak ayr›ca aç›klanm›flt›r. Ancak, bölge adliye mahkemelerinin fiilen gö-
reve bafllamad›klar›n› tekrar vurgulamak gerekir. Buna göre, bölge adliye mahke-
melerinin de göreve bafllamas›yla birlikte, adli yarg› kolundaki üç dereceli mahke-
me sistemi afla¤›daki flekilde olacakt›r:

• Kifliler aras›nda do¤an uyuflmazl›k hakk›nda yarg›lama yapma ve uyuflmaz-
l›¤› çözmeye yönelik olarak davan›n esas› hakk›nda karar vermekle görevli
ilk derece mahkemeleri,

• ‹lk derece mahkemesi kararlar›n›n istinaf incelemesini yapmakla görevli
ikinci derece bölge adliye mahkemeleri,

• Bölge adliye mahkemesi ve baz› haller ilk derece mahkemesi kararlar›n›n
temyiz incelemesini yapmakla görevli Yarg›tay.
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‹stinaf: ‹lk derece
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suretiyle düzeltilmesi,
iyilefltirilmesi veya iptal
edilmesi amac›na yönelik bir
kanun yoludur.



‹lk Derece Mahkemeleri 
Adli Yarg› Teflkilat Kanununa göre, adli yarg› ilk derece mahkemeleri, hukuk ve
ceza mahkemeleridir. 

Hukuk Mahkemeleri 
Hukuk mahkemeleri, özel hukuk alan›nda ortaya ç›kan uyuflmazl›klar›n (örne¤in
boflanma, tazminat, alacak davas› vb.) çözüldü¤ü ve karara ba¤land›¤› adli yarg›
ilk derece mahkemeleridir. Hukuk mahkemeleri, genel ve özel mahkemeler olarak
iki gruba ayr›labilir. Genel mahkemeler, bakacaklar› dava ve ifller belli kifli ya da
uyuflmazl›k türlerine göre s›n›rland›r›lmam›fl olan ve özel mahkemelerin görevine
girmeyen bütün uyuflmazl›klar› çözmekle görevli mahkemelerdir. Bu ba¤lamda
sulh hukuk ve  asliye hukuk genel mahkemelerdir. 

Sulh hukuk, asliye hukuk ve asliye ticaret mahkemeleri tek hâkimlidir (5235
s.K. m.5, II). Özel kanunlarla kurulan di¤er ilk derece mahkemelerinin kuruluflu
hakk›nda ise özel hükümler bulunmaktad›r. 

Hukuk mahkemeleri her il merkezi ile bölgelerin co¤rafi durumlar› ve ifl yo¤un-
lu¤u dikkate al›narak belirli ilçelerde kurulur. Bu mahkemeler kurulduklar› il ve il-
çenin ad› ile an›l›r (ör. Eskiflehir Asliye Hukuk Mahkemesi veya Mihal›çç›k Sulh Hu-
kuk Mahkemesi). Mahkemelerin yarg› çevresi bulunduklar› il veya ilçe merkezi ile
bunlara adli yönden ba¤lanan ilçelerin idari s›n›rlar›na göre belirlenir. Büyükflehir
belediyesi bulunan illerde yer alan ve o ilin ad›yla an›lan sulh ve asliye hukuk mah-
kemelerinin yarg› çevresi, il veya ilçenin yarg› çevresine bak›lmaks›z›n, Adalet Ba-
kanl›¤›n›n önerisi ile Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu taraf›ndan belirlenir.  

‹fl yo¤unlu¤unun fazla oldu¤u yerlerde, hukuk mahkemelerinin birden fazla
dairesi oluflturularak bu daireler numaraland›r›labilir (ör. Eskiflehir 1., 2., ve 3. Sulh
Hukuk Mahkemesi). Bu daireler aras›ndaki ifl da¤›l›m› Hâkimler ve Savc›lar Yük-
sek Kurulu taraf›ndan belirlenir. Buna paralel olarak, bir hukuk mahkemesinin kal-
d›r›lmas› veya yarg› çevresinin de¤ifltirilmesi de Adalet Bakanl›¤›’n›n önerisi üzeri-
ne, co¤rafi durum ve ifl yo¤unlu¤u ölçütlerine göre, Hâkimler ve Savc›lar Yüksek
Kurulunca belirlenir. 

Anayasa’ya göre, mahkemelerin kuruluflu, görev ve yetkileri ile yarg›lama usul-
leri kanunla düzenlenmelidir (AY m. 142). Buna uygun olarak, hukuk mahkeme-
lerinin kuruluflu 5235 say›l› Adli Yarg› Teflkilat Kanunu’yla, görev ve yetkileri ile
yarg›lama usulleri ise 6100 say›l› Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile belirlenmifltir.
Genel mahkemelerin görevi afla¤›daki flekilde özetlenebilir: 
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Yarg› çevresi: Bir
mahkemenin yarg› yetkisinin
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yönden ba¤lanan ilçelerin
idari s›n›rlar›d›r.
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• Asliye hukuk mahkemesi, kanunlarda aksine bir düzenleme bulunmad›kça;
- Dava konusunun de¤er veya miktar›na bak›lmaks›z›n mal varl›¤› haklar›-

na iliflkin davalarla, flah›s varl›¤›na iliflkin davalara, 
- Sulh hukuk mahkemesi ve di¤er özel mahkemelerin görev alanlar› d›fl›n-

da kalan tüm dava ve ifllere (HMK m. 2),
• Sulh hukuk mahkemesi, dava konusunun de¤er veya tutar›na bak›lmaks›z›n; 

- Kira iliflkisinden do¤an tüm uyuflmazl›klar› konu alan davalar ile bu da-
valara karfl› aç›lan davalara,

- Tafl›n›r ve tafl›nmaz mal veya hakk›n paylaflt›r›lmas›na ve ortakl›¤›n gide-
rilmesine iliflkin davalara,

- Tafl›n›r ve tafl›nmaz mallarda, sadece zilyetli¤in korunmas›na yönelik
olan davalara,

- Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile di¤er kanunlar›n, sulh hukuk mahke-
mesi veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdi¤i di¤er davalara (ör. Tafl›n-
maz›n ayn›na iliflkin olmayan, kat mülkiyeti kanundan do¤an davalara
veya çekiflmesiz yarg› ifllerine) bakmakla görevlidir. 

Genel mahkemeler yan›nda, özel bir kanunla kurulan ve bakacaklar› dava ve
ifller belirli kifliler veya uyuflmazl›k türleri ile s›n›rland›r›lm›fl bulunan mahkeme-
ler ise özel mahkeme (uzmanl›k mahkemesi) olarak adland›r›l›r. Hukuk mahke-
meleri aras›ndaki özel mahkemeler, asliye ticaret mahkemesi, aile mahkemesi,
tüketici mahkemesi, ifl mahkemesi, icra mahkemesi, kadastro mahkemesi, fikri
ve s›nai haklar hukuk mahkemesi, denizcilik ihtisas mahkemesi olarak özetlene-
bilir. Özel mahkemelerin bakmakla görevli olduklar› davalar ise kendi kanunla-
r›nda belirlenmifltir; örne¤in, tüketici mahkemesi Tüketicinin Korunmas› Hakk›n-
da Kanun’dan do¤an tüketici uyuflmazl›klar›n› çözmekle görevlidir; asliye ticaret
mahkemesi ise, Türk Ticaret Kanunu ve di¤er özel kanunlardan do¤an ticari
nitelikteki davalara bakmakla görevlidir (TTK m. 5,III). Özel mahkemeler de tek
hâkimlidir. Bir yerde özel mahkeme kurulmam›flsa, özel mahkemenin görev ala-
n›na giren dava ve ifllere, özel mahkeme s›fat›yla, o yerde görevli asliye hukuk
mahkemesi taraf›ndan bak›l›r.

Kira iliflkisinden (sözleflmesinden) do¤an uyuflmazl›klara hangi mahkemede bak›lmal›d›r? 

Ceza Mahkemeleri 
Ceza mahkemeleri kanunlar›n suç sayd›¤› fiil (davran›fl) veya ifllemlerin gerçek-
leflmesi halinde, suç iflleyenlerin yarg›lanmas› ve suçlu bulunduklar› takdirde
alacaklar› cezalar›n belirlenmesi için aç›lan davalara bakmakla görevlidirler. Ce-
za mahkemeleri de genel ve özel ceza mahkemeleri olarak iki gruba ayr›labilir.
Adli Yarg› Teflkilat Kanunu’na göre, ceza yarg›s›ndaki genel mahkemeler, sulh
ceza, asliye ceza ve a¤›r ceza mahkemeleridir. Sulh ceza ve asliye ceza mahke-
meleri tek hâkimlidir. A¤›r ceza mahkemesinde ise bir baflkan ile yeteri kadar
üye bulunur.

Ceza mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin co¤rafi durumlar› ve ifl yo¤un-
lu¤u göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kuru-
lunun olumlu görüflü al›narak Adalet Bakanl›¤›nca kurulur. ‹fl durumunun gerekli
k›ld›¤› yerlerde ceza mahkemelerinin birden fazla dairesi oluflturulabilir. Bu daire-
ler numaraland›r›l›r. Ceza mahkemeleri bulunduklar› il veya ilçenin ad› ile an›l›r.
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Ceza mahkemelerinin yarg› çevresi, bulunduklar› il merkezi ve ilçeler ile bun-
lara adli yönden ba¤lanan ilçelerin idari s›n›rlar›d›r. A¤›r ceza mahkemeleri ile bü-
yükflehir belediyesi bulunan illerde, büyükflehir belediyesi s›n›rlar› içerisindeki il
ve ilçenin ad› ile an›lan sulh veya asliye ceza mahkemelerinin yarg› çevresi, il ve-
ya ilçe s›n›rlar›na bak›lmaks›z›n Adalet Bakanl›¤›n›n önerisi üzerine Hâkimler ve
Savc›lar Yüksek Kurulunca belirlenir. Co¤rafi durum ve ifl yo¤unlu¤u göz önünde
tutularak bir ceza mahkemesinin kald›r›lmas›na veya yarg› çevresinin de¤ifltirilme-
sine, özel kanunlar›nda yarg› çevresi belirtilmemifl olan di¤er ceza mahkemeleri-
nin yarg› çevresinin belirlenmesine, Adalet Bakanl›¤›n›n önerisi üzerine Hâkimler
ve Savc›lar Yüksek Kurulunca karar verilir.

Ceza yarg›s›ndaki genel mahkemelerin görevi afla¤›daki flekilde özetlenebilir:
• Sulh ceza mahkemesi, kanunlar›n ayr›ca görevli k›ld›¤› hâller d›fl›nda, iki y›-

la kadar (iki y›l dâhil) hapis cezalar› ve bunlara ba¤l› adli para cezalar› ile
ba¤›ms›z olarak hükmedilecek adli para cezalar›na ve güvenlik tedbirlerine
iliflkin hükümlerin uygulanmas›yla görevlidir. 

• Asliye ceza mahkemesi, kanunlar›n ayr›ca görevli k›ld›¤› hâller d›fl›nda, sulh
ceza ve a¤›r ceza mahkemelerinin görevleri d›fl›nda kalan dava ve ifllere
bakmakla görevlidir. 

• A¤›r ceza mahkemesi ise kanunlar›n ayr›ca görevli k›ld›¤› haller d›fl›nda,
Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ya¤ma (m.148), irtikâp (m. 250/1 ve 2), res-
mî belgede sahtecilik (m.204/2), nitelikli doland›r›c›l›k (m. 158), hileli iflas
(m. 161) suçlar› ile a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis, müebbet hapis ve on y›l-
dan fazla hapis cezalar›n› gerektiren suçlarla ilgili dava ve ifllere bakmakla
görevlidir.

Özel ceza mahkemelerinin (uzmanl›k mahkemelerinin) kuruluflu ile görev yet-
kileri özel kanunlarda düzenlenmekte olup, bu mahkemeler özel kanunlarla belir-
lenen dava ve iflleri görür. Özel ceza mahkemeleri, çocuk mahkemesi (5395 s. Ço-
cuk Koruma Kanunu m. 25 vd.), trafik mahkemesi (Karayollar› Trafik Kanunu m.
112, I), fikri ve s›nai haklar ceza mahkemesi ve icra ceza mahkemesidir (‹cra ve ‹f-
lâs Kanunu m. 346-354). Örne¤in, Karayollar› Trafik Kanunu’na göre, hafif para ce-
zas›n› veya bununla birlikte hafif hapis cezas›n›, belgelerin geri al›nmas› veya ipta-
li cezas›n› gerektiren suçlarla ilgili davalara trafik mahkemelerinde bak›l›r. Trafik
mahkemesi bulunmayan yerlerde ise, bu davalara sulh ceza mahkemesinde bak›l›r.

Ceza yarg›s›nda görev yapan genel ve özel mahkemeler yan›nda, her il merke-
zi ve ilçede, o il veya ilçenin ad› ile an›lan bir Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› kurulur.
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›nda, bir Cumhuriyet baflsavc›s› ve yeteri kadar Cumhuriyet
savc›s› bulunur (5235 s.K. m. 16). Cumhuriyet baflsavc›l›¤›, kamu davas›n›n aç›lma-
s›na yer olup olmad›¤›na karar vermek üzere soruflturma yapmak veya yapt›rmak;
kanun hükümlerine göre, yarg›lama faaliyetlerini kamu ad›na izlemek, bunlara ka-
t›lmak ve gerekti¤inde kanun yollar›na baflvurmak; kesinleflen mahkeme kararlar›-
n›n yerine getirilmesi ile ilgili ifllemleri yapmak ve izlemek ve kanunlarla verilen
di¤er görevleri yapmakla görevlidir (5235 s.K. m. 17). 

Kanunlarda Cumhuriyet savc›l›¤›n›n görev yapaca¤› belirtilen mahkemelerdeki
duruflmalarda, baflsavc›l›k, Cumhuriyet baflsavc›s›, görevlendirece¤i Cumhuriyet
baflsavc› vekili veya Cumhuriyet savc›s›n›n kat›l›m› ile temsil edilir (5235 s.K. m. 22). 

Bölge Adliye Mahkemeleri 
Bölge adliye mahkemeleri, ikinci derece adli yarg› mahkemeleri olup, bölgelerin
co¤rafi durumlar› ve ifl yo¤unlu¤u göz önünde tutularak belirlenen yerlerde, Hâ-
kimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunun olumlu görüflü al›narak Adalet Bakanl›¤›nca
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Ceza yarg›s›nda,
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kurulur.



kurulur. Bölge adliye mahkemelerinin yarg› çevrelerinin belirlenmesine, de¤ifltiril-
mesine veya bu mahkemelerin kald›r›lmas›na ise Adalet Bakanl›¤›n›n önerisi üze-
rine Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu karar verilir.

Türkiye’de on befl bölge adliye mahkemesi kurulmufl (‹stanbul, Bursa, ‹zmir,
Ankara, Konya, Samsun, Adana, Erzurum, Diyarbak›r, Antalya, Gaziantep, Kayse-
ri, Sakarya, Trabzon, Van) ve bu mahkemelerin yarg› çevreleri Hâkimler ve Savc›-
lar Yüksek Kurulu taraf›ndan belirlenerek Resmî Gazete’de ilan edilmifltir. 

Bölge adliye mahkemelerinin asli görevi, adli yarg› ilk derece mahkemelerince
verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karfl› yap›lacak istinaf baflvurular›n›
inceleyip karara ba¤lamak ve kanunlarla verilen di¤er iflleri yapmakt›r (5235 s.K.
m. 33). Ancak, bölge adliye mahkemelerinin, Adalet Bakanl›¤›nca belirlenerek
Resmî Gazete’de ilan edilecek olan göreve bafllama tarihine kadar, adli yarg›da ka-
nun yoluna iliflkin istinaftan önceki hükümlerin uygulanmas›na devam edilecektir.

Bölge adliye mahkemeleri, baflkanl›k, baflkanlar kurulu, daireler, bölge adliye
mahkemesi Cumhuriyet baflsavc›l›¤›, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu ve
müdürlüklerden oluflur.

Her bölge adliye mahkemesinde en az üç hukuk ve iki ceza dairesi bulunur.
Gerekli hâllerde dairelerin say›s›, Adalet Bakanl›¤›n›n önerisi üzerine Hâkimler ve
Savc›lar Yüksek Kurulunca art›r›labilir veya azalt›labilir. Dairelerde bir baflkan ve
yeteri kadar üye bulunur (5235 s.K. m. 29). Her daire, bir baflkan ve iki üyenin ka-
t›lmas›yla toplanabilir. Dairelerde yarg›lama aleni flekilde yürütülür, ancak görüfl-
meler gizli yap›l›r, kararlar ço¤unlukla verilir (5235 s.K. m. 46).

Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin görevleri flunlard›r:
• ‹lk derece hukuk mahkemelerinden verilen ve kesin olmayan hüküm ve ka-

rarlara karfl› yap›lan istinaf baflvurular›n› karara ba¤lamak, 
• Yarg› çevresi içerisinde bulunan ilk derece hukuk mahkemeleri aras›ndaki

yetki ve görev uyuflmazl›klar›n› çözmek, 
• Yarg› çevresindeki yetkili ilk derece hukuk mahkemesinin bir davaya bak-

mas›na fiili veya hukuki bir engel ç›kt›¤› veya iki mahkemenin yarg› s›n›rla-
r› kapsam›n›n belirlenmesinde tereddüt edildi¤i takdirde, o davan›n bölge
adliye mahkemesi yarg› çevresi içerisinde baflka bir hukuk mahkemesine
nakline veya yetkili mahkemenin tayinine karar vermek,

• Kanunlarla verilen di¤er görevleri yapmak.
Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin görevleri ise flunlard›r: 
• ‹lk derece ceza mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve karar-

lara karfl› yap›lacak istinaf baflvurular›n› karara ba¤lamak,
• Yarg› çevresi içerisinde bulunan ilk derece ceza mahkemeleri aras›ndaki

yetki ve görev uyuflmazl›klar›n› çözmek, 
• Yarg› çevresindeki ilk derece ceza mahkemeleri hâkimlerinin davay› görme-

ye hukuki veya fiili engellerinin ç›kmas› hâlinde, o davan›n bölge adliye
mahkemesi yarg› çevresi içerisinde baflka bir adli yarg› ilk derece ceza mah-
kemesine nakli hakk›nda karar vermek, 

• Kanunlarla verilen di¤er görevleri yapmak.
Her bölge adliye mahkemesinde ayr›ca bir Cumhuriyet baflsavc›l›¤› bulunur.

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet baflsavc›l›¤›, Cumhuriyet baflsavc›s› ve yeteri
kadar Cumhuriyet savc›s›ndan oluflur. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savc›-
lar›, ceza davalar›na iliflkin hüküm ve kararlara ait dosyalardan kendilerine verilen-
leri inceleyerek yaz›l› düflüncesiyle birlikte ilgili daireye göndermek ve duruflmala-
ra kat›lmak; ceza daireleri kararlar›na karfl› gerekti¤inde kanun yollar›na baflvur-
mak; Cumhuriyet baflsavc›s›n›n verece¤i veya kanunla belirlenen di¤er görevleri
yapmakla görevlidir (5235 s.K. m. 41).
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Bölge adliye mahkemelerinin görevleri nelerdir? 

Yarg›tay
Yarg›tay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun baflka bir adli yarg› merciine
b›rakmad›¤› karar ve hükümlerin son inceleme merci olup, Anayasa ve di¤er kanun-
lara göre görev yapan ba¤›ms›z bir yüksek mahkemedir. Kanunla gösterilen belli da-
valara ise ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar (AY m. 154, I; YK m. 13). Yar-
g›tay›n asli fonksiyonu, adli yarg› alan›nda çözüme ba¤lanan dava ve ifller bak›m›n-
dan, ülkede hukukun ayn› flekilde uygulanmas›n› ve hukuk birli¤ini sa¤lamakt›r. 

Yarg›tay’›n kuruluflu, iflleyifli, baflkan, baflkanvekilleri, daire baflkanlar› ve üye-
leri ile Cumhuriyet baflsavc›s› ve Cumhuriyet baflsavc› vekilinin nitelikleri ve seçim
usulleri, mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤› ve hâkimlik teminat› esaslar›na göre kanunla
düzenlenmesi gerekti¤inden (AY m. 154, son), Yarg›tay›n kuruluflu ve çal›flma
usulleri 2797 say›l› Yarg›tay Kanunu ile düzenlenmifltir. 

Yarg›tay›n karar organlar› daireler, hukuk genel kurulu, ceza genel kurulu, bü-
yük genel kurul, baflkanlar kurullar›, birinci baflkanl›k kurulu, yüksek disiplin ku-
rulu ve yönetim kuruludur. 

Yarg›tayda yirmi üç hukuk, on befl ceza dairesi ve her dairede bir daire baflka-
n› ile yeteri kadar üye bulunur (YK m. 5). Yarg›tayda ayr›ca yeteri kadar tetkik hâ-
kimi bulunur (YK m. 36, I). Tetkik hâkimleri kurul ve daire baflkanlar›n›n kendile-
rine verecekleri dosya ve evrak› inceleyerek, kararlara ve yap›lacak ifllere iliflkin
düflüncelerini içeren rapor düzenlerler (YK m. 26, I). Yarg›tay hukuk ve ceza da-
ireleri bölge adliye mahkemeleri ve baz› durumlarda ilk derece mahkemelerince
verilen nihai kararlar›n temyiz incelemesini yapmakla görevlidir. Temyiz baflvuru-
su üzerine inceleme Yarg›taydaki ilgili daire taraf›ndan yerine getirilir. Yarg›tay da-
ireleri bir baflkan ve dört üyenin kat›lmas›yla toplan›r ve toplant›ya kat›lanlar›n salt
ço¤unlu¤u ile karar verir (YK m. 39). Bölge adliye veya ilk derece mahkemesinin
karar› bozulursa, dosya yeniden inceleme yap›lmak ve karar verilmek üzere duru-
ma göre bu mahkemelerden birine gönderilir. 

Dairelerin üstünde hukuk genel kurulu ve ceza genel kurulu bulunur. Hukuk
Genel Kurulu hukuk dairelerinin baflkan ve üyelerinden, Ceza Genel Kurulu ise
ceza dairelerinin baflkan ve üyelerinden oluflur (YK m. 7, I). Hukuk ve Ceza Ge-
nel kurullar›n›n temel görevlerinden biri, Yarg›tay dairelerince verilen bozma ka-
rarlar›na direnen bölge adliye mahkemesi ve ilk derece mahkemesi kararlar›n›n
temyiz incelemesini yapmakt›r (YK m. 15, I, 1). Bir di¤er önemli görevi ise içtihat-
lar›n birlefltirilmesine karar vermektir. Buna göre;

• Ayn› veya farkl› yer bölge adliye mahkemelerinin kesin olarak verdikleri ka-
rarlar bak›m›ndan hukuk daireleri aras›nda veya ceza daireleri aras›nda
uyuflmazl›k bulunursa,

• Yarg›tay hukuk daireleri aras›nda veya ceza daireleri aras›nda içtihat uyufl-
mazl›klar› bulunursa,

• Yarg›tay dairelerinden biri; yerleflmifl içtihad›ndan dönmek isterse veya ben-
zer olaylarda birbiriyle çeliflen kararlar verirse, bunlar›n içtihatlar›n birleflti-
rilmesi yoluyla kesin olarak karara ba¤lamak hukuk veya ceza genel kurul-
lar›n›n görevidir (YK m. 15, I, 2). 

Yarg›tay›n bir di¤er karar organ› ise Büyük Genel Kuruldur. Yarg›tay Büyük
Genel Kurulu, birinci baflkan, birinci baflkanvekilleri, daire baflkanlar›, üyeler ile
Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s› ve Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc› vekilinden oluflur
(YK m. 8, I). Yarg›tay Büyük Genel Kurulunun görevlerinden baz›lar›, Yarg›tay
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Baflkan›n›, Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s›n›, daire baflkanlar›n› ve Yarg›tay üyele-
rinin kat›lmas› gereken kurullara gönderilecek üyeleri seçmektir. Ayr›ca içtihat
uyuflmazl›klar›n› gidermek ve içtihatlar› birlefltirmek de Genel Kurulun görevleri
aras›ndad›r. Buna göre;

• Hukuk Genel Kurulunun benzer olaylarda birbirine ayk›r› biçimde verdi¤i
kararlar› ile Ceza Genel Kurulunun yine benzer olaylarda birbirine ayk›r›
olarak verdi¤i kararlar›, 

• Hukuk Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulu; Hukuk Genel Kurulu ile bir
hukuk dairesi; Hukuk Genel Kurulu ile bir ceza dairesi;

• Ceza Genel Kurulu ile bir ceza dairesi, Ceza Genel Kurulu ile bir hukuk
dairesi;

• Bir hukuk dairesi ile bir ceza dairesi aras›ndaki içtihat uyuflmazl›klar› Büyük
Genel Kurulun içtihad› birlefltirme kararlar›yla giderilir (YK m. 16). 

Yarg›tay Büyük Genel Kurulunun kararlar› kesin olup, bu kararlar aleyhine
baflka bir yarg› merciine baflvurulamaz.

Yarg›tay Baflkanl›¤› Resmî Web Sitesi (http://www.yargitay.gov.tr/)

‹DAR‹ YARGI
‹dari yarg›, hukuka ayk›r› idari ifllemlere karfl› aç›lan iptal davalar› veya idari eylem
ve ifllemlerden dolay› kiflisel haklar› do¤rudan zarar görenler taraf›ndan aç›lan tam
yarg› davalar› ve kamu hizmetlerinin yürütülmesi için yap›lan idari sözleflmelerden
kaynaklanan (tahkime tâbi olmayan uyuflmazl›klara iliflkin) davalar›n görüldü¤ü
yarg› koludur (‹YUK m. 2, I). Örne¤in, hakk›nda atama ifllemi yap›lan bir kamu gö-
revlisinin, söz konusu idari ifllemin hukuka ayk›r› oldu¤u gerekçesiyle iptal edil-
mesi için idari yarg› kolunda dava açmas› gerekir. 

‹dari yarg› kolunda görevli olan mahkemeler üç dereceye ayr›lm›flt›r: 
• ‹lk derece idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri
• ‹kinci derece bölge idare mahkemeleri
• ‹dari yarg›n›n en üst yarg› merci olan Dan›fltay
Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri, bölgelerin

co¤rafi durumlar› ve ifl hacmi göz önünde tutularak Adalet Bakanl›¤›nca kurulur ve
yarg› çevreleri tespit olunur. Bu mahkemelerin kald›r›lmas›na veya yarg› çevreleri-
nin de¤ifltirilmesine ise ilgili bakanl›klar›n önerisi üzerine Hâkimler ve Savc›lar
Yüksek Kurulunca karar verilir. Ayn› yarg› çevresinde birden fazla idare veya ver-
gi mahkemesi kuruldu¤u takdirde, bu mahkemeler aras›ndaki ifl bölümü de Hâ-
kimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunca belirlenir (2576 s.K. m. 2).
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‹lk Derece Mahkemeleri 
‹dari yarg› kolundaki ilk derece mahkemeleri idare mahkemeleri ve vergi mah-
kemeleridir.

‹dare mahkemeleri, baflka bir yarg› merciine b›rak›lmayan iptal davalar›n›, tam
yarg› davalar›n›, tahkim yolu öngörülen imtiyaz flartlaflma ve sözleflmelerinden do-
¤an uyuflmazl›klar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yap›lan
idari sözleflmelerden dolay› taraflar aras›nda ç›kan uyuflmazl›klara iliflkin davalar›
çözmekle görevli mahkemelerdir (2576 s.K. m. 5). Buna göre, idare mahkemeleri,
vergi mahkemelerinin görevine giren davalar ve Dan›fltay›n ilk derece mahkemesi
s›fat›yla bakaca¤› davalar d›fl›nda kalan idari davalara bakar. 

Vergi mahkemeleri ise genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait
vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunlar›n zam ve cezalar› ile ta-
rifelere iliflkin davalar› ve 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda
Kanun’un uygulanmas›na iliflkin davalar› çözmekle görevli ilk derece mahkemele-
ridir (2576 s.K. m. 6).

‹dare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri bir baflkan ile yeteri kadar üyeden
oluflur. Kurul halinde karar verilmesi gereken dava ve ifllerde, mahkeme kurulu
baflkan ile iki üyeden oluflur. Baflkan›n yoklu¤unda k›demli üye baflkana vekillik
eder (2576 s.K. m. 4). 

Uyuflmazl›k miktar› 2576 s.K. ile belirlenen parasal miktar› aflmayan ve konusu
belirli bir paray› içeren ifllemlere karfl› aç›lan iptal davalar› ve tam yarg› davalar› ise
idare mahkemesinde veya vergi mahkemesinde görevli hâkimlerden biri taraf›n-
dan da çözülebilir. Baflka bir deyiflle, kanunda öngörülen parasal s›n›r›n alt›ndaki
iptal ve tam yarg› davalar› ile vergi davalar›nda tek hâkimle karar verilebilir (2576
s.K. m. 7, I).

Bölge ‹dare Mahkemeleri
Bölge idare mahkemeleri, kendi yarg› çevreleri içindeki idare ve vergi mahkeme-
lerinin tek hâkimli olarak verdikleri kararlara yönelik itirazlar› inceleyerek kesin
olarak karara ba¤lamak ve idare ve vergi mahkemeleri aras›ndaki görev ve yetki
uyuflmazl›klar›n› kesin olarak karara ba¤lamakla görevlidir (2576 s.K. m. 8; ‹YUK
m. 45, V).

Bölge idare mahkemesi bir baflkan ve iki üyeden oluflan ve kurul halinde çal›-
flan toplu bir mahkemedir. Bu mahkemeler gerekti¤inde birden çok kurul halinde
çal›flabilirler. Bu kurullar›n oluflumu ve aralar›ndaki ifl bölümü Hâkimler ve Savc›-
lar Yüksek Kurulunca belirlenir (2576 s.K. m. 3). 

Bölge idare mahkemesi baflkanlar› mahkeme ifllemlerinin verimli flekilde yürü-
tülmesini sa¤lamak, görüflme ve duruflmalar› yürütmek, düflünce ve görüfllerini bil-
dirmek ve oylar›n› vermekle görevlidirler. Üyeler ise baflkanlar taraf›ndan kendile-
rine verilen dosyalar› geciktirmeden inceleyerek mahkeme kuruluna gerekli aç›k-
lamalar› yapmak, oylar›n› vermek ve kararlar› yazmakla görevlidirler. 

Dan›fltay
Dan›fltay, idare mahkemelerince verilen ve kanunun baflka bir idari yarg› merciine
b›rakmad›¤› karar ve hükümlerin son inceleme (temyiz) merci olup, kanunla gös-
terilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar (AY m. 155, I).
Dan›fltay, kanun tasar›lar›, kamu hizmetlerinin yürütülmesine iliflkin imtiyaz sözlefl-
meleri hakk›nda görüfl bildirmek, tüzük tasar›lar›n› incelemek, idari uyuflmazl›kla-
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r› çözmek ve kanunla gösterilen di¤er iflleri yapmakla da görevlidir (AY m. 155, II).
Buna göre, Dan›fltay hem temyiz merci olarak görev yapar hem de Anayasa ve ka-
nunlarda öngörülen hallerde ilk derece mahkemesi s›fat›yla kendisine verilen da-
va ve ifllere bakmak, görüfl bildirmek ve karar vermekle yükümlüdür (Ayr›ca bkz.
DK m. 23-25). 

Dan›fltay›n, kuruluflu, iflleyifli ile baflkan ve üyelerinin nitelikleri ve seçimi, idari
yarg›n›n özelli¤i, mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤› ve hâkimlik teminat› esaslar›na göre
kanunla düzenlenir (AY m. 155, son). 

Dan›fltay›n karar organlar› daireler, Dan›fltay Genel Kurulu, ‹dari ‹fller Kurulu,
‹dari Dava Daireleri Kurulu, Vergi Dava Daireleri Kurulu, ‹çtihatlar› Birlefltirme Ku-
rulu, Baflkanl›k Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu ve Disiplin Kuruludur (DK m. 5).

Dan›fltay, on dördü dava, biri idari daire olmak üzere on befl daireden oluflur.
‹dare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ve ilk derece
mahkemesi olarak Dan›fltay’da görülen davalarla ilgili nihai kararlar›n temyiz incele-
mesi Dan›fltay Dava Daireleri taraf›ndan yap›l›r (DK m. 25). Her dairede bir baflkan
ile yeteri kadar üye bulunur. Heyetler bir baflkan ve dört üyenin kat›lmas›yla topla-
n›r, salt ço¤unluk ile karar verir. Üye say›s›n›n yeterli olmas› halinde birden fazla he-
yet oluflturulabilir. Bu durumda, oluflturulan di¤er heyetlere, heyette yer alan en k›-
demli üye baflkanl›k eder. Dairelerde yeteri kadar tetkik hâkimi bulunur (DK m. 13).

‹dari Dava Daireleri Genel Kurulu, Dan›fltay ‹dari Dava Dairelerince verilen
bozma kararlar› üzerine idare mahkemelerinin verdikleri direnme kararlar›n›n ve
idari dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri kararlar›n temyiz in-
celemesini yapar. Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu ise Dan›fltay vergi dava da-
irelerince verilen bozma kararlar›na üzerine vergi mahkemelerince verilen diren-
me kararlar›n›n ve vergi dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri
kararlar›n temyiz incelemesini yapar (DK m. 38). 

‹çtihatlar› Birlefltirme Kurulu, dava dairelerinin veya idari ve vergi dava dairele-
ri genel kurullar›n›n kendi kararlar› veya ayr› ayr› verdikleri kararlar aras›nda uyufl-
mazl›k (çeliflki) bulunmas› ya da birlefltirilmifl içtihatlar›n de¤ifltirilmesi gerekti¤in-
de, içtihad›n birlefltirilmesi veya de¤ifltirilmesi hakk›nda karar vermekle görevlidir. 

Dan›fltay Baflkanl›¤› Resmî Web Sitesi (http://www.danistay.gov.tr/)

ANAYASA YARGISI

Genel Bilgi
Anayasa yarg›s› genifl anlamda anayasa hukuku sorunlar›n›n herhangi bir yarg›sal
süreç içinde karara ba¤lanmas›n›, dar anlamda ise kanunlar›n ve di¤er baz› yasa-
ma ifllemlerinin anayasaya uygunlu¤unun yarg›sal merciler taraf›ndan denetlenme-
si anlam›na gelir (Konuralp/Özekes, s. 9). 

Anayasa yarg›s› demokratik bir hukuk devletinin varl›¤› için gerekli yarg› kolla-
r›ndan biridir. Zira normlar hiyerarflisi bak›m›ndan bir hukuk devletinde kanunla-
r›n ve di¤er yasama ifllemlerinin üst normlara, temel hak ve hürriyetlere, insan hak-
lar›na uygunlu¤unu sa¤layabilmek için, yasama ifllemlerinin dahi denetlenmesi yo-
lu aç›lmal›d›r (Duran, s. 57 vd.). 

Anayasa yarg›s›, sadece kanunlar›n anayasaya uygunlu¤u denetimini yapmakla
yetinmemekte, ayn› zamanda temel hak ve hürriyetlerin ihlal edilmesi halinde, ki-
flilerin bireysel baflvuru yolunu iflleterek Anayasa ile güvence alt›na al›nan hak ve
özgürlüklerin korunmas›n› sa¤lamaktad›r. 
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Anayasa Mahkemesinin Kuruluflu ve Yap›s› 
Anayasa yarg›s›nda görevli mahkeme Anayasa Mahkemesidir. Anayasa Mahkeme-
sinin Kuruluflu, hem Anayasada hem de 6216 say›l› Anayasa Mahkemesinin Kuru-
luflu ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun’da düzenlenmifltir. Anayasa Mahke-
mesi on yedi üyeden oluflur. Üyelerin üçü Türkiye Büyük Millet Meclisi, on dördü
ise Cumhurbaflkan› taraf›ndan Anayasa’da öngörülen belirli yarg› organlar› ile ku-
rumlar›n üyeleri veya belirli kifliler aras›ndan seçilir. Anayasa’n›n 146. maddesine
göre:

• Türkiye Büyük Millet Meclisi; 
- ‹ki üyeyi Say›fltay Genel Kurulunun kendi baflkan ve üyeleri aras›ndan,

her bofl yer için gösterecekleri üçer aday içinden, 
- Bir üyeyi ise baro baflkanlar›n›n serbest avukatlar aras›ndan gösterecek-

leri üç aday içinden yapaca¤› gizli oylamayla seçer. 
• Cumhurbaflkan›; 

- Üç üyeyi Yarg›tay, iki üyeyi Dan›fltay, bir üyeyi Askerî Yarg›tay, bir üye-
yi Askerî Yüksek ‹dare Mahkemesi genel kurullar›nca kendi baflkan ve
üyeleri aras›ndan her bofl yer için gösterecekleri üçer aday içinden; 

- En az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yüksekö¤retim Kurulunun
kendi üyesi olmayan yüksekö¤retim kurumlar›n›n hukuk, iktisat ve siya-
sal bilimler dallar›nda görev yapan ö¤retim üyeleri aras›ndan gösterece-
¤i üçer aday içinden; 

- Dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci s›n›f hâkim
ve savc›lar ile en az befl y›l raportörlük yapm›fl Anayasa Mahkemesi ra-
portörleri aras›ndan seçer.

Anayasa Mahkemesi üyeleri on iki y›l için seçilirler. Bir kifli ikinci kez Anayasa
Mahkemesi üyesi seçilemez. Üyeler altm›fl befl yafl›n› doldurunca emekliye ayr›l›r-
lar. Zorunlu emeklilik yafl›ndan önce görev süresi dolan üyelerin baflka bir görev-
de çal›flmalar› ve özlük iflleri kanunla düzenlenir (AY m. 147, I).

Anayasa Mahkemesi baflkan› ve baflkanvekilleri ise üyeler aras›ndan gizli oyla
ve üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤u ile dört y›l için seçilir. Süresi bitenler baflkan
ve baflkanvekilleri yeniden seçilebilirler (AY m. 146, VI).

Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri 
Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri Anayasa ve 6216 say›l› Anayasa Mahke-
mesinin Kuruluflu ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun ile düzenlenmektedir. 

Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri, kanunlar›n ve di¤er baz› yasama ifl-
lemlerinin anayasaya uygunlu¤unun denetimi ve di¤er görevleri olmak üzere, iki
bafll›k alt›nda incelenebilir.

Anayasa Mahkemesi Resmî Web Sitesi (http://www.anayasa.gov.tr/)

Anayasaya Uygunluk Denetimi
Anayasaya uygunluk denetimi üç flekilde gerçekleflebilir (6216 s.K. m. 3, I, a, b, c): 

1) Soyut norm denetimi: Anayasa Mahkemesi kanunlar›n, kanun hükmünde ka-
rarnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi ‹ç tüzü¤ünün veya bunlar›n belirli
madde veya hükümlerinin flekil ve esas bak›m›ndan, Anayasa de¤iflikliklerinin
ise sadece flekil aç›s›ndan Anayasaya ayk›r›l›¤› iddias›yla aç›lan iptal davalar›-
na bakmakla görevlidir. Soyut norm denetiminde Anayasa’da öngörülen belir-
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li kifliler taraf›ndan do¤rudan Anayasa Mahkemesinde iptal davas› aç›lmas› söz
konusudur. Buna göre, Anayasa Mahkemesinde do¤rudan iptal davas› açma
hakk›, Cumhurbaflkan›na, iktidar ve ana muhalefet partisi Meclis gruplar› ile
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsay›s›n›n en az beflte biri tutar›ndaki üye-
lere aittir. ‹ktidarda birden fazla siyasi partinin bulunmas› halinde, iktidar par-
tilerinin dava açma hakk›n› en fazla üyeye sahip olan parti kullan›r (AY m.
150). Do¤rudan iptal davas› açma hakk›, esas yönünden iptali istenen normun
Resmî Gazete’de yay›mlanmas›ndan bafllayarak altm›fl gün içinde kullan›lma-
l›d›r. Bu süre flekil yönünden iptal taleplerinde on gündür.

2) Somut norm denetimi: Anayasa Mahkemesi, Anayasa’n›n 152. maddesine
göre mahkemelerce itiraz yoluyla kendisine intikal ettirilen iflleri karara ba¤-
lamakla görevlidir. Somut norm denetimi, görülmekte olan (derdest) bir da-
vada, davaya bakan mahkeme uygulanacak kanun veya kanun hükmünde
kararname hükümlerini Anayasaya ayk›r› görürse veya taraflardan birinin
ileri sürdü¤ü ayk›r›l›k iddias›n›n ciddi bulursa, itiraz yoluyla Anayasa Mah-
kemesi baflvurmas› ve Anayasa Mahkemesinin bu konuda verece¤i karara
kadar davay› geri b›rakmas› suretiyle gerçekleflir. Anayasa Mahkemesi, itiraz
baflvurusunun kendisine ulaflmas›ndan itibaren befl ay içinde karar›n› ver-
melidir. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davay› yürürlükteki ka-
nun hükümlerine göre sonuçland›r›r (AY m. 152).

3) Bireysel baflvuru: Anayasa Mahkemesi, Anayasa’n›n 148. maddesi uyar›nca
yap›lan bireysel baflvurular› karara ba¤lamakla görevlidir. Anayasa’ya göre,
“Herkes, Anayasa’da güvence alt›na al›nm›fl temel hak ve özgürlüklerinden,
Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi kapsam›ndaki herhangi birinin kamu gü-
cü taraf›ndan, ihlal edildi¤i iddias›yla Anayasa Mahkemesine baflvurabilir.
Baflvuruda bulunabilmek için ola¤an kanun yollar›n›n tüketilmifl olmas›
flartt›r.” (AY m. 148, III). Bireysel baflvuruda, kanun yolunda gözetilmesi ge-
reken hususlarda inceleme yap›lamaz.

Anayasa Mahkemesine bireysel baflvuru yap›labilmesi için, ilgili yarg› kolundaki iç hukuk
yollar›n›n tüketilmifl olmas› gerekir. 

Anayasa Mahkemesinin Di¤er Görevleri 
Anayasa Mahkemesinin, yasama ifllemlerinin Anayasa’ya uygunlu¤unun denetimi
yan›nda yerine getirmekle yükümlü oldu¤u dava ifller ise flunlard›r:

1) Cumhurbaflkan›n›, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan›n›, Bakanlar Kurulu
üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yarg›tay, Dan›fltay, Askerî Yarg›tay, Askerî
Yüksek ‹dare Mahkemesi baflkan ve üyelerini, baflsavc›lar›n›, Cumhuriyet
baflsavc› vekilini, Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu ve Say›fltay baflkan ve
üyelerini, Genelkurmay Baflkan›, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan-
lar› ile Jandarma Genel Komutan›n› görevleri ile ilgili suçlardan dolay› Yüce
Divan s›fat›yla yarg›lamak,

2) Siyasi partilerin kapat›lmas›na ve devlet yard›m›ndan yoksun b›rak›lmas›na
iliflkin davalar› karara ba¤lamak,

3) Siyasi partilerin mal edinmeleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunlu¤u-
nun denetlemek,

4) Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan, milletvekillerinin yasama dokunul-
mazl›klar›n›n kald›r›lmas›na, milletvekilliklerinin düflmesine ya da milletve-
kili olmayan bakanlar›n dokunulmazl›klar›n›n kald›r›lmas›na karar verilmesi
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hâllerinde, Anayasa, kanun veya Türkiye Büyük Millet Meclisi ‹ç tüzü¤ü hü-
kümlerine ayk›r›l›k iddias›na dayanan iptal istemlerini karara ba¤lamak,

5) Mahkeme üyeleri aras›ndan Anayasa Mahkemesi Baflkan› ve baflkanvekille-
ri ile Uyuflmazl›k Mahkemesi Baflkan› ve Baflkanvekilini seçmek.

Anayasa Mahkemesinin Çal›flma Usulü 
Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde çal›fl›r. Bölümler, baflkan-
vekili baflkanl›¤›nda dört üyenin kat›l›m›yla toplan›r. Genel Kurul, Mahkeme Bafl-
kan›n›n veya Baflkan›n belirleyece¤i baflkanvekilinin baflkanl›¤›nda en az on iki
üye ile toplan›r. Bölümler ve Genel Kurul, kararlar›n› salt ço¤unlukla al›r. 

Siyasî partilere iliflkin dava ve baflvurulara, iptal ve itiraz davalar› ile Yüce Di-
van s›fat›yla yürütülecek yarg›lamalara Genel Kurulda bak›l›r, bireysel baflvurular
ise bölümlerde karara ba¤lan›r.

Anayasa de¤iflikli¤inde iptale, siyasî partilerin kapat›lmas›na ya da Devlet yar-
d›m›ndan yoksun b›rak›lmas›na karar verilebilmesi için toplant›ya kat›lan üyelerin
üçte iki oy çoklu¤u flartt›r.

Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan s›fat›yla bakt›¤› davalar d›fl›nda kalan iflleri
dosya üzerinde inceler. Ancak, bireysel baflvurularda duruflma yap›lmas›na karar
verilebilir. Mahkeme ayr›ca, gerekli gördü¤ü hallerde sözlü aç›klamalar›n› dinle-
mek üzere ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanlar› ça¤›rabilir ve siyasi partilerin
kapat›lmas›na iliflkin davalarda, Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s›ndan sonra kapat›l-
mas› istenen siyasi partinin genel baflkanl›¤›n›n veya tayin edece¤i bir vekilin sa-
vunmas›n› dinler.

Anayasa Mahkemesinde aç›lan iptal davalar›nda, kural olarak kanunlar›n esas
ve flekil bak›m›ndan, anayasa de¤iflikliklerinin ise flekil bak›m›ndan Anayasa’ya
uygun olup olmad›¤› denetlenir. Kanunlar›n flekil bak›m›ndan denetlenmesi, son
oylaman›n, öngörülen ço¤unlukla yap›l›p yap›lmad›¤› bak›m›ndan mümkün iken
Anayasa de¤iflikliklerinde ise teklif ve oylama ço¤unlu¤una ve ivedilikle görüflüle-
meyece¤i flart›na uyulup uyulmad›¤› hususlar› ile s›n›rl›d›r. fiekil bak›m›ndan de-
netleme, Cumhurbaflkan›nca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beflte
biri taraf›ndan istenebilir. Kanunun yay›mland›¤› tarihten itibaren on gün geçtikten
sonra, flekil bozuklu¤una dayal› iptal davas› aç›lamayaca¤› gibi daha sonra def’i
yoluyla da ileri sürülemez.

Anayasaya uygunluk denetimi, Anayasa Mahkemesince hangi yollarla gerçeklefltirilebilir? 

D‹⁄ER YARGI KOLLARI
Anayasa’n›n yüksek mahkemelere iliflkin hükümleri ve yarg›lama usullerine iliflkin
mevzuat dikkate al›nd›¤›nda, temel yarg› kollar› olan adli yarg›, idari yarg› ve Ana-
yasa yarg›s› yan›nda, yarg› yetkisi adli ve idari yarg› kollar›na nazaran daha s›n›rl›
olan farkl› yarg› kollar›ndan da söz edilebilir. Bunlardan biri askerî idari yarg›, di-
¤eri askerî ceza yarg›s›, bir baflkas› ise uyuflmazl›k yarg›s›d›r. 

Askerî ‹dari Yarg› 
Askerî idari yarg›, askerî olmayan makamlarca tesis edilmifl olsa bile, asker kiflile-
ri ilgilendiren ve askerî hizmete iliflkin idari ifllem ve eylemlerden do¤an uyuflmaz-
l›klar›n yarg› denetimini yapan yarg› koludur. Askerlik yükümlülü¤ünden do¤an
uyuflmazl›klarda ise ilgilinin asker kifli olmas› flart› aranmaz. (AY m. 157, I; AY‹MK
m. 20). 
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Askerî idari yarg› tek dereceli olup, bu yarg› kolunda görevli mahkeme Askerî
Yüksek ‹dare Mahkemesidir. Buna göre, asker kiflileri ilgilendiren idari ifllem ve ey-
lemlerin yetki, sebep, flekil, konu veya maksat yönünden hukuka ayk›r› olmas› se-
bebiyle menfaatleri ihlal edilenlerin açacaklar› iptal veya tam yarg› davalar›, do¤-
rudan do¤ruya ve kesin olarak Askerî Yüksek ‹dare Mahkemesinde karara ba¤la-
n›r (AY‹MK m. 21, I). 

Askerî Yüksek ‹dare Mahkemesinin organlar›; daireler, daireler kurulu, baflkan-
lar kurulu, yüksek disiplin kurulu ve genel kuruldur (AY‹MK m. 5). Mahkemenin
üyeleri, iki y›l›n› doldurmufl kurmay yarbaylar, albay rütbesinde üç y›l›n› doldur-
mam›fl kurmay subaylar ve en az yarbay rütbesindeki birinci s›n›f askerî hâkimler
aras›ndan Cumhurbaflkan› taraf›ndan seçilir (AY‹MK m. 7-8). Askerî hâkim s›n›f›n-
dan olmayan üyelerin görev süresi en fazla dört y›ld›r.

Askerî Yüksek ‹dare Mahkemesi, en az iki daireden oluflur. ‹fl yo¤unlu¤una gö-
re, Genel Kurulun teklifi ve Genelkurmay Baflkanl›¤›n›n uygun görmesi üzerine
Milli Savunma Bakanl›¤›nca daire say›s› üçe yükseltilebilece¤i gibi, ayn› usulle iki-
ye de indirilebilir. Her daire, bir baflkan ile alt› üyeden oluflur. Üyelerden dördü as-
kerî hâkim, ikisi ise kurmay subayd›r. Bununla birlikte, dairelerde ço¤unluk aske-
rî hâkim s›n›f›ndan olmak üzere görüflme say›s› befltir. Karara kat›lan befl hâkimin
(daire baflkan› dâhil) üçü askerî hâkim, di¤er ikisi ise kurmay subayd›r. Kararlar
oy çoklu¤u ile verilir (AY‹MK m. 14).

Askerî Ceza Yarg›s› 
Anayasa’ya göre, askerî ceza yarg›s›nda, asker kiflilerce ifllenen askerî suçlar ile
bunlar›n asker kifliler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak ifl-
ledikleri suçlara ait davalara bak›l›r. Buna karfl›l›k, asker kiflilerce ifllenmifl olsa da-
hi, devletin güvenli¤ine, anayasal düzene ve bu düzenin iflleyifline karfl› suçlara ait
davalar her halükarda adli yarg› kolunda görevli olan mahkemelerde görülür (AY
m. 145, I). 

Askerî ceza yarg›s›ndaki ilk derece mahkemeleri, askerî mahkemeler ve disip-
lin mahkemeleridir. Askerî mahkemeler, asker kiflilerin askerî olan suçlar› ile bun-
lar›n asker kifliler aleyhine veya askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve görev-
leri ile ilgili olarak iflledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler (353 s.K.
m. 9). Askerî mahkemeler, üç askerî hâkimden oluflur (353 s.K. m. 2). 

Disiplin mahkemeleri ise, asker kiflilerin 477 say›l› Disiplin Mahkemelerinin Ku-
ruluflu, Yarg›lama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezalar› Hakk›nda Kanun’da düzenle-
nen disiplin suçlar›na ait davalara bakmakla görevlidir (477 s.K. m. 7). Disiplin
mahkemeleri, biri baflkan ikisi üye olmak üzere üç subaydan oluflur. Bu mahke-
melerde görev yapan kiflilerin, meslekten hâkimler olmas› gerekli de¤ildir (477
s.K. m. 2). 

Kural olarak ola¤an zamanlarda asker olmayan kifliler askerî mahkemelerde
yarg›lanamaz. Ancak, savafl durumu bu ilkenin istisnas›d›r. Askerî mahkemelerin,
savafl durumunda, hangi suçlar ve kifliler bak›m›ndan yetkili olduklar› ve kurulufl-
lar› kanunla düzenlenir.

Askerî mahkemeler taraf›ndan verilen karar ve hükümlerin temyiz incelemesi
ise Askerî Yarg›tayca yap›l›r. Askerî Yarg›tay, askerî mahkemelerden verilen ve ke-
sin olmayan hüküm ve kararlar› inceleyip karara ba¤lamak; askerî yarg› alan›nda
hukuk birli¤ini sa¤lamak ve Askerî Yarg›tay’›n kendi kurullar› aras›ndaki içtihat
uyuflmazl›klar›n› gidermekle görevli ve yetkili bir üst mahkemedir. Ayr›ca asker ki-
flilerin kanunla gösterilen belli davalar›na ilk ve son derece mahkemesi olarak da
askerî Yarg›tayca bak›l›r (As.YK m. 16; AY m. 156, I).
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Askerî Yarg›tay’›n üyeleri, birinci s›n›f askerî hâkimler aras›ndan, Askerî Yarg›-
tay Genel Kurulunun üye tamsay›s›n›n salt ço¤unlu¤u ve gizli oyla her bofl yer için
gösterece¤i üçer aday içinden Cumhurbaflkan›nca seçilir (AY m. 156, II).

Askerî Yarg›tay, Baflkanl›k, Baflsavc›l›k ve befl daire ile bu Kanun’da gösterilen
kurullardan oluflur. Ancak ifl yo¤unlu¤una göre, Askerî Yarg›tay Genel Kurulunun
teklifi ve Genelkurmay Baflkanl›¤›n›n uygun görüfl bildirmesi üzerine, Milli Savun-
ma Bakanl›¤›, daire say›s›n› alt›ya kadar yükseltebilece¤i gibi dörde de indirebilir
(As. YK m. 2, I).

Askerî Yarg›tayda her dairede bir baflkan ve yedi üye bulunur. ‹fl yo¤unlu¤una
göre, Askerî Yarg›tay Genel Kurulunun teklifi ve Genelkurmay Baflkanl›¤›n›n uy-
gun görmesi üzerine Milli Savunma Bakanl›¤›nca dairelerdeki üye say›s› befle indi-
rilebilir. Daireler bir baflkan ve dört üyenin kat›lmas› ile toplanarak karar ve hü-
küm verirler (As. YK m. 5, I). Askerî Yarg›tay daireleri kanunla belirlenen ço¤un-
lu¤un meydana gelmesi ile toplan›rlar. Görüflmeler gizli olur (As. YK m. 28) ve ka-
rarlar oy çoklu¤u ile verilir (As. YK m. 29).

Mali Yarg›
Mali yarg›n›n amac›, kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun
olarak çal›flmas› ve kamu kaynaklar›n›n öngörülen amaçlara ve kanunlara uygun
olarak elde edilmesi, muhafazas› ve kullan›lmas› için gerekli denetimin gerçeklefl-
tirilmesi ve sorumlular›n hesap ve ifllemlerinin kesin hükme ba¤lanmas›d›r. 

Mali yarg› kolunda görevli organ Say›fltayd›r. Say›fltay›n hem idari, hem de yar-
g›sal görevleri bulunmaktad›r (Gözler, s. 254). 

Anayasa’ya göre, Say›fltay, merkezî yönetim bütçesi kapsam›ndaki kamu idare-
leri ile sosyal güvenlik kurumlar›n›n bütün gelir ve giderleri ile mallar›n›, Türkiye
Büyük Millet Meclisi ad›na denetlemek ve ayr›ca sorumlular›n hesap ve ifllemlerini
kesin hükme ba¤lamakla görevlidir. Mahalli idarelerin hesap ve ifllemlerinin dene-
timi ve kesin hükme ba¤lanmas› da Say›fltay taraf›ndan gerçeklefltirilir. Bununla be-
raber vergiler, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakk›nda Dan›fltay ile Say›fl-
tay kararlar› aras›ndaki uyuflmazl›klarda Dan›fltay kararlar› esas al›n›r (AY m. 160).

Say›fltay›n denetim görevleri ve yarg›sal görevleri afla¤›daki flekilde özetlenebi-
lir (6085 say›l› Say›fltay Kanunu m. 5):

• Denetim görevleri;
- Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve ifllemlerini denetlemek ve so-

nuçlar› hakk›nda Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlar sunmak,
- Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmak,
- Kanunlarla verilen di¤er inceleme, denetleme ifllerini yapmak,

• Yarg›sal görevleri;
- Genel yönetim kapsam›ndaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallar›na

iliflkin hesap ve ifllemlerinin kanunlara ve di¤er hukuki düzenlemelere
uygun olup olmad›¤›n› denetlemek ve kamu zarar›na yol açan hususlar›
kesin hükme ba¤lamak.

‹lgililer, Say›fltay›n kesin hükümlerine karfl›, karar›n tebli¤inden itibaren onbefl
gün içinde karar düzeltme yoluna baflvurabilirler. Karar düzeltme bir kez talep edi-
lebilir. Bu kararlar hakk›nda, ayr›ca idari yarg› yoluna baflvurulamaz.

Uyuflmazl›k Yarg›s› 
Farkl› yarg› kollar› aras›nda ortaya ç›kan yarg› yolu uyuflmazl›klar›n› gidermek
amac›yla teflkil edilen yarg› kolu uyuflmazl›k yarg›s›d›r. Anayasa’ya göre, adlî, idari
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ve askerî yarg› mercileri aras›ndaki görev ve hüküm uyuflmazl›klar›n› kesin olarak
çözmekle görevli ve yetkili yüksek yarg› merci Uyuflmazl›k Mahkemesidir. Buna
karfl›l›k, di¤er yarg› mercileri ile Anayasa Mahkemesi aras›ndaki görev uyuflmazl›k-
lar›nda, Uyuflmazl›k Mahkemesi de¤il, Anayasa Mahkemesinin karar› esas al›n›r
(AY m. 158).

Uyuflmazl›k Mahkemesi bir baflkan ile on iki as›l, on iki yedek üyeden kurulur
(2247 s.K. m. 2, I). Uyuflmazl›k Mahkemesinin baflkanl›¤›n›, Anayasa Mahkemesi-
nin kendi üyeleri aras›ndan görevlendirece¤i bir üye yapar. Mahkemenin Baflkan›,
Baflkanvekili ve üyeleri dört y›l için seçilir. Görev süresi bitenler yeniden seçilebi-
lirler (2247 s.K. m. 4). 

Uyuflmazl›k Mahkemesi, hukuk ve ceza bölümlerine ayr›l›r. Hukuk uyuflmaz-
l›klar› Hukuk Bölümünde, ceza uyuflmazl›klar› Ceza Bölümünde karara ba¤lan›r.
Her bölüm, bir baflkan ile alt› as›l üyeden kurulur. Uyuflmazl›k Mahkemesi Genel
Kurulu ise hukuk ve ceza bölümlerinin birlikte toplanmas›yla oluflur (2247 s.K. m.
2, II ve III). 

Yarg› kollar› aras›nda olumlu veya olumsuz görev uyuflmazl›¤› do¤abilir. Olum-
lu görev uyuflmazl›¤› ç›karma, adlî, idari ve askerî yarg› kolunda görevli mahkeme-
lerde aç›lm›fl olan bir davada ileri sürülen görev itiraz›n›n reddi üzerine, ilgili Bafl-
savc› veya savc›lar taraf›ndan görev konusunun incelenmesinin Uyuflmazl›k Mah-
kemesinden istenmesi ile olur. Yetkili Baflsavc› veya savc›lar›n Uyuflmazl›k Mahke-
mesinden istekte bulunabilmesi için, görev itiraz›n›n, hukuk mahkemelerinde en
geç birinci oturumda, ceza mahkemelerinde delillerin ikamesine bafllamadan ön-
ce; idari yarg› yerlerinde de dilekçe ve savunma evresi tamamlanmadan yap›lm›fl
olmas› ve yarg› yerlerinin de kendilerinin görevli olduklar›na karar vermifl bulun-
malar› flartt›r (2247 s.K. m. 10).

Olumlu görev uyuflmazl›¤›nda, uyuflmazl›k ç›karma talebinde bulunabilecek
makam çeflitli ihtimallere göre belirlenir (2247 s.K. m. 10, IV). Buna göre:

• Reddedilen görevsizlik itiraz› adli yarg› yarar›na ileri sürülmüfl ise Cumhuri-
yet Baflsavc›s›,

• ‹dari yarg› yarar›na ileri sürülmüfl ise Dan›fltay Baflkan›n›n sözcüsü, 
• Askerî ceza yarg›s› yarar›na ileri sürülmüfl ise Askerî Yarg›tay Baflsavc›s›, 
• Askerî ‹dari Yarg› yarar›na ileri sürülmüfl ise bu mahkemenin Baflkan›n›n

sözcüsüdür.
Olumsuz görev uyuflmazl›¤› ise adlî, idari veya askerî yarg› mercilerinden en az

ikisinin taraflar›, konusu ve sebebi ayn› olan davada kendilerini görevsiz görmele-
ri ve bu yolda verdikleri kararlar›n kesin veya kesinleflmifl olmas› ile ortaya ç›kar.
Olumsuz görev uyuflmazl›¤›n›n giderilmesi talebi, ancak davan›n taraflar›nca ve
ceza davalar›nda ayr›ca ilgili makamlarca ileri sürülebilir (2247 s.K. m. 14).

Asker kiflilerce devletin güvenli¤ine, anayasal düzene ve bu düzenin iflleyifline karfl› iflle-
nen suçlara ait davalar hangi yarg› kolunda görülür?

AVRUPA ‹NSAN HAKLARI MAHKEMES‹ YARGISI 

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinin Yap›s› 
‹nsan Haklar›n› ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Sözleflme, Türkiye’nin de
üyesi oldu¤u Avrupa Konseyi taraf›ndan 4 Kas›m 1950 tarihinde Roma’da imzaya
aç›lm›fl; 3 Eylül 1953’te yürürlü¤e giren Sözleflme, Türkiye taraf›ndan 18 May›s
1954 tarihinde onaylanm›flt›r. 
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Uyuflmazl›k Mahkemesi adlî,
idari ve askerî yarg›
mercileri aras›ndaki görev ve
hüküm uyuflmazl›klar›n›
kesin olarak çözer.



Avrupa Konseyinin Sözleflme’yi haz›rlamaktaki asli amac›, insan haklar›n› ve te-
mel özgürlükleri korumak ve gelifltirmektir. Sözleflme kiflisel ve siyasi haklar› dü-
zenlenmesi yan›nda, Sözleflme’yle taahhüt edilen yükümlülükleri yerine getirilme-
sini sa¤layabilmek için bir mekanizma kurulmas›n› öngörmüfltür. Bu amaçla, Söz-
leflme’yle güvence alt›na al›nan hak ve özgürlüklerin korunabilmesi için bir yarg›
örgütü kurulmufltur. 

Bu görev bafllang›çta ‹nsan Haklar› Avrupa Komisyonu, Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi ve Avrupa Konseyi aras›nda paylaflt›r›lm›flken, bu organlar önüne ge-
len baflvuru say›s›n›n h›zla artmas› ve mevcut yap›n›n iyi ifllememesi nedeniyle ara-
y›fllar bafllam›fl; nihayet 1 Kas›m 1998 tarihinde Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflme-
si’ne Ek 11. Protokol kabul edilmifl ve yürürlü¤e girmifltir. Bu Protokol gere¤ince,
Mahkeme ve Komisyonlar›n yar› zamanl› çal›flma yönteminden vazgeçilmifl, bunun
yerine Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinin tek yetkili organ olmas› ve tam zaman-
l› çal›flmas› esas› benimsenifltir. 

Bugün gelinen noktada, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi, sözleflmenin taraf›
olan devletlerin sözleflmeye uymalar›n› sa¤lamak amac›yla görev yapan bir mah-
kemedir. Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi, sözleflmeci devletlerin say›s›na eflit sa-
y›da hâkimden oluflmaktad›r (A‹HS m. 20). Hâkimler, her bir sözleflmeci devlet
için, o devlet taraf›ndan gösterilen üç aday aras›ndan Avrupa Parlamenterler Mec-
lisi taraf›ndan seçilir. Mahkemede görev alan
hâkimler, Mahkemeye geldikleri devlet ad›na
de¤il, kendi adlar›na kat›l›rlar. Alt› y›l görev
yapmak üzere seçilen hâkimler, daha sonra
tekrar mahkeme üyeli¤ine seçilebilirler. Hâ-
kimlerin görev süresi yetmifl yafl›nda sona erer. 

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinin organ-
lar› flunlard›r:

• Genel Kurul
• Komite
• Daire
• Büyük Daire 
Genel Kurul, Mahkemede görev yapan tüm üyelerden oluflur. Genel Kurulun

toplanabilmesi için, görev bafl›ndaki seçilmifl hâkimlerin en az üçte ikisinin Genel
Kurul toplant›s›na kat›lmas› gerekir (‹ç Tüzük m. 20, II). Genel Kurul Mahkeme
Baflkan›n›, Baflkan Yard›mc›lar›n›, Daire Baflkanlar›n› seçer ve Mahkeme ‹ç Tüzü-
¤ünü kabul eder (A‹HS m. 26).

Mahkeme önüne gelen baflvurular›n incelenebilmesi için üç hâkimden oluflan
Komiteler oluflturulur. Komite, bir baflvuru hakk›nda daha fazla inceleme yap›lma-
s› gerekli de¤ilse, oy birli¤i ile baflvurunun kabul edilemez oldu¤una veya kay›ttan
düflürülmesine karar verebilir; bu karar kesindir (A‹HS m. 27, 28).

Mahkeme önüne gelen baflvurular›n incelenmesi için yedi hâkimden oluflan
Daireler kurulur. Daireler, Komite taraf›ndan hakk›nda kabul edilmezlik karar› ve-
ya kay›ttan düflme karar› verilmeyen baflvurular›n, kabul edilebilir olup olmad›¤›-
n› incelemek ve esastan karar vermekle görevlidir (A‹HS m. 29). 

Mahkeme bünyesinde ayr›ca on yedi hâkimden oluflan Büyük Daire görev yap-
maktad›r. Büyük Daire, Mahkeme Baflkan›, Baflkan Yard›mc›lar›, Daire Baflkanlar›
ve Mahkeme ‹ç tüzü¤üne göre seçilecek di¤er hâkimlerden oluflur (A‹HS m. 27).
Sözleflmenin ve eki protokollerin yorumlanmas›nda ciddi bir sorun ç›karsa, Daire-
nin çözümü Mahkeme’nin daha önce verdi¤i bir kararla ba¤daflmayacaksa, tarafla-
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r›n itirazda bulunmamas› kayd›yla Daire yarg›lama yetkisini hükümden önceki
herhangi bir aflamada Büyük Daireye b›rakabilir (A‹HS m. 30) ya da taraflardan bi-
ri benzer sebeplerle yarg›laman›n büyük daire taraf›ndan yap›lmas›n› isteyebilir
(A‹HS m. 43). Ayr›ca bir sözleflmeci devletin, baflka bir sözleflmeci devletin Sözlefl-
me’yi ve eki protokolleri ihlal etti¤i iddias›yla yapaca¤› baflvurular da Büyük Dai-
re taraf›ndan incelenir (A‹S m. 31, m. 33). 

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi Resmî Web Sitesi (http://www.echr.coe.int/ECHR/Home-
page_En/)

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesine Baflvuru ve ‹nceleme
Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi ve Eki Protokollerin sözleflmeci devletlerden bi-
ri taraf›ndan ihlal edilmesi nedeniyle zarar gören gerçek kifliler, hükümet d›fl› ku-
rulufllar ve kifli gruplar›, Mahkemeye baflvuruda bulunabilirler. Sözleflme gere¤in-
ce, devletler, bu hakk›n etkin bir flekilde kullan›lmas›na engel olmamal›d›rlar.

Kiflilerin mahkemeye baflvuru yapabilmeleri için iç hukuk yollar›n› tüketmifl ol-
malar› gerekmektedir. Buna göre, iç hukuk yollar›n›n tüketilmesi ve kesin bir ka-
rara ulafl›lmas›ndan itibaren alt› ay içinde baflvuru yap›lmal›d›r (A‹HS m. 35, I). 

Mahkemenin yarg›lama (resmî) dilleri ‹ngilizce ve Frans›zca olmas›na ra¤men,
kifliler baflvurular›n› sözleflmeci devletlerin dillerinden herhangi biri ile (söz gelimi
Türkçe) yapabilirler (‹ç Tüzük m. 34, I ve II). 

Mahkeme kendisine yap›lan baflvuruyu kabul edilebilir bulursa, öncelikle baflvu-
ruda bulunan taraf ile flikâyet olunan devlet aras›nda, insan haklar›na sayg› esas›ndan
hareketle, dostane çözüm sürecinin bafllat›lmas›na ve yürütülmesine yard›mc› olur.
Dostane çözüm süreci baflar›yla sonuçlan›rsa, Mahkeme var›lan çözümle s›n›rl›, k›sa
aç›klama içeren bir karar vererek baflvuruyu kay›ttan düflürür (A‹HS m. 38-39).

Dostane çözüme var›lamazsa, baflvurunun esas› hakk›nda inceleme yap›l›r.
Mahkeme, baflvuru hakk›ndaki incelemesini, kural olarak dosya üzerinden (durufl-
mas›z) yürütür. Bununla beraber, duruflma yap›lmas›na karar verilen hallerde du-
ruflmalar herkese aç›kt›r. 

‹nceleme sonucunda, Sözleflme veya Eki Protokollerin ihlal edildi¤i sonucuna
var›l›rsa ve sözleflmeci devletin iç hukukunda bu ihlal tam olarak telafi edilemiyor-
sa, Mahkeme, gerekti¤inde hakkaniyete uygun bir tazminata hükmederek, baflvu-
ruda bulunan taraf›n zararlar›n›n giderilmesine hükmedebilir (A‹HS m. 41). 

Sözleflmeci devletler, taraf olduklar› davalarda Mahkemenin kesinleflmifl karar-
lar›na uymay› taahhüt ederler. Mahkemenin kesinleflmifl karar›, karar›n uygulan-
mas›n› denetleyecek olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine gönderilir (A‹HS
m. 46). Bakanlar Komitesi sözleflmeci devletlerden, mahkeme karar›n›n yerine ge-
tirilip getirilmedi¤i konusunda bilgi isteme yetkisine sahiptir. 
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1014.  Ünite  -  Yarg›  Örgütü

Adli yarg›, idari yarg› ve anayasa yarg›s›n› ve bu

yarg› kollar› içinde görev alan mahkemeleri

aç›klamak

Adli yarg› ola¤an ve genel yarg› koludur. Adli
yarg›da mahkemeler üç derecelidir: ilk derece
mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve Yar-
g›tay. ‹lk derece mahkemeleri hukuk mahkeme-
leri ve ceza mahkemeleri olarak ikiye ayr›l›r. ‹lk
derece hukuk mahkemeleri, genel mahkemeler
ve özel mahkemeler olarak ikiye ayr›l›r. Genel
hukuk mahkemeleri sulh hukuk ve asliye hukuk
mahkemeleri; özel hukuk mahkemeleri, asliye
ticaret mahkemesi, aile mahkemesi, tüketici mah-
kemesi, icra mahkemesi, ifl mahkemesi, fikri ve
s›nai haklar hukuk mahkemesi, denizcilik ihtisas
mahkemesi ve kadastro mahkemesidir. ‹lk dere-
ce ceza mahkemeleri sulh ceza, asliye ceza ve
a¤›r ceza mahkemeleridir. Özel ceza mahkeme-
leri ise çocuk mahkemesi, trafik mahkemesi, fik-
ri ve s›nai haklar ceza mahkemesidir. Bölge adli-
ye mahkemeleri ilk derece mahkemelerince ve-
rilen kararlar›n istinaf incelemesini yapar, Yarg›-
tay ise bölge adliye mahkemelerince ve baz› hal-
lerde ilk derece mahkemelerince verilen kararla-
r›n temyiz incelemesini yapar. 
‹dari yarg› kolu da üç derecelidir: ‹lk derece mah-
kemeler, idare mahkemeleri ve vergi mahkeme-
leridir. ‹kinci derece mahkemeler bölge idare
mahkemeleridir. ‹dari yarg›daki en üst mahkeme
ise Dan›fltayd›r. Bölge idare mahkemeleri, ilk de-
rece idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerin-
ce tek hâkimle verilen kararlara karfl› baflvurulan
itirazlar› inceler. Dan›fltay ise, idare mahkemele-
ri ve bölge idare mahkemelerince verilen hüküm
ve di¤er kararlar›n temyiz incelemesini yapar.
Dan›fltay, ayn› zamanda, kanun tasar›lar›, kamu
hizmetlerinin yürütülmesine iliflkin imtiyaz söz-
leflmeleri hakk›nda görüfl bildirmek, tüzük tasa-
r›lar›n› incelemek, idari uyuflmazl›klar› çözmek
ve kanunla gösterilen di¤er iflleri yapmakla da
görevlidir.
Anayasa yarg›s›nda görevli mahkeme Anayasa
Mahkemesidir. Anayasa mahkemesinin asli göre-
vi kanunlar›n, kanun hükmünde kararnamelerin
ve di¤er baz› yasama ifllemlerinin Anayasa’ya uy-
gunlu¤unu denetlemektir. Bunun yan›nda Cum-

hurbaflkan› veya bakanlar ya da yüksek yarg› or-
ganlar›n›n üyeleri gibi baz› kiflileri, görevleri ile il-
gili suçlardan dolay› yüce divan s›fat›yla yarg›la-
mak; siyasi partilerin kapat›lmas› davalar› hakk›n-
da karar vermek gibi baflka görevleri de vard›r.

Di¤er yarg› kollar›n› ve bu yarg› kollar›nda gö-

revli mahkemeleri özetlemek

Di¤er yarg› kollar› askerî idari yarg›, askerî ceza
yarg›s› ve uyuflmazl›k yarg›s› olarak üçe ayr›labi-
lir. Askerî idari yarg›, askerî olmayan makamlar-
ca tesis edilmifl olsa bile, asker kiflileri ilgilendi-
ren ve askerî hizmete iliflkin idari ifllem ve ey-
lemlerden do¤an uyuflmazl›klar›n yarg› deneti-
mini yapan yarg› koludur. Askerî idari yarg› tek
derecelidir ve bu yarg› kolunda Askerî Yüksek
‹dare Mahkemesince yarg›lama yap›l›r. 
Askerî ceza yarg›s›nda, asker kiflilerce ifllenen as-
kerî suçlar ile bunlar›n asker kifliler aleyhine ve-
ya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak ifl-
ledikleri suçlara ait davalara bak›l›r. Ancak asker
kiflilerce ifllenmifl olsa dahi, devletin güvenli¤ine,
anayasal düzene ve bu düzenin iflleyifline karfl›
suçlara ait davalar, adli yarg› kolunda görevli
olan mahkemelerde görülür. Askerî ceza yarg›-
s›ndaki ilk derece mahkemeleri, askerî mahke-
meler ve disiplin mahkemeleridir. Askerî mahke-
melerin karar ve hükümlerinin temyiz inceleme-
si ise Askerî Yarg›tay taraf›ndan gerçeklefltirilir. 
Mali yarg›da görevli organ ise Say›fltayd›r. Say›fl-
tay, merkezi yönetim bütçesi kapsam›ndaki ka-
mu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlar›n›n bü-
tün gelir ve giderleri ile mallar›n›, Türkiye Büyük
Millet Meclisi ad›na denetlemek ve ayr›ca sorum-
lular›n hesap ve ifllemlerini kesin hükme ba¤la-
makla görevlidir.
Uyuflmazl›k yarg›s› ise farkl› yarg› kollar› aras›nda
ortaya ç›kan yarg› yolu uyuflmazl›klar›n› gidermek
amac›yla teflkil edilen yarg› koludur. Adlî, idari ve
askerî yarg› mercileri aras›ndaki görev ve hüküm
uyuflmazl›klar›n› kesin olarak çözmekle görevli ve
yetkili yüksek yarg› merci Uyuflmazl›k Mahkeme-

sidir. Ancak, di¤er yarg› mercileri ile Anayasa Mah-
kemesi aras›ndaki görev uyuflmazl›klar›nda, Ana-
yasa Mahkemesinin karar› esas al›n›r.

Özet
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Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinin yap›s›n› ve

iflleyiflini aç›klamak

‹nsan Haklar›n› ve Temel Özgürlükleri Koruma-
ya Dair Sözleflme ile güvence alt›na al›nan hak
ve özgürlüklerin korunabilmesi için kurulan mah-
keme Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesidir. Avru-
pa ‹nsan Haklar› Mahkemesi, sözleflmeci devlet-
lerin say›s›na eflit say›da hâkimden oluflmaktad›r.
Mahkemede görev alan hâkimler, mahkemeye
geldikleri devlet ad›na de¤il, kendi adlar›na kat›-
l›rlar. Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinin or-
ganlar› Genel Kurul, Komiteler, Daireler ve Bü-
yük Dairedir. Sözleflme ve Eki Protokollerin söz-
leflmeci devletlerden biri taraf›ndan ihlal edilme-
si nedeniyle zarar gören gerçek kifliler, hükûmet
d›fl› kurulufllar ve kifli gruplar›, Mahkemeye bafl-
vurabilirler. Kifliler, Mahkemeye ancak iç hukuk
yollar›n› tükettikten sonra baflvurabilirler. Mah-
keme, inceleme sonucunda Sözleflme veya Eki
Protokollerin ihlal edildi¤i sonucuna var›rsa ge-
rekti¤inde hakkaniyete uygun bir tazminata hük-
mederek baflvuruda bulunan taraf›n zararlar›n›n
giderilmesini sa¤lar. 
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1. Afla¤›dakilerden hangi adli yarg› kolunda görevli
mahkemelerden biri de¤ildir?

a. Bölge adliye mahkemesi 
b. Çocuk mahkemesi 
c. Tüketici mahkemesi 
d. Vergi mahkemesi 
e. Yarg›tay 

2. Bir kanun hükmünde kararnamenin Anayasaya ay-
k›r› olmas› nedeniyle aç›lan iptal davas›na afla¤›daki
mahkemelerden hangisinde bak›l›r?

a. Dan›fltay
b. Anayasa Mahkemesi 
c. Uyuflmazl›k Mahkemesi 
d. Yarg›tay
e. Bölge ‹dare Mahkemesi

3. Afla¤›dakilerden hangisi adli yarg› kolunda yer alan
hukuk mahkemelerinden biri de¤ildir?

a. Asliye ticaret mahkemesi 
b. Tüketici mahkemesi
c. Trafik mahkemesi 
d. Sulh hukuk mahkemesi 
e. Aile mahkemesi 

4. Afla¤›dakilerden hangisi idari yarg› kolundaki en üst
mahkemedir?

a. Anayasa Mahkemesi 
b. Uyuflmazl›k Mahkemesi 
c. Dan›fltay 
d. Yarg›tay
e. Say›fltay 

5. Afla¤›dakilerden hangisi adli yarg› kolundaki özel
hukuk mahkemelerinden biridir?

a. ‹cra mahkemesi 
b. Çocuk mahkemesi 
c. Sulh hukuk mahkemesi 
d. Trafik mahkemesi 
e. Vergi mahkemesi 

6. Her türlü idari eylem ve ifllemler ile idarenin sorum-
lu oldu¤u di¤er sebeplerin yol açt›¤› vücut bütünlü¤ü-
nün k›smen veya tamamen yitirilmesine yahut kiflinin
ölümüne ba¤l› maddî ve manevi zararlar›n tazminine
iliflkin davalara afla¤›daki mahkemelerden hangisinde
bak›l›r?

a. Bölge adliye mahkemesi
b. ‹dare Mahkemesi 
c. Dan›fltay 
d. Bölge idare mahkemesi 
e. Asliye hukuk mahkemesi 

7. Afla¤›dakilerden hangisi, birden fazla hâkimden olu-
flan ve heyet halinde çal›flan toplu mahkemelerden biri
de¤ildir?

a. A¤›r ceza mahkemesi 
b. ‹dare mahkemesi 
c. Bölge adliye mahkemesi 
d. Asliye ticaret mahkemesi 
e. Dan›fltay 

8. Afla¤›dakilerden hangisi adlî, idari ve askerî yarg›
mercileri aras›ndaki görev ve hüküm uyuflmazl›klar›n›
kesin olarak çözmekle görevli ve yetkili yüksek yarg›
merciidir?

a. Anayasa Mahkemesi 
b. Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi
c. Yarg›tay 
d. Dan›fltay
e. Uyuflmazl›k Mahkemesi 

9. ‹dari yarg› kolunda, birden fazla idare veya vergi
mahkemesi kuruldu¤u takdirde, bu mahkemeler ara-
s›ndaki iflbölümü afla¤›daki mercilerden hangisi taraf›n-
dan belirlenir?

a. Dan›fltay
b. Adalet Bakanl›¤› 
c. Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu
d. Uyuflmazl›k Mahkemesi 
e. Yarg›tay 

10. Askerî mahkemelerce verilen ve kesin olmayan hü-
küm ve kararlar› inceleyip karara ba¤lamakla görevli
yüksek yarg› organ› afla¤›dakilerden hangisidir? 

a. Askerî Yüksek ‹dare Mahkemesi 
b. Askerî Yarg›tay 
c. Yarg›tay
d. Dan›fltay 
e. Anayasa Mahkemesi 

Kendimizi S›nayal›m
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Anayasa Mahkemesi, YÖK Genel Kurulunun görevleri
aras›nda say›lan, “ö¤retim elemanlar›n›n denenmek üze-
re baflka bir yüksekö¤retim kurumuna atanabilece¤ine”
iliflkin kanun hükmünü iptal etti.
Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Kurulu, 2547 say›l› Yük-
sekö¤retim Kanununun baz› maddelerinin iptali ve yü-
rürlü¤ünün durdurulmas› istemiyle Anayasa Mahkeme-
sine baflvurmufltu.
Davay› esastan görüflen Anayasa Mahkemesi, kanunun
“Yüksekö¤retim Kurulunun görevleri” bafll›kl› 7. mad-
desinin (L) bendinde düzenlenen, “ö¤retim elemanlar›-
n›n denenmek üzere baflka bir yüksekö¤retim kurumu-
na atanabilece¤ine” iliflkin kanun hükmünün iptaline
karar verdi.
Anayasa Mahkemesi, Bursa 2. Vergi Mahkemesinin bafl-
vurusu üzerine, 5838 say›l› Baz› Kanunlarda De¤ifliklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun’un geçici 3. maddesindeki,
“Tahsil edilmifl tutarlar red ve iade edilmez” ibaresini
de iptal etti.
5838 say›l› kanunun geçici 3. maddesinde, “4760 say›l›
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) say›l› listede
yer alan ve 1/8/2002 - 21/7/2005 tarihleri aras›nda 87.03
G.T.‹.P. numaras›ndan özel tüketim vergisi beyan edil-
mesi gerekirken 87.04 G.T.‹.P. numaras›ndan özel tü-
ketim vergisi beyan edilen araçlarla ilgili olarak, bu
maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarihten önceki dönemler
için özel tüketim vergisi tarhiyat› yap›lmaz, daha önce
yap›lan tarhiyatlardan vazgeçilir, tahakkuk eden tutar-
lar terkin edilir. Tahsil edilmifl tutarlar red ve iade edil-
mez” deniliyordu.
Yüksek Mahkeme, Gaziantep Vergi Mahkemesinin, 193
say›l› Gelir Vergisi Kanunu’na 5766 say›l› Kanun’un 8.
maddesiyle eklenen Geçici Madde 73’ün iptaline karar ve-
rilmesi istemiyle yapt›¤› baflvuruyu da karara ba¤lad›.
Mahkeme, 193 say›l› kanunun geçici 73. maddesinde yer
alan, “29 Ocak 2004 tarihli ve 5084 say›l› Yat›r›mlar›n ve
‹stihdam›n Teflviki ile Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›l-
mas› Hakk›nda Kanunun 3. maddesi kapsam›nda gelir
vergisi stopaj› teflviki uygulanan ücretlerin vergilendiril-
mesinde, öncelikle Kanunun 32. maddesinde yer alan as-
garî geçim indirimi dikkate al›n›r. Bu Madde hükümlerinin
uygulanmas›na iliflkin esas ve usulleri belirlemeye Maliye
Bakanl›¤› yetkilidir.” hükmünün iptaline karar verdi.

Mahkeme, “geçici 73. maddenin, 6 Haziran 2008’den
önce 29 Ocak 2004 günlü, 5084 say›l› Kanun’un 3. mad-
desi kapsam›nda yat›r›ma bafllayarak gelir vergisi spota-
j› teflvikinden faydalanmas› gereken mükellefler yönün-
den Anayasa’ya ayk›r› oldu¤una” hükmetti.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Adli Yarg›” ve “‹dari Yarg›”

konular›n› yeniden gözden geçiriniz.
2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Anayasa Yarg›s›” konusunu

yeniden gözden geçiriniz.
3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Adli Yarg›”, “Hukuk Mah-

kemeleri” ve “Ceza Mahkemeleri” konular›n›
yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹dari Yarg›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Adli Yarg›”, “Hukuk Mah-
kemeleri” konular›n› yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹dari Yarg›” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hukuk Mahkemeleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uyuflmazl›k Yarg›s›” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹dari Yarg›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Askerî Ceza Yarg›s›” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

Okuma Parças›
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S›ra Sizde 1 
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 4. maddesine göre,
kira sözleflmesinden kaynaklanan alacak davalar› dahil
olmak üzere tüm uyuflmazl›klar› konu alan davalara
bakmakla görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir.
Buna göre kira sözleflmesine dayanan tahliye davalar›,
kira bedelinin tespiti davas› veya kira alaca¤› ve tazmi-
nat davalar› sulh hukuk mahkemesinde görülür. 

S›ra Sizde 2 
5235 say›l› Adli Yarg› Teflkilat Kanunu’nun 33. madde-
sine göre, bölge adliye mahkemelerinin asli görevi, adli
yarg› ilk derece mahkemelerince (örne¤in, asliye hu-
kuk, sulh hukuk, asliye ticaret veya özel mahkemeler)
verilen ve kesin hüküm teflkil etmeyen hüküm ve ka-
rarlara karfl› yap›lan istinaf baflvurular›n› incelemek ve
karara ba¤lamak ve kanunlarla verilen di¤er görevleri
gerçeklefltirmektir. ‹stinaf, ilk derece mahkemesi karar-
lar›n›n hem vak›a tespitlerinin do¤ru olup olmad›¤› hem
de hukuka uygun olup olmad›¤› yönünden incelenme-
sine imkân sa¤layan bir hukuki çaredir.

S›ra Sizde 3 
Anayasa’ya uygunluk denetimi üç flekilde gerçeklefltirile-
bilir: Soyut norm denetimi, somut norm denetimi ve Ana-
yasa Mahkemesine bireysel baflvuru. Soyut norm deneti-
minde, Cumhurbaflkan›, iktidar ve ana muhalefet partisi
Meclis gruplar› ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam-
say›s›n›n en az beflte biri tutar›ndaki üye taraf›ndan, Ana-
yasa’ya ayk›r› oldu¤u düflünülen kanun hükmünün iptali
için, kanunun Resmî Gazete’de yay›mlanmas›ndan itiba-
ren altm›fl gün içinde, do¤rudan Anayasa Mahkemesinde
iptal davas› aç›l›r. Somut norm denetimi, görülmekte olan
(derdest) bir davada, davaya bakan mahkemece uygula-
nacak kanun hükümlerinin Anayasa’ya ayk›r› görülmesi
veya taraflardan birinin bunu ileri sürmesi halinde, dava-
ya bakan mahkemenin, itiraz yoluyla Anayasa Mahkeme-
sine baflvurmas› üzerine yap›lan denetimdir. Bireysel bafl-
vuru ise (anayasa flikâyeti de denir), Anayasa’da güvence
alt›na al›nm›fl temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa ‹n-
san Haklar› Sözleflmesi kapsam›ndaki herhangi birinin
kamu gücü taraf›ndan ihlal edildi¤ini iddia eden kiflilerin
Anayasa Mahkemesine bireysel olarak baflvurmalar›d›r. 

S›ra Sizde 4
Asker kiflilerce ifllenmifl olsa dahi, devletin güvenli¤ine,
anayasal düzene ve bu düzenin iflleyifline karfl› suçlara
ait davalar her hâlûkarda adli yarg› kolunda görevli olan
mahkemelerde görülür. Asker kiflilerin, di¤er asker ki-
fliler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili
olarak iflledikleri suçlara iliflkin davalara ise askerî ceza
yarg›s›nda bak›l›r. 

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ‹nsan Haklar›
Hukuku Projesi Resmî Web Sitesi, (2011).
(http://ihami.anadolu.edu.tr/). 

Ayd›n, U. (2011). Temel Hukuk Dersleri. 2. Bask›.
Eskiflehir. 

Duran, L. “Türkiye’de Anayasa Yarg›s›n›n ‹fllevi ve

Konumu”, Anayasa Yarg›s› Dergisi, C. 1, Y. 1984,
s. 57-87. 

Gözler, K. (2011). Hukukun Temel Kavramlar›.

Bursa. 
Gözler, K. (2003). ‹dare Hukuku-C. I. Bursa.
Konuralp, H., Özekes, M. (2006). Yarg› Örgütü ve

Tebligat Hukuku, Eskiflehir.
Özekes, M. (2011). Temel Hukuk Bilgisi. 2. Bask›.

Ankara. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Hak kavram›n› ifade edebilecek,
Kamu haklar›n› ve türlerini aç›klayabilecek,
Özel haklar› tan›mlay›p, türlerini s›n›fland›rabilecek bilgi ve beceriler kaza-
nabileceksiniz.

‹çindekiler

• Hak
• Hak sahibi
• Kamu haklar›
• Özel haklar
• fiah›s (kifli)

• Mutlak Haklar
• Nisbi Haklar
• Malvarl›¤›
• Kiflilik
• Mülkiyet

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z
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Hukukun Temel
Kavramlar›

Hukuki ‹liflkiler ve
Haklar

• HAK KAVRAMI VE TANIMI
• HAKLARIN AYRIMI

5
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI



HAK KAVRAMI VE TANIMI
Hak kavram›, özel hukuk alan›n›n temel kavram›d›r. Hakk› çeflitli flekillerde tan›-
ma tâbi tutmak mümkündür. Hak esasen, hukuk düzeni taraf›ndan kiflilere tan›n-
m›fl olan yetkileri ifade eder. Bir baflka tan›mla da hak, “hukuk taraf›ndan tan›nan,
yararlan›lmas› hak sahibinin iradesine b›rak›lan ve korunmas›n› isteme hususunda
bireyin yetkili say›ld›¤› menfaatlerdir.”

Sözlük anlam›na bak›ld›¤›nda hakk›n hukuk sözcü¤ünün tekili olarak ifade
edildi¤i görülmektedir. Ancak s›kl›kla çeflitli haklardan, örne¤in alacak hakk›ndan,
ortakl›k hakk›ndan, mülkiyet hakk›ndan, s›n›rl› ayni haklardan, marka, patent hak-
lar›ndan, telif hakk›ndan, kiflilik haklar›ndan bahsedilir. Bu örneklerde hak kavra-
m› tamamen baflka bir anlam tafl›maktad›r. Hukukun, toplum yaflam›n› düzenleyen
ve Devlet gücü ile yerine getirilen, hukuki yapt›r›mla kuvvetlendirilmifl olan kural-
lar›n bütününü ifade eden haline ö¤retide objektif hukuk denilmektedir. Objektif
hukukun kiflilere bahfletti¤i yetkileri ifade eden k›sm› ise, subjektif hukuk olarak
adland›r›lmaktad›r. ‹flte ö¤retide objektif hukuk sadece hukuk sözcü¤ü ile ifade
edilirken, subjektif hukuk için ise hak sözcü¤ü kullan›lmaktad›r. Yukar›daki ör-
neklerde geçen hak kavram› da esasen subjektif hukukun kapsam›na girmekte
olup, k›saca hak kavram› ile ifade edilmektedir.

Hakk›, “hukuk taraf›ndan kiflilere tan›nm›fl yetkiler ve yüklenen yükümlülük-
ler” fleklinde tan›mlamak da mümkündür. Birbirinden farkl› gibi duran “hukuk” ve
“hak” kavramlar›, her olayda ayr› ve baflka aç›lardan ele al›nabilecekleri halde, ara-
lar›nda nitelikleri bak›m›ndan bir fark bulunmamaktad›r. Aralar›ndaki ba¤lant› aç›-
s›ndan, daima hukuk taraf›ndan benimsenmifl olan bir haktan bahsedilebilece¤i
unutulmamal›d›r. Gerçekten her hak daima bir hukuk kural›na dayan›r. Bu hukuk
kural›n›n, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik gibi bir yaz›l›
kural yahut örf ve âdet hukuku gibi yaz›l› olmayan bir kural olmas› önem arz et-
mez. Bu nedenle hukuk kurallar›n›n korumad›¤› bir hareket tarz›n›n, bir menfaa-
tin, bahfletmedi¤i bir yetkinin hak olarak nitelendirilmesi mümkün de¤ildir. 

Hakk›n dayand›¤› hukuk kural›n›n mutlaka yaz›l› hukuk kural› m› olmas› gerekir? 

Her hakk›n varl›¤› o hakk›n sahibinin varl›¤›na da iflaret eder. Hukukta hak sa-
hibi olan varl›klara kifli (flah›s) denilmektedir.

Hukuki ‹liflkiler ve Haklar 

Hak, “hukuk taraf›ndan
tan›nan, yararlan›lmas› hak
sahibinin iradesine b›rak›lan
ve korunmas›n› isteme
hususunda bireyin yetkili
say›ld›¤› menfaatlerdir.”

Objektif hukuk, ö¤retide
hukukun toplum yaflam›n›
düzenleyen ve Devlet gücü
ile yerine getirilen, hukuki
yapt›r›mla kuvvetlendirilmifl
olan kurallar›n bütününü
ifade eden haline
denilmektedir. Objektif
hukuk, sadece “hukuk”
sözcü¤ü ile ifade edilebilir.

Subjektif hukuk, objektif
hukukun kiflilere sa¤lad›¤›
yetkileri ifade eden k›sm›d›r.
Subjektif hukuk için, “hak”
sözcü¤ü kullan›labilir.
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Kifli (flah›s), hukukta hak
sahibi olan varl›klara denir. 



Hak kavram› hukuki iliflkinin özünü teflkil etmektedir. Bazan yetki sözcü¤ü ile
de ifade edilen hakk›n niteli¤inin ne oldu¤u hakk›nda hukukçular aras›nda öte-
denberi tart›flma mevcuttur. Bu hususta ileri sürülen birçok kuramdan önemli olan-
lar›n›, bu kitab›n kapsam› nedeniyle sadece saymakla yetinece¤iz: Bu kuramlar,
‹rade Kuram›, Menfaat Kuram› ve Karma Kuramd›r.

Her hak daima bir hukuk kural›na dayan›r. Bu hukuk kural›, kanun, kanun hükmünde ka-
rarname, tüzük, yönetmelik gibi bir yaz›l› kural, yahut örf ve adet hukuku gibi yaz›l› olma-
yan bir kural olabilir. O halde, hukuk kurallar›n›n korumad›¤› bir hareket tarz›, bir men-
faat, bahfletmedi¤i bir yetki hak olarak nitelendirilemez.

HAKLARIN AYRIMI
Hukuk kurallar›n›n düzenlemekte oldu¤u iliflkiler çok çeflitli ve birbirinden farkl›-
d›r. Bu nedenle hukuk kurallar›n›n tan›d›¤› yetkiler olarak nitelendirilen haklar da
özleri itibar›yla birbirinden farkl› ve çeflitlidir. Bununla birlikte haklar› çeflitli ölçüt-
lere göre s›n›fland›rmak mümkündür:

Kamu Haklar› - Özel Haklar Ayr›m›
Haklar do¤duklar› hukuk kural›n›n niteli¤ine göre kamu haklar› ve özel haklar
olmak üzere iki alt gruba ayr›l›r:

Kamu haklar› kamu hukukundan do¤an, vatandafllar›n Devlet’e karfl› sahip ol-
du¤u haklar› ifade eder. Di¤er ifadesiyle kamu haklar›, kifliler ile Devlet aras›nda-
ki iliflkileri düzenleyen hukuk kurallar›ndan do¤an haklard›r. Bu haklara örnek
olarak kiflisel özgürlükler, seçme hakk›, seçilme hakk›, e¤itim ve ö¤retim hakk›,
çal›flma hakk›, dilekçe hakk› gibi haklar say›labilir.

Kamu haklar› kendi içinde genel nitelikli kamu haklar› ve özel nitelikli kamu
haklar› olmak üzere üzere iki alt dala ayr›l›r.

Özel haklar ise, özel hukuk taraf›ndan hak süjesine tan›nan hukuki yetkilerdir.
Di¤er ifadesiyle özel haklar, kifliler ile kifliler aras›ndaki iliflkileri düzenleyen özel
hukuk kurallar›ndan do¤an haklard›r. Bunlar medeni haklar olarak da nitelendiril-
mektedir. Bu haklara örnek olarak mülkiyet hakk›, s›n›rl› ayni haklar, alacak hak-
k›, fikri mülkiyet haklar›, kiflilik haklar› say›labilir. Özel haklar mahiyetlerine (nite-
liklerine), konular›na, kullan›lmalar›na, devredilebilmelerine ve amaçlar›na göre
çeflitli ay›r›mlara tâbi tutulmaktad›rlar.

Kamu Haklar› ile Özel Haklar Aras›ndaki Farklar
Kamu haklar› ile özel haklar aras›nda çeflitli farklar bulunmaktad›r. Bunlar aras›n-
daki en önemli fark bu haklardan yararlanmada ortaya ç›kmaktad›r.

Özel haklardan herkesin yararlanmas› mümkün iken, kamu haklar›ndan ancak
vatandafl olanlar yaralanabilir. Di¤er bir ifade ile özel haklardan yararlanabilmek
için Türk vatandafl› olma zorunlulu¤u bulunmad›¤› halde kamu haklar›ndan yarar-
lanabilmek için bu flartt›r.

Ayr›ca, özel haklardan yararlanmada vatandafllar aras›nda yafl, cinsiyet, e¤itim
düzeyi vb. hususlarda eflitlik ilkesi geçerlidir. Ancak kamu haklar›ndan yararlan-
mada böyle bir eflitlik mevcut de¤ildir. Örne¤in Anayasa’n›n 67. maddesinin üçün-
cü f›kras›na göre ancak on sekiz yafl›n› dolduran her Türk vatandafl› seçme ve halk
oylamas›na kat›lma haklar›na sahiptir. Yine Anayasa’n›n 76. maddesine göre her
Türk ancak yirmi befl yafl›n› doldurmak kayd›yla milletvekili seçilmek hakk›ndan
yararlanabilir.
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Bir hukuki iliflkinin özünü
teflkil eden hak kavram›,
bazan yetki sözcü¤ü ile ifade
edilir.
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Kamu haklar› kamu
hukukundan do¤an, kifliler
ile Devlet aras›ndaki
iliflkileri düzenleyen
haklard›r. Özel haklar ise
özel hukuk kurallar›ndan
do¤an, kifliler ile di¤er
kifliler aras›ndaki iliflkileri
düzenleyen haklard›r.

Özel haklardan herkesin
yararlanmas› mümkün iken,
kamu haklar›ndan ancak
vatandafl olanlar
yararlanabilir.
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Kamu haklar› ve özel haklar aras›ndaki önemli farklar nelerdir?

Özel haklardan yararlanmada vatandafllar aras›nda yafl, cinsiyet, e¤itim düzeyi vb. hususlar-
da eflitlik ilkesi geçerli iken, kamu haklar›ndan yararlanmada eflitlik ilkesi geçerli de¤ildir.

Kamu Haklar› ve Türleri
Kamu haklar› kamu hukukundan do¤an ve vatandafllar›n Devlet’e karfl› sahip ol-
duklar› haklard›r. Kamu haklar›, kiflilerin toplumla olan iliflkilerini düzenleyen ku-
rallardan do¤an haklardan olufltuklar› için s›n›r ve kapsamlar› yönünden henüz
olufl halindedirler. Kamu haklar›n› genel nitelikli kamu haklar› ve özel nitelikli ka-
mu haklar› olmak üzere iki alt dala ay›rmak mümkündür.

Genel Nitelikli Kamu Haklar
Anayasa’n›n ikinci k›sm›nda 12. madde ve devam›nda “Temel Haklar ve Ödevler”
bafll›¤› alt›nda düzenlenmifl bulunan kamu haklar›na genel nitelikli kamu haklar›
denilmektedir. Kamu kurulufllar› ile hukuken bir iliflkiye girilmeksizin, genel ola-
rak kiflilere verilen bu hukuki yetkiler üç kategoride toplanmaktad›r: Bunlar, kifli-
sel kamu haklar›, sosyal ve ekonomik kamu haklar› ve siyasal kamu haklar›d›r.

Kiflisel Kamu Haklar›
Kiflisel kamu haklar›na “koruyucu kamu haklar› (negatif statü haklar›)” da denilir.
Bunlar, kiflinin maddi ve manevi tüm varl›¤› ile ilgili bulunan ve bu varl›¤›n serbest-
çe gelifltirilmesi amac›na yönelik olan; kiflinin Devlet taraf›ndan afl›lamayacak ve
dokunulamayacak özel alan›n›n s›n›rlar›n› çizen hak ve hürriyetlerdir. Bu haklar
Devlet’e negatif bir tutum, kifliye karfl› kar›flmama ödevi yüklerler. Söz konusu hak-
lar, kifliyi topluma ve özellikle de Devlet’e karfl› korumak için öngörülmüfllerdir.

Kiflisel kamu haklar› Anayasa’n›n ikinci k›sm›n›n ikinci bölümünde, “Kiflinin
Haklar› ve Ödevleri” bafll›¤›n› tafl›yan 17-40. maddeleri aras›nda düzenlenmifltir.
Bu hak ve hürriyetlere örnek olarak, “kiflinin dokunulmazl›¤›, maddi ve manevi
varl›¤›” (m.17), “kifli hürriyeti ve güvenli¤i” (m.19), “özel hayat›n gizlili¤i ve korun-
mas›” (m.20), “konut dokunulmazl›¤›” (m.21), “haberleflme hürriyeti” (m.22), “yer-
leflme ve seyahat hürriyeti” (m.23), “din ve vicdan hürriyeti” (m.24), “düflünce ve
kanaat hürriyeti” (m.25), “düflünceyi aç›klama ve yayma hürriyeti” (m.26), “bilim
ve sanat hürriyeti” (m.27), “bas›n hürriyeti” (m.28), “süreli ve süresiz yay›n hakk›”
(m.29), “dernek kurma hürriyeti” (m.33), “toplant› ve gösteri yürüyüflü düzenleme
hakk›” (m.34), “mülkiyet hakk›” (m.35), “hak arama hürriyeti” (m.36) gösterilebilir.

Kiflisel kamu haklar›na “ koruyucu kamu haklar› (negatif statü haklar›) ” da denilir. Bun-
lar, kiflinin maddi ve manevi tüm varl›¤› ile ilgili bulunan ve bu varl›¤›n serbestçe geliflti-
rilmesi amac›na yönelik olan haklard›r. Bu haklar Devlet’e negatif bir tutum, kifliye karfl›
kar›flmama ödevi yükler.

Sosyal ve Ekonomik Kamu Haklar›
Kiflinin toplum hayat› içindeki sosyal ve ekonomik faaliyetleri ile ilgili olan; birey-
lere Devlet’ten olumlu bir davran›fl, bir hizmet, bir yard›m isteme imkân›n› tan›yan
haklard›r. Bu haklara “isteme haklar› (pozitif statü haklar›)” da denir. Bu haklar
Anayasa’n›n ikinci k›sm›n›n üçüncü bölümünde 41-65. maddeler aras›nda düzen-
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Kiflisel kamu haklar›, kiflinin
Devlet taraf›ndan
dokunulamayacak özel
alan›n›n s›n›rlar›n› çizen hak
ve hürriyetlerdir, hukuk
düzenince kifliyi topluma ve
özellikle de Devlet’e karfl›
korumak için
öngörülmüfllerdir.
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lenmifltir. Bu haklara örnek olarak “ailenin korunmas› ve çocuk haklar›” (m.41),
“e¤itim ve ö¤retim hakk›” (m.42), “çal›flma ve sözleflme hürriyeti” (m.48), “çal›flma
hakk›” (m.49), “çal›flma flartlar› ve dinlenme hakk›” (m.50), “sendika kurma hakk›”
(m.51), “toplu ifl sözleflmesi ve toplu sözleflme hakk›” (m.53), “grev hakk› ve lo-
kavt” (m.54), “sa¤l›k hizmetleri ve çevrenin korunmas›” (m.56), “konut hakk›”
(m.57), “sosyal güvenlik hakk›” (m.60) gösterilebilir. Bu tür haklar Devlet’in baz›
hizmetleri yapmas›n› zorunlu k›lar, Devlet’e sosyal alanda birtak›m ödevler yükler.
Ancak Anayasa’ya göre Devlet’in bu hizmetleri yerine getirebilmesi mali kaynakla-
r›n›n yeterlili¤ine ba¤l›d›r (m.65).

Sosyal ve ekonomik kamu haklar›, kiflinin toplum hayat› içindeki sosyal ve ekonomik fa-
aliyetleri ile ilgili olan; bireylere Devlet’ten olumlu bir davran›fl, bir hizmet isteme imkâ-
n›n› tan›yan haklard›r. Bu haklara “ isteme haklar› (pozitif statü haklar›) ” da denir.

Anayasa’da düzenlenmifl olan sosyal ve ekonomik kamu haklar›na örnekler veriniz.

Siyasal Kamu Haklar›
Siyasal kamu haklar›, kiflinin genelde seçim yolu ile yahut di¤er herhangi bir bi-
çimde Devlet yönetimine ve siyasal kurulufllara kat›lmas›n› sa¤layan haklard›r. Bu
nedenle bu haklara “kat›lma haklar› (aktif statü haklar›)” da denilmektedir. Siyasal
kamu haklar›, Anayasa’n›n ikinci k›sm›n›n dördüncü bölümünde 66-74. maddeler
aras›nda düzenlenmifltir. Bu haklara “seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma
haklar› ile halkoylamas›na kat›lma hakk›” (m.67), “siyasal parti kurma hakk›”
(m.68), “kamu hizmetlerine girme hakk›” (m.70), “dilekçe, bilgi edinme ve kamu
denetçisine baflvurma hakk›” (m.74) örnek gösterilebilir.

Siyasal kamu haklar›, kiflinin Devlet yönetimine ve siyasal kurulufllara kat›lmas›n› sa¤la-
yan haklard›r. Bu haklara “ kat›lma haklar› (aktif statü haklar›) ” da denilmektedir.

Özel Nitelikli Kamu Haklar›
Belli kiflilerin kamu kurulufllar› ile olan iliflkilerini düzenleyen kamu haklar› özel
nitelikli kamu haklar› olarak nitelendirilmektedir. Devlet memurunun ayl›k hakk›
yahut ücretli izin hakk› gibi haklar kanunlarda öngörülmekte ve taraf iradelerinden
ba¤›ms›z olarak düzenlenmektedirler.

Kamu Haklar›n›n S›n›rland›r›lmas›
Anayasa’da düzenlemeye kavuflturulmufl olan “temel hak ve hürriyetler” Anaya-
sa’n›n öngördü¤ü çerçevede s›n›rlanabilmektedir. Anayasa’n›n 13. maddesinde dü-
zenlemeye göre, “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaks›z›n yaln›zca
Anayasa’n›n ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere ba¤l› olarak ve ancak kanun-
la s›n›rlanabilir. Bu s›n›rlamalar, Anayasa’n›n sözüne ve ruhuna, demokratik
toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine ayk›r›
olamaz.” Anayasa, temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunulmadan, Anaya-
sa’n›n sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla s›n›rland›r›labilece¤ini hük-
me ba¤lamaktad›r. Anayasa’n›n m.14/1 hükmüne göre, “Anayasa’da yer alan hak
ve hürriyetlerden hiçbiri, Devlet’in ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü boz-
may› ve insan haklar›na dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kal-
d›rmay› amaçlayan faaliyetler biçiminde kullan›lamaz.” 
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Anayasa’da, temel hak ve
hürriyetlerin özlerine
dokunulmadan, Anayasa’n›n
sözüne ve ruhuna uygun
olarak, ancak kanunla
s›n›rland›r›labilece¤i
düzenlenmifltir.
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Sosyal ve ekonomik kamu
haklar› Devlet’in baz›
hizmetleri yapmas›n› zorunlu
k›larak Devlet’e sosyal
alanda baz› ödevler yükler.
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Anayasa’daki genel s›n›rlamalar›n haricinde temel hak ve hürriyetler yine Ana-
yasa’da gösterilen hallerde ayr›ca özel s›n›rlamaya da tâbi tutulabilmektedir (örn.
m.23/3, m.26/2, m.28/3, m.33/3, m.34/2, m.35/2, m.51/2, m.63/2).

Anayasa’n›n getirmifl oldu¤u, temel hak ve hürriyetler ile ilgili olan genel s›n›rlama hak-
k›nda bilgi veriniz.

Kamu haklar› ile ilgili olarak daha kapsaml› bilgi edinebilmek için, yararl› bir kaynak ola-
rak Hukukun Temel Kavramlar› adl› kitaba bakabilirsiniz. (Kemal Gözler, Bursa: Ekin
Kitabevi, 2010)

Özel Haklar ve Türleri
Özel hukukun kapsam›nda eflit durumda olan kifliler aras›ndaki iliflkileri düzenle-
yen hukuk kurallar›n›n bahfletti¤i haklar özel haklard›r. Di¤er bir ifadeyle özel
haklar, özel hukuk taraf›ndan hak süjesine, yani kifliye tan›nan hukuki yetkilerdir.

Özel haklar, özel hukuktan do¤arlar ve kiflilerin birbirlerine karfl› sahip olduk-
lar› haklar› ifade ederler. Genellik ilkesi çerçevesinde, kamu haklar›n›n aksine, özel
haklardan herkes yararlan›r. Bu haklardan yararlanmada kamu haklar›na iliflkin
Anayasa’daki düzenlemeden farkl› olarak yabanc›larla vatandafllar aras›nda her-
hangi bir fark bulunmamaktad›r. Ayr›ca Türk Medeni Kanunu (TMK) 8. maddesin-
de “insan” kavram›na vurgu yaparak her insan›n hak ehliyeti oldu¤unu ve buna
göre bütün insanlar›n, hukuk düzeninin s›n›rlar› içinde haklara ve borçlara ehil ol-
mada eflit olduklar›n› hükme ba¤lamaktad›r. Görüldü¤ü üzere özel haklardan ya-
rarlanmada eflitlik ilkesi söz konusudur.

Her özel hakk›n karfl›s›nda kural olarak bir hukuki yükümlülük de yer almak-
tad›r. Bu hukuki yükümlülük genel nitelikte bir yükümlülük olabilece¤i gibi, bir ki-
flinin bir fleyi yapmas›, yapmamas› ya da vermesi fleklinde de cereyan edebilir. Ge-
nel nitelikte hukuki yükümlülük aç›s›ndan bir gerçek ya da tüzel kiflinin mülkiyet
hakk›na müdahale etmeme yükümü örnek gösterilebilir. Bir talep hakk› söz konu-
su oldu¤unda da genellikle bir taraf›n di¤er tarafa karfl› bir edimi yerine getirmek,
bir fleyi vermek ya da bir fleyi yapmaktan kaç›nmak yükümlülü¤ü do¤abilecektir.
Bir sat›fl sözleflmesi söz konusu oldu¤unda, benzer flekilde, bir taraf satm›fl oldu¤u
mal› teslim etme yükümü alt›na girerken di¤er taraf da kendi edimi olan para bor-
cunu ödemekle yükümlü olacakt›r. Bir apartman›n sakinleri aras›nda hafta sonun-
da belirli saatler d›fl›nda gürültü yönünden tamirat yap›lmamas› konusunda bir
sözleflme yap›lm›flsa, bu durumda da bir yapmama yükümlülü¤ü ortaya ç›kar.

Özel haklar da kamu haklar› gibi çeflitli ay›r›mlara tâbidir. Özel haklar mahiyet-
lerine (niteliklerine), konular›na, kullan›lmalar›na, devredilebilmelerine ve amaçla-
r›na göre çeflitli ay›r›mlara tâbi tutulmaktad›rlar.

Özel haklar neye göre çeflitli ay›r›mlara tâbi tutulmaktad›r?

Genellik ilkesi çerçevesinde, kamu haklar›n›n aksine, özel haklardan herkes yararlan›r.
Bu haklardan yararlanmada kamu haklar›na iliflkin Anayasa’daki düzenlemeden farkl› ola-
rak yabanc›larla vatandafllar aras›nda herhangi bir fark bulunmamaktad›r. Ayr›ca Türk
Medeni Kanunu (TMK) 8. maddesinde “insan” kavram›na vurgu yaparak, her insan›n hak
ehliyeti oldu¤unu ve buna göre bütün insanlar›n, hukuk düzeninin s›n›rlar› içinde hakla-
ra ve borçlara ehil olmada eflit olduklar›n› hükme ba¤lamaktad›r. Görüldü¤ü üzere özel
haklardan yararlanmada eflitlik ilkesi söz konusudur.
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Her özel hakk›n karfl›s›nda
kural olarak bir hukuki
yükümlülük (bir kiflinin bir
fleyi yapmas›, yapmamas› ya
da vermesi fleklindeki
yükümlülük) de yer
almaktad›r. Örne¤in sat›fl
sözleflmesinde bir taraf
(sat›c›) satt›¤› mal› teslim
etmekle yükümlüyken di¤er
taraf (al›c›) da kendi edimi
olan para borcunu (mal›n
bedelini) ödemekle
yükümlüdür.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

5 S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

4

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T



Özel haklar ile ilgili olarak daha kapsaml› bilgi edinebilmek için, yararl› bir kaynak ola-
rak Medeni Hukukun Temel Kavramlar› adl› kitaba bakabilirsiniz (Bilge Öztan, Ankara:
Turhan Kitabevi, 2012). 

Mahiyetlerine (Niteliklerine) Göre Özel Haklar
Özel haklar ileri sürülebilece¤i çevre aç›s›ndan mahiyetlerine (niteliklerine) göre
mutlak haklar ve nisbi haklar olarak ikiye ayr›l›r. Mahiyetlerine göre haklar›n as›l
ay›r›m› budur. 

Bu esas ayr›m›n yan› s›ra mahiyetlerine göre haklar› yararlanma haklar› (ikti-
dar haklar›; birinci derecede haklar) ve düzenleme haklar› (tali haklar; ikinci dere-
ce haklar›) fleklinde ikiye ay›rmak da mümkündür. Ancak bu ay›r›m da esas itiba-
r›yla mutlak haklar ve nisbi haklar ay›r›m›n›n içerisinde ifade edilebilir niteliktedir.

Yararlanma haklar›, mallar ve kifliler üzerinde iktidar temin eden haklard›r.
Di¤er bir ifade ile kiflinin belli bir konu, bir fley, bir kifli, bir fikir ürünü üzerinde
etkide bulunabilmesini ifade eder. Bu haklar sahibine belirli bir davran›fltan veya
hukuki de¤erden yararlanma imkân› verirler. Yararlanma haklar›ndan alacak hak-
lar› ve grup haklar› sadece belli kiflilere karfl› ileri sürülebilirler. Bu yap›lar› itiba-
riyle nisbi haklar kategorisindedir. Yararlanma haklar› aras›nda say›lan hakimi-
yet haklar› ile kiflilik haklar› ise herkese karfl› ileri sürülebildikleri için mutlak
haklar kategorisinde say›lmaktad›r.

Düzenleme haklar› sadece yararlanma haklar›n› etkileyen haklard›r. Bu haklar
kifliye özel birtak›m yetkiler vererek bu haklara dayanarak kiflinin, kendisi ya da
baflkas› için yararlanma hakk› kurma, de¤ifltirme, sona erdirme imkân›n› elde et-
mesini sa¤larlar. Bu haklar da yenilik do¤uran haklar ve kudret yetkileri olarak iki
gruba ayr›l›rlar. Yenilik do¤uran haklar, tek tarafl› bir irade aç›klamas› (beyan›) ile
hukuki bir durumu yaratmakta, de¤ifltirmekte ya da ortadan kald›rmaktad›r. Kud-
ret yetkileri ise bir kifliye, baflkas›n›n malvarl›¤›n› etkileyecek flekilde hukuki ifllem
yapmak yetkisini veren haklard›r (örne¤in temsil).

Yararlanma haklar› ne tür haklard›r, mutlak haklar ve nisbi haklarla olan iliflkisi nedir? 

Özel haklar, ileri sürülebilece¤i çevre aç›s›ndan, mahiyetlerine (niteliklerine) göre mut-
lak haklar ve nisbi haklar olarak ikiye ayr›l›r. Bu esas ayr›m›n yan› s›ra mahiyetlerine gö-
re haklar› yararlanma haklar› (iktidar haklar›; birinci derecede haklar) ve düzenleme
haklar› (tali haklar; ikinci derece haklar›) fleklinde ikiye ay›rmak da mümkündür. Yarar-
lanma haklar›, mallar ve kifliler üzerinde iktidar temin eden haklard›r. Düzenleme hak-
lar› sadece yararlanma haklar›n› etkileyen haklard›r. Düzenleme haklar›, “yenilik do¤u-
ran haklar” ve “kudret yetkileri” olarak iki gruba ayr›l›rlar.

Mutlak Haklar
Mutlak haklar, sahibine flah›slar (kifliler) ile maddi ve gayrimaddi (maddi olmayan)
bütün mallar üzerinde en genifl yetkileri veren ve hak sahibi taraf›ndan herkese
karfl› ileri sürülebilen haklard›r. Herkes mutlak haklara uymak ve sayg› göstermek-
le yükümlüdür. Mutlak haklar, hukuk düzeninin belirledi¤i s›n›rlar içinde kalmak
suretiyle hakk›n sahibi taraf›ndan istenilen flekilde kullan›l›r. Esasen mutlak haklar,
hak sahibinin kifli ve mal üzerinde tekel olarak sahip oldu¤u iktidar ve yetkileri ifa-
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Mutlak haklar, sahibine en
genifl yetkileri sa¤lar ve hak
sahibi taraf›ndan herkese
karfl› ileri sürülebilir. Mutlak
haklar ancak kamu yarar›
amac›yla, kanunla
s›n›rlanabilir. 

Özel haklar esasen mutlak
haklar ve nisbi haklar olarak
ikiye ayr›l›r.
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de eder. Hak sahibi bu haklardan diledi¤i gibi yararlan›r. Mutlak haklar yaln›zca
kamu yarar› düflüncesiyle ve ancak kanunla s›n›rlanabilir.

Mutlak haklar konular›na göre iki grupta incelenebilir: Mallar üzerindeki mut-
lak haklar (hâkimiyet haklar›) ve flah›slar üzerindeki mutlak haklar (kiflilik haklar›).

Mallar Üzerindeki Mutlak Haklar
Mal hukuki anlamda, para ile ölçülebilen ve baflkalar›na devredilebilen fleyleri ifa-
de eder. Mallar, maddi mallar ve maddi olmayan mallar (gayrimaddi mallar) ol-
mak üzere ikiye ayr›l›r. Fiziki varl›¤› olan maddi mallara göre fiziki varl›¤› olmayan,
genellikle fikir ve zeka ürünü olan eserler (heykel, resim, roman, fliir kitab›, roman,
beste vb.) maddi olmayan mallard›r. Bu ay›r›ma uygun olarak mutlak haklar› da
maddi mallar üzerindeki mutlak haklar ve maddi olmayan mallar üzerindeki mut-
lak haklar fleklinde ay›r›ma tâbi tutmak mümkündür. 

Maddi Mallar Üzerindeki Mutlak Haklar (Ayni Haklar)
Maddi mallar, fiziki (cismani) varl›¤› olan, elle tutulup gözle görülebilen fleyleri ifa-
de eder (arsa, konut, kitap, otomobil, uçak, çamafl›r makinesi, bilgisayar, elbise
vb.). Hukuk dilinde maddi mallara eflya denilmektedir. 

Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara “ayni haklar” (eflya üzerindeki haklar)
da denir. Ayni haklar, sahibine tan›d›¤› yetkinin tam ve s›n›rs›z olup olmamas›na
göre, “mülkiyet hakk›” ve “s›n›rl› ayni haklar” olmak üzere iki ana gruba ayr›l›r.

Mülkiyet Hakk›: Sahibine tam ve s›n›rs›z yetki veren ayni hak mülkiyet hak-
k›d›r. Di¤er bir ifade ile sahibine en genifl yetki veren ayni hak olarak mülkiyet
hakk› ortaya ç›kmaktad›r. Mülkiyet hakk›na sahip olan malik, bu hakk›n konusu-
nu oluflturan eflyay›, hukuk düzeninin belirledi¤i s›n›rlar içinde kalmak kayd›yla
diledi¤i gibi kullanabilir, ondan diledi¤i gibi yararlanabilir ve o eflya üzerinde di-
ledi¤i gibi tasarrufta bulunabilir. Gerçekten TMK m. 683 hükmüne göre, “Bir fleye
malik olan kimse, hukuk düzeninin s›n›rlar› içinde, o fley üzerinde diledi¤i gibi
kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.” Bu yönde ma-
lik eflyas›n›, örne¤in bir baflkas›na satabilir, ba¤›fllayabilir yahut onu terk ya da tah-
rip edebilir.

Sonuç olarak mülkiyet hakk›, malike sahip oldu¤u eflyay› kullanma, ondan ya-
rarlanma ve onunla ilgili her türlü maddi ve hukuki tasarrufta bulunma yetkilerini
veren tam bir ayni hak niteli¤i tafl›maktad›r.

Mülkiyet hakk› ile ilgili olarak daha kapsaml› bilgi edinebilmek için, yararl› bir kaynak
olarak Mülkiyet Hukuku adl› kitab› inceleyebilirsiniz (Fikret Eren, Ankara: Yetkin Bas›m
Yay›m ve Da¤›t›m A.fi.). 

S›n›rl› Ayni Haklar: Mülkiyet hakk›n›n aksine bir k›s›m ayni haklar sahibine
tam ve s›n›rs›z yetkiler vermez. Bu tür ayni haklara s›n›rl› ayni haklar denilmekte-
dir. Mülkiyet hakk›n›n bünyesinde bar›nd›rd›¤› kullanma, yararlanma ve tasarrufta
bulunma yetkilerinden sadece bir k›sm›n› hak sahibine tan›r. 

S›n›rl› ayni haklar (TMK m.779 vd.’da), hak sahibine tan›d›klar› yetkinin niteli-
¤ine göre irtifak haklar›, tafl›nmaz yükü ve rehin haklar› olmak üzere üç gruba
ayr›l›r.

‹rtifak haklar›, baflkas›na ait (baflkas›n›n mülkiyetinde olan) bir eflyay› kullan-
ma veya ondan yararlanma yetkisini veren ayni haklard›r. ‹rtifak haklar› bir baflka
kiflinin para ile ölçülebilen hak ve borçlar›n›n bütününü ifade eden malvarl›¤› (ma-
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“‹rtifak haklar›”, “tafl›nmaz
yükü” ve “rehin haklar›”;
s›n›rl› ayni haklar dand›r. 

‹rtifak haklar›, baflkas›n›n
mülkiyetinde olan bir eflyay›
kullanma veya ondan
yararlanma yetkisini veren
ayni haklard›r. ‹rtifak haklar›
kendi aralar›nda ayni irtifak
haklar›, flahsi irtifak haklar›
ve karma irtifak haklar›
olmak üzere üçe ayr›l›r.

Ayni haklar (maddi mallar
üzerindeki mutlak haklar),
sa¤lad›¤› yetkinin s›n›rs›z
olup olmamas›na göre,
mülkiyet hakk› ve s›n›rl› ayni
haklar olarak ikiye ayr›l›r.

Sahibine en genifl yetki
veren ayni hak olarak
mülkiyet hakk›d›r. Mülkiyet
hakk› sahibine malik denir.
Malik eflyas›n› bir baflkas›na
satabilir, ba¤›fllayabilir,
yahut eflyas›n› terk ya da
tahrip edebilir.



melek) üzerindeki bir yükümü ifade eder. Bir eflyan›n maliki, bu eflyas› üzerinde
bir irtifak hakk›n›n tesis edilmifl olmas› halinde, sahip oldu¤u mülkiyet hakk›n›n
kendisine bahfletmifl oldu¤u yetkilerden baz›lar›n›n irtifak hakk› sahibi taraf›ndan
kullan›lmas›na katlanmak yahut bu haklar› kullanmaktan sak›nmak mecburiyetin-
de kal›r. Böyle bir durumda malikin üzerinde genellikle tasarrufta bulunabilme
yetkisini içeren ç›plak mülkiyet kal›r.

‹rtifak haklar› kendi aralar›nda ayni irtifak haklar›, flahsi irtifak haklar› ve kar-
ma irtifak haklar› olmak üzere üçe ayr›l›r. 

Ayni irtifak haklar›, genellikle iki tafl›nmazdan birinin di¤eri üzerinde haiz ol-
du¤u hak fleklinde ortaya ç›kar. Hak sahibi olan tafl›nmaza hakim tafl›nmaz, üze-
rine külfet yüklenmifl tafl›nmaza da yükümlü tafl›nmaz denir. TMK 779. madde-
de tafl›nmaz lehine irtifak hakk›, “Tafl›nmaz lehine irtifak hakk›, bir tafl›nmaz üze-
rinde di¤er bir tafl›nmaz lehine konulmufl bir yük olup, yüklü tafl›nmaz›n maliki-
ni mülkiyet hakk›n›n sa¤lad›¤› baz› yetkileri kullanmaktan kaç›nmaya veya ya-
rarlanan tafl›nmaz malikinin yüklü tafl›nmaz› belirli flekilde kullanmas›na kat-
lanmaya mecbur k›lar.” fleklinde tan›mlanm›flt›r. Tafl›nmaz›n el de¤ifltirmesi, ge-
çerli bir flekilde kurulmufl olan irtifak hakk› üzerinde bir tesir icra etmez. Bir tafl›n-
maz üzerinde di¤er tafl›nmaz lehine kurulmufl olan “geçit hakk›”, ayni bir irtifak
hakk› niteli¤i tafl›r (TMK m.747, m.838).

fiahsi irtifak haklar›, bir mal üzerinde kifliler lehine kurulur. Tafl›n›rlar, tafl›n-
mazlar, haklar veya bir malvarl›¤› üzerinde kurulabilen ve hak sahibine konusu
üzerinde tam yararlanma yetkisi veren “intifa hakk›” (TMK m.794) ya da bir bina-
dan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisini veren “oturma
hakk›” (TMK m.823) flahsi irtifak haklar›na örnek olarak verilebilir.

Karma irtifak haklar› ise bir tafl›nmaz lehine veya belli bir kifli lehine kurulabi-
len irtifak haklar›d›r. Baflkas›na ait bir arazinin alt›nda (örne¤in mahzen) veya üs-
tünde (örne¤in bina) inflaat yapma yetkisi veren “üst hakk›” (TMK m.726, m.826);
baflka birisinin tafl›nmaz›nda ç›kan sulardan yararlanma hakk› veren “kaynak hak-
k›” (TMK m.756, m.837) da karma irtifak haklar› aras›nda yer al›rlar.

‹rtifak haklar›n›n türleri nelerdir? Her bir tür için örnek veriniz. 

Tafl›nmaz yükü, bir tafl›nmaz›n malikinin yaln›z o tafl›nmazla sorumlu olmak
üzere di¤er bir kimseye bir fley vermek veya bir ifl yapmakla yükümlü k›l›nmas›d›r
(TMK m.839). 

Rehin haklar›, güvence teflkil eden haklard›r. Rehin hakk› sahibine, alaca¤›n›
borçlusundan alamamas› halinde rehin verilmifl olan fleyi satt›r›p paraya çevirmek
yoluyla alaca¤›n› tahsil etmek yetkisini veren bir s›n›rl› ayni hakt›r. Hakk›n konu-
sunu teflkil eden eflyan›n tafl›n›r veya tafl›nmaz olmas›na göre rehin “tafl›n›r rehni”
(TMK m. 939 vd.) ve “tafl›nmaz rehni” (TMK m.850 vd.) olmak üzere ikiye ayr›l›r.
Tafl›n›r rehninin türleri yoksa da tafl›nmaz rehninin üç türü vard›r. Bunlar, “ipotek”,
“ipotekli borç senedi” ve “irat senedi”dir. 

‹rtifak haklar›yla tafl›nmaz yükü ve tafl›nmaz rehni ancak tafl›nmazlar üzerinde
kurulabilir ve tapu siciline tescil ile geçerlilik kazanabilir.

Rehin hakk› sahibine, alaca¤›n› borçlusundan alamamas› halinde rehin verilmifl olan fle-
yi satt›r›p paraya çevirmek yoluyla alaca¤›n› tahsil etmek yetkisini veren bir s›n›rl› ayni
hakt›r.
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Tafl›nmaz rehninin türleri;
“ipotek”, “ipotekli borç
senedi” ve “irat senedi”dir.
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Tafl›nmaz›n el de¤ifltirmesi,
o tafl›nmaz üzerinde geçerli
bir flekilde kurulmufl olan
irtifak hakk›n› etkilemez.



Maddi Olmayan Mallar Üzerindeki Mutlak Haklar
Maddi olmayan mallar insan zeka, düflünce ve iradesinin ürünü olan eserlerdir.
5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre eser, sahibinin hususiyetlerini ta-
fl›yan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak say›-
lan her nevi fikir ve sanat mahsullerini ifade etmektedir (m.1/B, a bendi). Bir ya-
zar›n roman›, hikâyesi ya da tiyatro eseri, bir bilim adam›n›n yazd›¤› bilimsel kitap,
bir flairin fliir kitab›, bir heykeltrafl›n heykeli, bir bestecinin bestesi, bir ressam›n
yapt›¤› resim ya da bir sinema filmi bu eserlere örnek verilebilir. Kanuna göre, fi-
kir ve saat eserleri üzerinde, onlar›n yarat›c›s› olan eser sahiplerinin mali ve mane-
vi olmak üzere iki tür menfaati korunur. Mali haklar, o eseri ço¤altmak, yaymak ve
satmak gibi yetkileri bünyesinde bar›nd›r›rken, manevi haklar, eserin kamuya su-
nulmas›, esere yap›mc›s›n›n ad›n›n yaz›lmas›, eserde de¤ifliklikler yap›labilmesi gi-
bi yetkileri içerir. Eser sahibinin ortaya ç›kard›¤› eser üzerindeki mali (parasal) ve
manevi nitelikteki haklar› mutlak nitelik tafl›d›klar için herkese karfl› ileri sürülebi-
lirler. Fikri ve edebi eserler üzerindeki haklar 5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Ka-
nunu ile düzenlenmifl ve korunmufltur. 7.6.1995 tarih ve 4410 say›l› Kanun’la kap-
sam› geniflletilmifl olan Kanun, 21.2.2001 tarih ve 4630 say›l› ve 3.3.2004 tarih ve
5101 say›l› Kanunlarla önemli de¤iflikliklere u¤ram›fl ve eser sahiplerinin yan› s›ra
bu eserleri icra eden veya yorumlayan icrac› sanatç›lar›n, seslerin ilk tespitini ya-
pan fonogram yap›mc›lar› ile filmlerin ilk tespitini gerçeklefltiren film yap›mc›lar›-
n›n ve ayr›ca radyo ve televizyon kurulufllar›n›n ürünleri üzerindeki mali ve mane-
vi haklar› da belirlenerek korunmufltur.

Eseri meydana getiren kiflinin ortaya ç›kard›¤› fikri eserler in yan› s›ra s›nai eser-
ler de bulunmaktad›r. S›nai (endüstriyel) eserler üzerindeki haklar halen 1995 y›-
l›nda ç›kar›lm›fl olan 551 say›l› “Patent Haklar›n›n Korunmas› Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararname” ile korunmaktad›r. Yeni, tekni¤in bilinen durumunu aflan
ve sanayiye uygulanabilir olan bulufllar, patent veya faydal› model belgesi verile-
rek korunmaktad›r. Patent, buluflu meydana getirmifl kifliye belirli bir süre için on-
dan kendisinin veya haleflerinin yararlanmas› hakk›n› sa¤lar. Bulufl yapan kiflinin
sahip oldu¤u bu hakka “bulufl hakk›” denilmektedir.

Maddi varl›¤› olmayan mallar aras›nda markalar da bulunmaktad›r. 1995 y›l›n-
da ç›kar›lm›fl olan 556 say›l› “Markalar›n Korunmas› Hakk›nda Kanun Hükmünde
Kararname” ile düzenlenmifl olan marka, bir teflebbüsün mal veya hizmetlerini bir
baflka teflebbüsün mal veya hizmetlerinden ay›rt etmeyi sa¤lamas› kofluluyla kifli
adlar› dahil, özellikle sözcükler, flekiller, harfler, say›lar, mallar›n biçimi veya am-
balajlar› gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, bask›
yoluyla yay›nlanabilen ve ço¤alt›labilen her türlü iflaretleri içermektedir. Markalar
da patentler gibi Türk Patent Enstitüsünce tutulan ilgili sicile tescil edilir.

Bu s›nai eserler d›fl›nda, endüstriyel tasar›mlar 1995 y›l›nda ç›kar›lm›fl olan 554
say›l› Kanun Hükmünde Kararname, co¤rafi iflaretler de yine ayn› y›l ç›kar›lan 555
say›l› Kanun Hükmünde Kararname gere¤ince Türk Patent Enstitüsünce tutulan il-
gili sicillere tescil edilirler.

Marka, bir teflebbüsün mal veya hizmetlerini bir baflka teflebbüsün mal veya hizmetlerin-
den ay›rt etmeyi sa¤lamas› kofluluyla, kifli adlar› dahil, özellikle sözcükler, flekiller, harf-
ler, say›lar, mallar›n biçimi veya ambalajlar› gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer bi-
çimde ifade edilebilen, bask› yoluyla yay›nlanabilen ve ço¤alt›labilen her türlü iflaretleri
içermektedir.
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‹nsan zeka, düflünce ve
iradesinin ürünü olan eserler
maddi olmayan mallar›
oluflturur. 

Eser sahiplerinin, yaratm›fl
olduklar› fikir ve sanat
eserleri üzerinde, mali ve
manevi haklar› bulunur.
Mali haklar, o eseri
ço¤altmak, yaymak ve
satmak gibi yetkileri
bünyesinde bar›nd›r›r.
Manevi haklar, eserin
kamuya sunulmas›, esere
yap›mc›s›n›n ad›n›n
yaz›lmas›, eserde
de¤ifliklikler yap›labilmesi
gibi yetkileri içerir.



Patent, marka, endüstriyel tasar›mlar, co¤rafi iflaretler ile ilgili de¤iflik bilgilere www.turk-
patent.gov.tr adresinden ulaflabilirsiniz. 

Maddi olmayan mallar nelerdir? 

fiah›slar (Kifliler) Üzerindeki Mutlak Haklar
fiah›slar üzerindeki mutlak haklar, hak sahibinin kendi flahsiyeti üzerindeki mutlak
haklar ve baflkalar›n›n flahsiyeti üzerindeki mutlak haklar olmak üzere ikiye ayr›l›r:

Hak Sahibinin Kendi fiahsiyeti (Kiflili¤i) Üzerindeki Mutlak Haklar
Bir insan›n maddi, manevi ve iktisadi bütünlü¤ü ve varl›klar› üzerinde sahip oldu-
¤u mutlak haklara flahsiyet (kiflilik) haklar› denilmektedir. Anayasa ile de kamusal
haklar aras›nda güvenceye al›nm›fl olan kiflilik haklar›, hakk›n süjesi olan insan›n
maddi varl›¤›n› ve bu varl›¤› oluflturan tüm unsurlar› korumaya yarar. Kiflili¤i olufl-
turan unsurlar; vücut taml›¤›, fleref ve haysiyet, aile ve itibar›, isim vb. fleylerdir.
TMK m. 23 hükmü gere¤ince, “Kimse hak ve fiil ehliyetlerinden k›smen de olsa
vazgeçemez. Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onlar› hukuka ya da ahla-
ka ayk›r› olarak s›n›rlayamaz. ...”

Kiflili¤i oluflturan unsurlar, vücut taml›¤›, fleref ve haysiyet, aile ve itibar›, isim vb. fleyler-
dir. Türk Medeni Kanunu’na göre; “Kimse hak ve fiil ehliyetlerinden k›smen de olsa vaz-
geçemez. Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onlar› hukuka ya da ahlaka ayk›r› ola-
rak s›n›rlayamaz. ...”

Baflkalar›n›n Kiflili¤i Üzerindeki Mutlak Haklar
Modern hukuk anlay›fl›nda kifliler hakk›n konusu de¤il ancak sahibi olabilecekle-
ri için baflkalar›n›n kiflili¤i üzerindeki haklar istisnai nitelik tafl›rlar. Özellikle küçük
olanlar›, ak›l yönünden zay›f durumda bulunanlar› sadece koruma amac›yla bu ki-
fliler üzerinde bir baflka kimsenin hak sahibi olmas›na hukuk düzenince müsaade
edilmektedir. Bunlar, anne ve baban›n henüz ergin olmayan çocular› üzerindeki
yetkilerini ifade eden velayet hakk›, velayet alt›nda bulunmayan küçü¤e veya ken-
disinde k›s›tlama sebeplerinden birisi mevcut olan kifliye, mahkeme karar› ile vasi
tayin edilen vesayet kurumu ve ayn› çat› alt›nda oturan kiflilerin ç›karlar›n› koruma
ve iyiliklerini gerçeklefltirme ve ev düzenini sa¤lama konusunda baz› yetkileri bu-
lunan ev baflkan›d›r.

Baflkalar›n›n kiflili¤i üzerindeki haklar istisnai nitelik tafl›rlar. Hukuk düzenince, özellikle
küçük olanlar›, ak›l yönünden zay›f durumda bulunanlar› koruma gereklili¤inden yola ç›-
karak bu kifliler üzerinde bir baflka kimsenin hak sahibi olmas›na müsaade edilmektedir.

Nisbi Haklar
Yaln›z hukuki iflleme veya iliflkiye taraf olan kiflilere karfl› ileri sürülebilen haklar-
d›r. Nisbi haklar, mutlak haklar›n aksine herkese karfl› de¤il, ancak belli bir kifliye
veya belirli kiflilere karfl› ileri sürülebilen haklard›r. Di¤er bir ifade ile nisbi haklar
birbiri ile belli bir iliflki içinde olan iki kifli aras›nda mevcut olur. Bu haklar belirli
kiflilerden belirli davran›fllarda bulunmalar›n› isteyebilen iktidar haklar›d›r. Nisbi
haklar alacak haklar› ve grup haklar›ndan meydana gelmektedir.
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Nisbi haklar, mutlak
haklar›n aksine herkese
karfl› de¤il, ancak belirli
kiflilere karfl› ileri sürülebilir.

fiahsiyet (kiflilik) haklar›, bir
insan›n maddi, manevi ve
iktisadi bütünlü¤ü ve
varl›klar› üzerinde sahip
oldu¤u mutlak haklara
denir. 
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Nisbi haklar, özellikle borç iliflkilerinden meydana gelir ve alacakl›ya (hak sa-
hibine), karfl›s›ndaki kifliden (borçludan) belirli bir davran›flta bulunmas›n›; bir fley
vermesini, bir fley yapmas›n› veya birfley yapmamas›n› (birfley yapmaktan kaç›n-
mas›n›) istemek yetkisini verirler. 

Alacak haklar› kendi içinde alelade alacak haklar› ve güçlendirilmifl (etkisi
kuvvetlendirilmifl) alacak haklar› olarak ikiye ayr›l›r:

Alelade Alacak Haklar›: Bu haklar, borçlar hukukundan, tüzel kiflilere iliflkin
hukuktan, aile, miras ve eflya hukukundan ortaya ç›kabilir. 

Borçlar hukukunda düzenlenmifl olan alacak haklar›n›n kayna¤›n› genellikle
bir borç iliflkisi teflkil eder. Bu borç iliflkisinde alacakl›, borçludan belli bir davra-
n›fl ya da edimde bulunmas›n› talep etmek hakk›n› haizdir. Bu iki kifli aras›ndaki
borç iliflkisi ya hukuki ifllemlerden veya haks›z fiillerden (hukuka ayk›r› fiiller-
den) yahut sebepsiz zenginleflmeden do¤abilir.

Hukuki ifllem, hukuki bir sonuç yaratmak üzere irade aç›klamas›nda bulunma-
y› ifade eder. Hukuki ifllemler taraflar› bak›m›ndan tek tarafl› hukuki ifllemler ve
çok tarafl› hukuki ifllemler olmak üzere ikiye ayr›l›r. Tek tarafl› hukuki ifllemlerde
bir kiflinin sadece kendi iradesini aç›klamas› ile hukuki ifllem meydana gelmekte-
dir (kanunun arad›¤› flekle uygun olarak vasiyet yap›lmas›; bir kiflinin hay›r amaç-
l› mal›n› vakfederek vak›f kurmas› gibi). Çok tarafl› hukuki ifllemler ise tek kiflinin
de¤il birden fazla kiflinin iradelerini aç›klamalar›yla meydana gelebilen hukuki ifl-
lemleri ifade eder. Bu tür hukuki ifllemlerin uygulamadaki en tipik örne¤ini karfl›-
l›kl› ve birbirine uygun irade aç›klamalar›yla kurulan sözleflmeler (akit, mukavele)
teflkil etmektedir (örne¤in; kira sözleflmesi. Kirac› kiras›n› ödemedi¤i takdirde ki-
ralayan bu kira borcunu ödemesini sadece kirac›dan isteyebilecektir).

Nisbi haklar, hukuk düzeninin izin vermedi¤i, hukuka ayk›r› zarar verici fiiller
(haks›z fiiller)den de do¤abilirler (örne¤in, bir kiflinin dükkan›na zarar vermek, bir
arabaya çarpmak, bir insan› yaralamak ya da öldürmek gibi). 

Nisbi haklar, bir kiflinin malvarl›¤›n›n baflka bir kiflinin malvarl›¤› aleyhine ço-
¤ald›¤› sebepsiz zenginleflmeden de do¤abilir.

Tüzel kifliler bak›m›ndan da örne¤in dernek üyeli¤i söz konusu oldu¤unda,
üye ile tüzel kifli aras›ndaki hukuki iliflkiden üye lehine do¤an üyelik haklar› (grup
haklar›) da nisbi niteliktedir. Zira bu tür dernek faaliyetine, yönetimine kat›lma, te-
sislerden yararlanma gibi haklar sadece derne¤e karfl› ileri sürülebilecektir.

Aile hukukunda da özellikle efllerin birbirlerine karfl› sahip olduklar› aile huku-
kundan do¤an alacak haklar› da nisbi niteliktedir (örne¤in; “Evlenmeyle efller ara-
s›nda evlilik birli¤i kurulmufl olur. Efller, bu birli¤in mutlulu¤unu sa¤lamak ve ço-
cuklar›n bak›m›na, e¤itim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlü-
dürler. Efller birlikte yaflamak, birbirlerine sad›k kalmak ve yard›mc› olmak zorun-
dad›rlar” diyerek evlilikte efllere yükümlülük getiren TMK m.185 hükmü).

Miras hukukunda da nisbi haklardan bahsedilir. Bu tür haklar miras hukukun-
da sadece mirasç›lara karfl› ileri sürülebilir (örne¤in kendi lehine muayyen mal va-
siyeti yap›lm›fl bir kifli, bu hakk›n› bunu yapan kiflinin sadece miras› reddetmemifl
mirasç›lar›na karfl› ileri sürebilir).

Eflya hukukunda da iki kifli aras›nda yap›lm›fl bir tafl›nmaz sat›fl vaadi sözleflme-
sinde de kendisine tafl›nmaz›n devredilece¤i vaadinde bulunan kifli taraf›ndan an-
cak vaadde bulunan di¤er tarafa karfl› ileri sürülebilir.

Güçlendirilmifl Alacak Haklar› (Etkisi Kuvvetlendirilmifl Alacak Hakla-
r›): Bu tür alacak haklar›nda kanun koyucuya alacak hakk›n›n etkisini daha fazla
kuvvetlendirme imkân› tan›nmaktad›r. Bir k›s›m alacak haklar› için tapu kütü¤üne

118 Hukukun Temel  Kavramlar ›

Borç iliflkisinin kayna¤›;
hukuki ifllemler, haks›z fiiller
(hukuka ayk›r› fiiller),
sebepsiz zenginleflme dir.

Hukuki ifllem, bir ya da
birden çok kiflinin, hukuki
bir sonuç yaratmak üzere
irade aç›klamas›nda
bulunmas›yla meydana
gelir. Taraflar›n›n say›s›na
göre tek tarafl› hukuki ifllem
(örne¤in vasiyetname) ya da
çok tarafl› hukuki ifllem
(örne¤in sözleflmeler) söz
konusu olabilir.

Sözleflmeler, iki taraf›n
karfl›l›kl› ve birbirine uygun
irade aç›klamas›s›yla, baflka
bir deyiflle, taraflar›n
karfl›l›kl› r›zalar›n›n
uyuflmas›yla kurulurlar.

Sebepsiz zenginleflme; bir
kimsenin malvarl›¤›n›n,
hakl› bir neden olmaks›z›n,
di¤er bir kimsenin
malvarl›¤›n›n aleyhine
ço¤almas›d›r.

Güçlendirilmifl alacak
haklar›; tapu kütü¤üne flerh
verilmesi flart› aranarak,
sadece ifllemin taraf›na
de¤il, üçüncü kiflilere de ileri
sürülebilmesi imkân›
getirilmifl, s›n›rl› olarak
kanunda aç›kça
düzenlenmifl olan haklard›r. 



flerh verilmesi flart› aranarak bu tür haklar›n sadece ifllemin taraf›na de¤il üçüncü
kiflilere de ileri sürülebilmesi imkân› getirilmifltir (örne¤in; ön al›m hakk› TMK
m.732, geri al›m hakk› TMK m.736). fierh verilebilecek haklar, tapu kütü¤ünün gü-
venli¤ini ve aleniyetini korumak amac›yla s›n›rl› olarak kanunda aç›kça düzenlen-
mifltir. Ö¤retideki hakim görüfl, bu tür tapuya flerh verilmesiyle kuvvetlendirilmifl
alacak haklar›n›n ayni hak niteli¤i kazanmad›¤› yönündedir. Zira tapuya flerh sa-
dece flerh edilen alacak hakk›n›n (kiflisel hakk›n) tafl›nmaz›n sonraki maliklerine
ve o tafl›nmazda flerhten sonra hak kazanan kiflilere karfl› ileri sürülmesi imkân› d›-
fl›nda bir imkân sa¤lamaz.

Nisbi haklar, daha çok borç iliflkilerinden meydana gelir. Nisbi haklar alacakl›ya (hak sa-
hibine), karfl›s›ndaki kifliden (borçludan) belirli bir davran›flta bulunmas›n›; bir fley ver-
mesini, bir fley yapmas›n› veya bir fley yapmamas›n› (bir fley yapmaktan kaç›nmas›n›) iste-
mek yetkisini verirler. Alacak haklar› kendi içinde alelade alacak haklar› ve güçlendiril-
mifl (etkisi kuvvetlendirilmifl) alacak haklar› olarak ikiye ayr›l›r.

Mutlak Haklarla Nisbi Haklar Aras›ndaki Farklar
Mutlak haklarla nisbi haklar aras›ndaki farklar flu flekilde s›ralanabilir:

1. Mutlak haklar herkese karfl› ileri sürülebilirken (mülkiyet hakk› gibi), nisbi
haklar belirli bir kifliye yahut kiflilere karfl› yöneltilebilmektedir (alacak hak-
k› gibi). 

2. Mutlak haklarda, hak sahibinin bu hakk›na di¤er bütün kifliler sayg› göster-
mek zorundad›r. Mutlak haklar karfl›s›nda üçüncü kifliler pasif bir görev üst-
lenirler. Zira mutlak haklar› herkesin ihlâl edebilmesi ihtimal dâhilindedir.
Nisbi haklarda ise hak sahibinin karfl›s›ndaki kifli, bazen pasif olsa da genel-
likle aktif bir görevi yerine getirmekle yükümlü bulumaktad›r (bir fleyi yap-
mak, vermek ya da yapmamak gibi). Nisbi haklardaki görevin üçüncü kifli-
lerce ihlal edilmesi mümkün de¤ildir. Bir sat›m sözleflmesinde sat›c› al›c›ya
mal› teslim etmek, al›c› da mal›n bedelini (semeni) ödemek yükümü alt›na
girer. Bu iliflkide her iki taraf›n da bir nisbi hakk› bulunmaktad›r. Bir taraf
mal›n teslimini, di¤er taraf da mal›n bedelini karfl› taraftan isteme hakk›n› bu
flekilde haiz olur. Mal teslim edilmeden bir üçüncü flah›s mala, satan›n elin-
de iken zarar verecek olursa, üçüncü kifliden zarar›n tazminini ancak mal›
henüz teslim etmemifl olan sat›c› isteyebilir. Çünkü mal›n mülkiyeti (mutlak
hak) hâlâ kendisine aittir. Oysa nisbi hak olarak mal›n teslimini isteyebile-
cek al›c›n›n, mala sat›c›n›n elinde iken zarar veren üçüncü flahsa karfl› böy-
le bir tazminat talep hakk› bulunmamaktad›r. 

3. Mutlak haklarla nisbi haklar aras›ndaki bir baflka fark say›lar›nda ortaya ç›-
kar. Mutlak haklar belli say›dad›r. Kanunda öngörülen mutlak haklar d›fl›n-
da yeni mutlak haklar yarat›lmas› mümkün de¤ildir. Mutlak haklar, maddi
mallar üzerindeki mutlak haklar (ayni haklar), maddi olmayan mallar üze-
rindeki haklar ve kiflilik haklar›d›r. Nisbi haklarda ise aile hukukunda öngö-
rülmüfl bulunan s›n›rl› say›daki nisbi haklar haricinde nisbi haklar çok çeflit-
lilik göstermektedir. Sözleflme özgürlü¤ü ilkesi çerçevesinde borç iliflkilerin-
den do¤an nisbi haklar bu flekildedir. 

4. Mutlak haklar bir mal ya da kifli üzerinde do¤rudan do¤ruya sahip olunan
iktidar haklar› iken, nisbi haklar›n konusunu bir edimin yerine getirilmesi
(bir fleyin verilmesi, yap›lmas› ya da yap›lmamas›) yönündeki talepler teflkil
eder. 
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Kanunda öngörülen mutlak
haklar d›fl›nda yeni mutlak
haklar yarat›lmas› mümkün
de¤ildir. Mutlak haklar;
“maddi mallar üzerindeki
mutlak haklar (ayni
haklar)”, “maddi olmayan
mallar üzerindeki haklar” ve
“kiflilik haklar›”d›r.
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Mutlak haklar ve nisbi haklar aras›ndaki farklar nelerdir, k›saca belirtiniz.

Konular›na Göre Özel Haklar
Özel haklar koruduklar› menfaatin maddi ya da manevi olufluna göre malvarl›¤›
(mamelek) haklar› ve kiflilik haklar› fleklinde ayr›l›rlar.

Malvarl›¤› (Mamelek) Haklar›
Malvarl›¤› (mamelek), bir kiflinin sahip oldu¤u fleylerin bütünüdür. Malvarl›¤› hak-
lar›, kiflilerin maddi menfaatlarini koruyan haklard›r. Hukuki aç›dan da “malvarl›¤›
haklar›”, kiflilerin para ile ölçülebilir nitelikte olan, paraya çevrilebilen, kural ola-
rak baflkalar›na devredilebilen ve miras yoluyla intikal eden hak ve borçlar›n›n bü-
tününü ifade eder. Görüldü¤ü üzere malvarl›¤› haklar› aktif ve pasif k›s›mdan olu-
flur. Aktif k›sma kiflinin para ile ifade edilebilen tüm haklar› girerken, pasif k›s›m
kiflinin borçlar›ndan oluflur. Tafl›n›r ve tafl›nmaz eflyalar üzerindeki haklar (örne¤in
mülkiyet hakk›, s›n›rl› ayni haklar), fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar (örne-
¤in telif hakk›), nisbi haklar (örne¤in maddi alacak hakk›), maddi de¤eri olan ye-
nilik do¤uran haklar malvarl›¤› haklar› aras›ndad›r. Malvarl›¤› haklar›ndan, ölçüle-
bilen, tart›labilen ve say›labilen, baflka bir ifade ile biri di¤erinin yerine ikame edi-
lebilen haklara “maddi malvarl›¤› haklar›”, buna karfl› fikir ve sanat eserleri üzerin-
deki haklara da “manevi malvarl›¤› haklar›” denilmektedir.

Kiflilik (Kifli Varl›¤›) Haklar›
Kiflilerin, de¤erleri para ile ölçülemeyen, paraya çevrilemeyen, baflkalar›na devre-
dilemeyen ve miras yoluyla da intikali mümkün olmayan, sahibi için sadece ma-
nevi bir de¤er ifade eden haklar›na “kiflilik (kifli varl›¤›/flahsiyet) haklar›” denil-
mektedir. Bu haklar kifliye s›k› s›k›ya ba¤l› haklar olup kiflinin ölümü ile sona erer-
ler. Kiflilik haklar› aras›nda, kiflinin ad›, vücut taml›¤›, fleref ve haysiyeti, resmi üze-
rindeki haklar›, özgürlüklerine karfl› sald›r›da bulunmaktan kaç›nmalar›n› herkes-
ten isteme hakk› say›labilir. Gerçek kifliler gibi tüzel kifliler de nitelikleriyle ba¤dafl-
t›¤› ölçüde kiflilik haklar›na sahiptirler.

Kullan›lmalar›na Göre Özel Haklar
Kullanma yetkisi bak›m›ndan, hak sahibine ba¤l›l›klar›na göre özel haklar, devre-
dilebilen haklar ve devredilemeyen haklar fleklinde ikiye ayr›l›r.

Devredilebilen Haklar
Devredilebilen haklar, sa¤lararas› bir hukuki ifllemle baflkalar›na devredilebilen,
miras yolu ile de intikal eden haklard›r. Özel haklar›n büyük bir k›sm› devredilen
haklar kategorisindedir (mülkiyet hakk›, telif hakk›, kira hakk›, alacak hakk› gibi).
Bu tür haklar temsilci arac›l›¤›yla da kullan›labilir. Ancak, malvarl›¤› haklar›ndan
baz›lar› baflkalar›na devredilemeyecekleri gibi miras yoluyla da intikal etmezler
(örne¤in intifa hakk›, oturma hakk›, bir nisbi hak olan nafaka hakk›). 

Devredilemeyen Haklar
Devredilemeyen haklar, sa¤lararas› bir hukuki ifllemle baflkalar›na devredileme-
yen, miras yolu ile de intikal etmeyen haklard›r. Kifliye ba¤l› haklar, kifli ile hak
aras›ndaki s›k› iliflki nedeniyle sadece hak sahibi kifli taraf›ndan kullan›labilen
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Malvarl›¤›, kiflilerin para ile
ölçülebilir nitelikte olan,
paraya çevrilebilen, kural
olarak baflkalar›na
devredilebilen ve miras
yoluyla intikal eden hak ve
borçlar›n›n bütünüdür.
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haklard›r. Bu haklar baflkalar›na devredilemedikleri gibi, miras yoluyla da intikal
etmezler. Malvarl›¤› haklar›n›n bir bölümü de kifliye ba¤l› haklardand›r (örne¤in,
ayni haklardan oturma hakk›, TMK m.823; yararlanma hakk›, TMK m.806). Bafl-
kalar›na devredilemeyen ve miras yoluyla da intikal etmeyen haklardan bir bölü-
mü de sahibine çok s›k› flekilde ba¤l›d›r. Bu tür haklara kifliye s›k› s›k›ya ba¤l›
haklar denilmektedir. Kiflilik haklar› bu flekilde kifliye s›k› s›k›ya ba¤l› haklard›r.
Bu haklarda hakk›n kullan›lmas›na karar verme yetkisinin baflkas›na tan›nmas›
(yasal temsilci) söz konusu olmaz (örne¤in, kiflili¤i koruyan davalar, TMK m.23,
24, 25, 26; niflan› bozma hakk›, TMK m.120). Kifliye s›k› s›k›ya ba¤l› haklar›n kul-
lan›lamamas›n›n adaletsizli¤e ve katlan›lmas› güç bir duruma yol açaca¤› çok is-
tisnai hallerde bu hakk›n yasal temsilci arac›l›¤›yla kullan›lmas› da kabul edilmek-
tedir (örne¤in, ay›rt etme gücüne haiz olmayan bir kifliye efli taraf›ndan fena mu-
amelede bulunulmas› halinde o kiflinin yasal temsilcisi efle karfl› boflanma davas›
açabilecektir).

Hakk›n s›k› s›k›ya kifliye ba¤l› olmas›, hakk›n kullan›lmas›na ancak hak sahibi-
nin karar verebilece¤i anlam›n› tafl›r. Ancak hak sahibi hakk› kullanmaya karar ver-
dikten sonra, bu hakk›n kullan›lmas› için bir iradi temsilci arac›l›k edebilecektir
[evli bir kifli boflanmaya karar verdikten sonra, boflanma davas›n› aç›p yürütmek
üzere bir avukat› (iradi temsilci) vekil tayin edebilir].

Devredilebilen haklara ve devredilemeyen haklara 3’er örnek veriniz.

Amaçlar›na Göre Özel Haklar
Bir k›s›m haklar kullan›lmalar›yla birlikte yeni bir hukuki durum ortaya ç›kar›rken
bir k›s›m haklar kullan›ld›klar›nda yeni bir hukuki durum yaratmazlar. ‹flte özel
haklar kullan›lmalar›n›n yaratt›¤› hukuki etki bak›m›ndan amaçlar›na göre de bir
ayr›ma tâbi tutularak yenilik do¤uran (inflai) haklar ve alelade haklar (yenilik do-
¤urmayan yal›n haklar) olarak ikiye ayr›lmaktad›rlar.

Yenilik Do¤uran Haklar
Yenilik do¤uran (inflai) hak, özel bir hukuki duruma dayanarak hak sahibinin tek
tarafl› irade aç›klamas› (beyan›) ile yeni bir hukuki iliflki kurabilme, mevcut huku-
ki iliflkiyi de¤ifltirebilme veya ortadan kald›rabilme yetkisini ifade eder. Yenilik do-
¤uran (inflai) haklar, kural olarak hak sahibi taraf›ndan tek tarafl› bir irade aç›kla-
mas›yla kullan›l›r ve bu aç›klaman›n karfl› tarafa ulaflmas›yla da sonuçlar›n› do¤u-
rur. Sözleflmeye taraf olan kiflinin veya üçüncü kiflinin irade aç›klamas›na ihtiyaç
yoktur. Yenilik do¤uran haklar, ço¤unlukla tek tarafl› bir hukuki ifllemle kullan›l-
makla birlikte, istisnaen dava yoluyla da kullan›l›rlar. Böyle bir durumda yenilik
do¤uran haklar, tek tarafl› bir irade beyan› ile de¤il, yenilik do¤uran (inflai) bir
mahkeme karar› ile do¤ar (örne¤in; vasiyetnamenin iptali karar›; evlilik birli¤inin
iptali karar›; bir derne¤in, bir kooperatifin, bir anonim flirketin genel kurulunun al-
d›¤› karar›n iptaline dair karar). 

Yenilik do¤uran haklar› üç grupta toplanmaktad›r:
Kurucu (yarat›c›) yenilik do¤uran haklar: Kurucu yenilik do¤uran hakk›n

kullan›lmas› ile yeni bir hukuki iliflki yarat›l›r, baflka bir ifade ile bir hak kazan›l›r.
Hak sahibi iradesini aç›klamak suretiyle yeni bir hukuki iliflkinin do¤mas›n› sa¤lar.
Bir sözleflme kurulurken taraflardan birinin yapm›fl oldu¤u öneriyi (icab›) karfl› ta-
raf›n kabul etmesi (kabul beyan›), kurucu yenilik do¤uran haklardand›r. Zira, Türk
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Borçlar Kanunu’nun (TBK) 1. maddesi, “Sözleflme, taraflar›n iradelerini karfl›l›kl› ve
birbirine uygun olarak aç›klamalar›yla kurulur” hükmünü içermektedir. Yetkisiz
temsil halinde temsil olunan›n iflleme icazet vermesi (TBK m.46/1); bir tafl›nmaz›n
üçüncü bir kifliye sat›lmas› halinde hak sahibine o tafl›nmaz› öncelikle sat›n alabil-
me yetkisi veren ön al›m (flüfa) hakk› (TMK 732), hak sahibine tek tarafl› irade be-
yan› ile bir tafl›nmaz› sat›n alabilme yetkisi veren al›m (ifltira) hakk› ile kendisine
ait bir tafl›nmaz› bir baflkas›na devreden kiflinin devretti¤i bu tafl›nmaz› daha sonra
tek tarafl› irade beyan› ile geri alabilme yetkisini içeren geri al›m (vefa) hakk›
(TMK m.736); “Sahipsiz bir tafl›n›r› malik olmak iradesiyle zilyetli¤ine geçiren kim-
se, onun maliki olur” hükmünü içeren sahipsiz fleylere (ihraza) iliflkin düzenleme
(TMK m. 767), kurucu yenilik do¤an haklar›n di¤er örneklerindendir. 

De¤ifltirici yenilik do¤uran haklar: De¤ifltirici yenilik do¤uran haklar, tek
tarafl› irade aç›klamas› ile mevcut bir hukuki durumun de¤ifltirilmesi sonucunu do-
¤ururlar. Örne¤in; boflanma davas› açmaya hakk› olan efle tan›nan boflanma veya
dilerse ayr›l›k davas› açabilme hakk› (TMK m.167), seçimlik borçlarda borçlu tara-
f›ndan seçim hakk›n›n kullan›lmas› (TBK m.87), sat›lan›n ay›pl› ç›kmas› halinde sa-
t›fl bedelinden (semenden) indirim yap›lmas›n› isteme hakk› (TBK m.227).

Bozucu yenilik do¤uran haklar: Bozucu yenilik do¤uran haklar, hak sahibi
taraf›ndan kullan›lmalar› ile mevcut bir hukuki durumu ortadan kald›ran haklard›r.
Boflanma/ayr›l›k talep etmek (TMK m.167); önceki vasiyetname ortadan kald›r›l-
maks›z›n yeni bir vasiyetname yap›lmak suretiyle önceki (tamamlanmam›fl) vasi-
yetnamenin iptali (TMK m.544); kira, hizmet, adi flirket sözleflmelerindeki feshi ih-
bar hakk›, vekaletten azil ya da istifa hakk› gibi.

Kurucu yenilik do¤uran haklar ile bozucu yenilik do¤uran haklar aras›ndaki fark› belirtiniz.

Alelade Haklar
Hak sahibinin hakk›n› kullanmas›yla herhangi bir yeni hukuki iliflki do¤urmayan
haklara alelade haklar (yenilik do¤urmayan/yal›n haklar) denir. Kapsam›na ergin
olmayan çocu¤a (küçü¤e) ö¤üt vermek, ihtarda bulunmak, çocu¤un mallar›n› yö-
netmek, onu temsil etmek haklar›n›n da girdi¤i sadece anne ve babalara tan›nm›fl
olan velâyet hakk›, bu tür haklar›n örne¤ini oluflturur. Esasen anne ve baban›n ve-
layet hakk›n› kullanmalar›yla yeni bir hukuki durum ortaya ç›kmad›¤› gibi, mev-
cut hukuki durumda bir de¤ifliklik olmaz yahut mevcut hukuki durum ortadan
kalkmaz.

Ba¤›ms›z Olup Olmamalar›na Göre Özel Haklar
Özel haklar, elde edilmeleri yönünden baflka bir hakka ba¤l› olup olmamalar›na
göre, ba¤›ms›z haklar (as›l haklar) ve ba¤›ml› haklar olmak üzere ikiye ayr›l›rlar:

Ba¤›ms›z Haklar
Ba¤›ms›z haklar (as›l haklar), herhangi bir hakka ba¤l› olmayan haklar› ifade eder.
Bu haklar, hak sahibinin do¤rudan do¤ruya sahip oldu¤u haklar olup, (istisna tefl-
kil eden oturma hakk›, intifa hakk› gibi devredilemeyen ba¤›ms›z haklar hariç ol-
mak üzere) baflkalar›na devredilebilir, miras yolu ile de mirasç›lar›na intikal eder
(örne¤in; mülkiyet hakk›, alacak hakk›, fikri haklar).
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Alelade haklar, hak
sahibinin hakk›n›
kullanmas›yla herhangi bir
yeni hukuki iliflki
do¤urmayan haklard›r.



Ba¤›ml› Haklar
Ba¤›ml› haklar (fer’i haklar/yan haklar) ise ba¤›ms›z bir hakka belirli bir ba¤l›l›¤›
olan, as›l hak bulunmaks›z›n mevcut olmayan haklar› ifade etmektedir. Ba¤›ml›
haklar, as›l (ba¤›ms›z) haklar›n amac›na ulaflmas›na yard›mc› olmay› (alacakl›n›n
kefile karfl› sahip oldu¤u hak), bu haklar› güçlendirmeyi, bu haklara güvence ver-
meyi (ipotek hakk›) ya da o haklar›n kapsam›n› geniflletmeyi (bir sözleflmede yer
alan faiz talepleri) amaçlamaktad›r.

Ba¤›ml› haklar, as›l (ba¤›ms›z) hak herhangi bir nedenle sona ererse, kanundan
dolay› son bulmakta (örne¤in; as›l alacak son bulunca alacakl›n›n kefile karfl› olan
hakk› da sona erer), as›l hakk›n devri halinde, ba¤›ml› haklar da kural olarak as›l
hak ile birlikte devredilmektedir (örne¤in; ipotek ile teminat alt›na al›nm›fl bir ala-
ca¤›n temliki halinde teminat da alacakla birlikte devredilmifl olur).
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Ba¤›ms›z haklar, herhangi
bir hakka ba¤l› olmayan
haklard›r. Ba¤›ml› haklar
ise, ba¤›ms›z bir hakka
belirli bir ba¤l›l›¤› olan, as›l
hak bulunmaks›z›n mevcut
olmayan haklard›r.
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Hak kavram›n› ifade etmek

Hak kavram›, özel hukuk alan›n›n temel kavra-

m›d›r. Hak, “hukuk taraf›ndan tan›nan, yararla-

n›lmas› hak sahibinin iradesine b›rak›lan ve ko-

runmas›n› isteme hususunda bireyin yetkili say›l-

d›¤› menfaatlerdir.”Ö¤retide objektif hukuk, hu-

kukun toplum yaflam›n› düzenleyen ve Devlet

gücü ile yerine getirilen, hukuki yapt›r›mla kuv-

vetlendirilmifl olan kurallar›n bütününü ifade

eden haline denilmektedir. Objektif hukuk, sa-

dece “hukuk” sözcü¤ü ile ifade edilebilir. Ö¤re-

tide subjektif hukuk, objektif hukukun kiflilere

sa¤lad›¤› yetkileri ifade eden k›sm›d›r. Subjektif

hukuk için, “hak” sözcü¤ü kullan›labilir. Hukuk-

ta hak sahibi olan varl›klara “kifli (flah›s)” denir.

Her hak daima bir hukuk kural›na dayan›r. Hu-

kuk kurallar›n›n düzenlemekte oldu¤u iliflkiler

çok çeflitli ve birbirinden farkl›d›r. Bu nedenle

hukuk kurallar›n›n tan›d›¤› yetkiler olarak nite-

lendirilen haklar da özleri itibar›yla birbirinden

farkl› ve çeflitlidir. Haklar do¤duklar› hukuk ku-

ral›n›n niteli¤ine göre kamu haklar› ve özel hak-

lar olmak üzere ikiye ayr›l›r.

Kamu haklar›n› ve türlerini aç›klamak

Kamu haklar› kamu hukukundan do¤an, vatan-

dafllar›n Devlet’e karfl› sahip oldu¤u haklard›r.

Bu haklara örnek olarak kiflisel özgürlükler, seç-

me hakk›, seçilme hakk›, e¤itim ve ö¤retim hak-

k›, çal›flma hakk›, dilekçe hakk› gibi haklar say›-

labilir. Kamu haklar› kendi içinde genel nitelikli

kamu haklar› ve özel nitelikli kamu haklar› ol-

mak üzere üzere ikiye ayr›l›r. Kamu haklar›ndan

yararlanabilmek için Türk vatandafl› olma zorun-

ludur. Kamu haklar›ndan yararlanmada vatan-

dafllar aç›s›ndan eflitlik mevcut de¤ildir. Genel

nitelikli kamu haklar›, kamu kurulufllar› ile hu-

kuken bir iliflkiye girilmeksizin, genel olarak ki-

flilere verilen hukuki yetkilerdir. Bunlar, kiflisel

kamu haklar›, sosyal ve ekonomik kamu haklar›

ve siyasal kamu haklar› olmak üzere üç katego-

ride toplanmaktad›r. Kiflisel kamu haklar› (nega-

tif statü haklar›), kiflinin maddi ve manevi tüm

varl›¤› ile ilgili bulunan, kiflinin Devlet taraf›ndan

afl›lamayacak ve dokunulamayacak özel alan›n›n

s›n›rlar›n› çizen hak ve hürriyetlerdir (kiflinin do-

kunulmazl›¤›, maddi ve manevi varl›¤›, kifli hür-

riyeti ve güvenli¤i, özel hayat›n gizlili¤i ve ko-

runmas› vb.). Sosyal ve ekonomik kamu haklar›

(pozitif statü haklar›), kiflinin toplum hayat› için-

deki sosyal ve ekonomik faaliyetleri ile ilgili olan,

bireylere Devlet’ten olumlu bir davran›fl, bir hiz-

met, bir yard›m isteme imkân›n› tan›yan haklar-

d›r (ailenin korunmas› ve çocuk haklar›, e¤itim

ve ö¤retim hakk›, çal›flma ve sözleflme hürriyeti,

sosyal güvenlik hakk› vb.). Siyasal kamu haklar›

(aktif statü haklar›), kiflinin genelde seçim yolu

ile Devlet yönetimine ve siyasal kurulufllara ka-

t›lmas›n› sa¤larlar (seçme, seçilme ve siyasi faali-

yette bulunma haklar› vb.). Özel nitelikli kamu

haklar›, belli kiflilerin kamu kurulufllar› ile olan

iliflkilerini düzenlerler. 

Özet
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Özel haklar› tan›mlay›p, türlerini s›n›fland›rmak

Özel haklar, kifliler ile kifliler aras›ndaki iliflkileri

düzenleyen özel hukuk kurallar›ndan do¤an hak-

lard›r. Medeni haklar olarak da nitelendirilen bu

haklara örnek olarak mülkiyet hakk›, s›n›rl› ayni

haklar, alacak hakk›, fikri mülkiyet haklar›, kifli-

lik haklar› verilebilir. Genellik ilkesi gere¤i, özel

haklardan herkesin yararlanmas› mümkündür.

Özel haklardan yararlanmada vatandafllar aras›n-

da yafl, cinsiyet, e¤itim düzeyi vb. hususlarda

eflitlik ilkesi geçerlidir. Özel haklar mahiyetlerine

(niteliklerine), konular›na, kullan›lmalar›na,

amaçlar›na, ba¤›ms›z olup olmamalar›na göre

türlere ayr›l›r. Mahiyetlerine (niteliklerine) göre

özel haklar ; “mutlak haklar” ve “nisbi haklar”

olarak ikiye ayr›l›r. Mutlak haklar; “mallar üze-

rindeki mutlak haklar” ve “flah›slar (kifliler) üze-

rindeki mutlak haklar” olarak ikiye ayr›l›r. Mallar

üzerindeki mutlak haklar; “maddi mallar üzerin-

deki mutlak haklar” ve “maddi olmayan mallar

üzerindeki haklar” olarak ikiye ayr›l›r. Maddi mal-

lar üzerindeki mutlak haklar; “mülkiyet hakk›”,

“s›n›rl› ayni haklar” olarak ikiye ayr›l›r. fiah›slar

(kifliler) üzerindeki mutlak haklar ise “kendi flah-

s› üzerindeki mutlak haklar” ve “ baflkas›n›n flah-

s› üzerindeki mutlak haklar” haklar olarak ikiye

ayr›l›r. Konular›na göre özel haklar ; “malvarl›¤›

haklar›” ve “kiflilik haklar›” olarak ikiye ayr›l›r.

Kullan›lmalar›na göre özel haklar ; “devredilebi-

len haklar” ve “devredilemeyen haklar” olarak

ikiye ayr›l›r. Amaçlar›na göre özel haklar ; “yeni-

lik do¤uran haklar” ve “alelade haklar” olarak

ikiye ayr›l›r. Yenilik do¤uran haklar; “ kurucu

yenilik do¤uran haklar”, “de¤ifltirici yenilik do-

¤uran haklar”, “bozucu yenilik do¤uran haklar”

olarak üçe ayr›l›r. Ba¤›ms›z olup olmamalar›na

göre özel haklar ; “ba¤›ml› haklar”, “ba¤›ms›z hak-

lar” olarak ikiye ayr›l›r.
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1. “Hak kavram›” için afla¤›dakilerden hangisi söyle-

nemez?

a. Hak kavram›, özel hukuk alan›n›n temel kavra-
m›d›r. 

b. Haklar, korunmas›n› isteme hususunda bireyin
yetkili say›ld›¤› menfaatlerdir.

c. Ö¤retide objektif hukuk için ise hak sözcü¤ü
kullan›lmaktad›r.

d. Hak kavram› hukuki iliflkinin özünü teflkil et-
mektedir.

e. Hukuk kurallar›n›n korumad›¤› bir hareket tarz›,
bir menfaat, bahfletmedi¤i bir yetki hak olarak
nitelendirilemez.

2. Afla¤›dakilerden hangisi kamu haklar›ndan biri
de¤ildir?

a. Seçme hakk›
b. Dilekçe hakk›
c. Alacak hakk›
d. E¤itim ve ö¤retim hakk› 
e. Çal›flma hakk›

3. Afla¤›dakilerden hangisi özel haklar aras›nda yer

almaz?

a. Mülkiyet hakk›
b. S›n›rl› ayni haklar
c. Alacak hakk›
d. Seçilme hakk› 
e. Kiflilik haklar›

4. Afla¤›daki fl›klardan hangisi genel nitelikli kamu hak-
lar› ile ilgili do¤ru bilgi içermez? 

a. Kamu kurulufllar› ile hukuken iliflkiye girilerek,
genel olarak kiflilere verilen hukuki yetkilerdir.

b. Vatandafllar›n Devlet’e karfl› sahip olduklar›
haklard›r.

c. Kiflilerin toplumla olan iliflkilerini düzenleyen
kurallardan do¤an haklardan olufltuklar› için s›-
n›r ve kapsamlar› yönünden henüz olufl halin-
dedirler.

d. Anayasan›n ikinci k›sm›nda “Temel Haklar ve
Ödevler” bafll›¤› alt›nda düzenlenmifllerdir.

e. Kiflisel kamu haklar›, sosyal ve ekonomik kamu
haklar› ve siyasal kamu haklar› olmak üzere üç
kategoride toplanmaktad›r.

5. Kiflisel kamu haklar› Anayasan›n ikinci k›sm›n›n ikin-
ci bölümünde, “Kiflinin Haklar› ve Ödevleri” bafll›¤› al-
t›nda düzenlenmifltir. Afla¤›dakilerden hangisi kiflisel
kamu haklar›ndan biri de¤ildir? 

a. Özel hayat›n gizlili¤i ve korunmas›
b. Konut dokunulmazl›¤›
c. Yerleflme ve seyahat hürriyeti
d. Süreli ve süresiz yay›n hakk›
e. Çal›flma ve sözleflme hürriyeti

6. Sahibine flah›slar (kifliler) ile maddi ve gayrimaddi
(maddi olmayan) bütün mallar üzerinde en genifl yetki-
leri veren ve hak sahibi taraf›ndan herkese karfl› ileri
sürülebilen haklar afla¤›dakilerden hangisidir? 

a. Kiflisel haklar
b. Mülkiyet hakk›
c. Özel nitelikli haklar
d. Ba¤›ms›z haklar
e. Alelade haklar

7. S›n›rl› ayni haklar, hak sahibine afla¤›daki yetkiler-
den hangisini vermez?

a. Kullanma hakk›
b. Yararlanma hakk›
c. ‹rtifak hakk›
d. Yok etme hakk›
e. ‹potek tesis etme hakk›

8. Afla¤›dakilerden hangisi “Kiflilik (Kifli Varl›¤›) Hakla-
r›” ile ilgili yanl›fl bir ifadedir?

a. Kiflilerin, de¤erleri para ile ölçülemeyen, paraya
çevrilemeyen ancak baflkalar›na devredilebilen
haklar›d›r.

b. Sahibi için sadece manevi bir de¤er ifade eden
haklard›r.

c. Kifliye s›k› s›k›ya ba¤l› haklard›r.
d. Kiflilerin, özgürlüklerine karfl› sald›r›da bulun-

maktan kaç›nmalar›n› herkesten isteme hakk›
kiflilik haklar› aras›nda yer al›r.

e. Gerçek kifliler gibi tüzel kifliler de nitelikleriyle
ba¤daflt›¤› ölçüde kiflilik haklar›na sahiptirler.

Kendimizi S›nayal›m
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9. Afla¤›dakilerden hangisi, yenilik do¤uran haklar ile
ilgili do¤ru bir ifadedir? 

a. Bir sözleflme kurulurken taraflardan birinin yap-
m›fl oldu¤u öneriyi (icab›) karfl› taraf›n kabul et-
mesi (kabul beyan›), de¤ifltirici yenilik do¤uran
haklardand›r.

b. Bir tafl›nmaz›n üçüncü bir kifliye sat›lmas› halin-
de hak sahibine o tafl›nmaz› öncelikle sat›n ala-
bilme yetkisi veren önal›m (flüfa) hakk›, kurucu
yenilik do¤uran haklardand›r.

c. Kendisine ait bir tafl›nmaz› bir baflkas›na devre-
den kiflinin devretti¤i bu tafl›nmaz› daha sonra
tek tarafl› irade beyan› ile geri alabilme yetkisini
içeren gerial›m (vefa) hakk›, bozucu yenilik do-
¤uran haklardand›r.

d. Sat›lan›n ay›pl› ç›kmas› halinde sat›fl bedelinden
(semenden) indirim yap›lmas›n› isteme hakk›,
bozucu yenilik do¤uran haklardand›r.

e. Boflanma/ayr›l›k talep etmek, de¤ifltirici yenilik
do¤uran haklardand›r. 

10. Ba¤›ms›z olup olmamalar›na göre özel haklar ay›r›-
ma tâbi tutuldu¤unda, afla¤›dakilerden hangisi söyle-

nemez? 

a. Alacakl›n›n kefile karfl› sahip oldu¤u hak, ba-
¤›ml› haklardand›r.

b. ‹potek hakk› ba¤›ml› haklardand›r.
c. Bir sözleflmede yer alan faiz talepleri ba¤›ms›z

haklardand›r.
d. Mülkiyet hakk› ba¤›ms›z haklardand›r.
e. Alacak hakk› ba¤›ms›z haklardand›r.

14. Hukuk Dairesi 2005/7801 E., 2005/9502 K.
GEÇ‹T HAKKI KURULMASI 
5663 S. KÜLTÜR VE TAB‹AT VARLIKLARINI KORUMA
KANUNUNDA ... [ Madde 1 ]

Davac› taraf›ndan, daval› aleyhine 28.03.2005 gününde
verilen difekçe ile geçit hakk› tesisi istenmesi üzerine
yap›lan duruflma sonunda; davan›n kabulüne dair veri-
len 08.06.2005 güniü hükmün Yarg›tay’ca incelenmesi
daval› taraf›ndan istenilmekle süresinde oldu¤u anlafl›-
lan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten son-
ra dosya ve içerisindeki bütün ka¤›tlar incelenerek ge-
re¤i düflünüldü:
Dava, Türk Medeni Kanunu’nun 747 (önceki Medeni
Kanunu’nun 671.) maddesine dayan›larak aç›lm›fl geçit
hakk› kurulmas› istemine iliflkindir. Ülkemizde arazi
düzenlenmesinin sa¤l›kl› bir yap›ya kavuflmam›fl olma-
s› ve her tafl›nmaz›n yol ihtiyac›na cevap verilmemesi
geçit davalar›n›n nedenidir. Geçit hakk› verilmesiyle
genel yola ba¤lant›s› olmayan veya yolu bulunsa bile
bu yol ile ihtiyac› karfl›lanamayan tafl›nmaz›n genel yol-
la kesintisiz ba¤lant›s› sa¤lan›r. Uygulama ve doktrinde
genellikle bunlardan ilkine mutlak geçit ihtiyaç veya
geçit yoksunlu¤u, ikincisine de nispi geçit ihtiyac› ya da
geçit yetersizli¤i denilmektedir.
Geçit hakk› verilmesine iliflkin davalarda bu hak tafl›n-
maz leh ve aleyhine kurulaca¤›ndan leh ve aleyhine
geçit istenen tafl›nmaz maliklerinin tamam›n›n davada
yer almas› zorunludur. Ancak, yarar›na geçit istenen
tafl›nmaz müflterek mülkiyete konu ise dava paydafllar-
dan biri veya birkaç› taraf›ndan aç›labilir. Geçit ihtiya-
c› olan kifli davas›n› öncelikle tafl›nmazlar›n mülkiyet
ve yol durumuna göre en uygun tafl›nmaz malikine
karfl› ve daha sonra bundan en az zarar görecek olana
yöneltmelidir.
Mahkemece uygun geçit yeri saptan›rken öncelikle ta-
raf yararlar›n›n gözetilmesi gerekir. Zira geçit hakk› ta-
fl›nmaz mülkiyetini s›n›rlayan bir irtifak hakk› olmakla
birlikte, özünü komfluluk hukukundan al›r. Bunun do-
¤al sonucu olarak yol saptan›rken komfluluk hukuku il-
keleri gözetilmelidir. Geçit gereksiniminin nedeni, ta-
fl›nmaz›n niteli¤i ile bu gereksinimin nas›l ve hangi
araçlarla karfl›lanaca¤› davac›n›n sübjektif arzular›na
göre de¤il objektif esaslara uygun belirlenmeli, tafl›n-
maz mülkiyetinin s›n›rland›r›lmas› konusunda genel bir
ilke olan fedakârl›¤›n denklefltirilmesi prensibi dikkat-
ten kaç›r›lmamal›d›r.

Yaflam›n ‹çinden

“
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Uygun güzergâh saptan›rken, aleyhine geçit kurulan ta-
fl›nmaz›n kullan›m bütünlü¤ü bozulmamal›d›r. Tafl›n-
maz›n kullan›m bütünlü¤ünün bozulmas›n›n zorunlu
oldu¤u hallerde bu husus gerekçelendirilerek geçit hak-
k› tesisi edilmelidir.
Yarar›na geçit kurulacak tafl›nmaz›n tapuda kay›tl› nite-
li¤i ve kullan›m amac› nazara al›narak, özellikle tar›m
alanlar›n nihayet bir tar›m arac›n›n geçece¤i genifllikte
(emsaline göre 2,5-3 m.) geçit hakk› tesisine karar ver-
mek gerekir. Bu miktar› aflan bir yol verilecekse bunun
gerekçesi kararda dayanaklar› ile birlikte gösterilmelidir.
Saptanan geçit nedeniyle yükümlü tafl›nmaz malikine
ödenmesi gereken bedel tafl›nmaz›n niteli¤ine uygun
atanacak bilirkifliler arac›l›¤› ile objektif kriterler esas
al›narak belirlenmelidir. Saptanacak bedel hükümden
önce depo ettirilmeli, flayet dava tarihi ile hüküm tarihi
aras›nda tafl›nmaz›n de¤erinde önemli derecede de¤i-
flim yaratabilecek uzunca bir süre geçmifl ve bu sürede
de geçit için öngörülen bedel davan›n daha bafl›nda
belirlenmiflse, bu bedelin ödenmesine karar verilmesi
halinde, mülkiyet hakk› k›s›tlanan tafl›nmaz malikinin
ma¤duriyetine neden olunaca¤› durumlarda hakk›n kö-
tüye kullan›lmas› sonucunu do¤uracak davran›fllar› ön-
lemek için hüküm tarihine yak›n yeni bir de¤er tespiti
yap›lmal›d›r.
Kurulan geçit hakk›n›n Medeni Kanunun 748/3. mad-
desi uyar›nca Tapu Siciline kayd› da gereklidir.
Geçit hakk› kurulmas›na iliflkin davalarda davan›n nite-
li¤i gere¤i yarg›lama giderleri davac› üzerinde b›rak›l-
mal›d›r.
Bu ilkeler ›fl›¤›nda somut olaya bak›ld›¤›nda;
Davac›ya ait 888 parselin genel yola ba¤lant›s›n›n bu-
lunmad›¤› sabittir. Bu nedenle daval›ya ait 886, 996 ve
887 parsellerden genel yola ulaflmak istemifltir. Daval›
mahkeme huzurunda ve vermifl oldu¤u dilekçelerle ta-
fl›nmazlar›n›n güneyinden davac›ya geçit hakk› verece-
¤ini kabul etmifltir.
Mahallinde yap›lan keflif sonucu verilen raporlarda çe-
flitli alternatifler de¤erlendirilmifl en uygun alternatifin
16.05.2005 tarihli kadastro teknisyeni Ayhan taraf›ndan
çizilen krokide daval› tafl›nmazlar›n›n kuzeyinden ge-
çen yeflil renkle boyal› güzergâh oldu¤u kabul edilmifl-
tir. Daval› ise en uygun yerin tafl›nmazlar›n›n güneyin-
de bulunan krokide sar› renkle gösterilen güzergâh ol-
du¤unu buradan verilecek geçit hakk›n› kabul etti¤ini,
kuzeydeki geçidin tafl›nmaz›n› sulamas›na engel olaca-
¤›n› savunmufltur.

Kuzeydeki alternatifin güneydekine geçit bedeli d›fl›n-
da üstünlü¤ü yoktur. Daval› kendi tafl›nmazlar›n›n gü-
neyinden geçit hakk› kurulmas›n› kabul etmekle feda-
kârl›kta bulunmaktad›r. Buna karfl› davac›n›n daha faz-
la geçit bedeli ödemesi fedakârl›¤›n denklefltirilmesi il-
kesine uygun olacakt›r.
Mahkemece, yukar›da aç›klanan ilkeler uyar›nca taraf-
lar›n istekleri göz önünde tutularak geçidin daval› tafl›n-
mazlar›n›n güneyinde, krokide sar› renkle gösterilen
yerden kurulmas› gerekti¤i düflünülmeden ve belirle-
nen geçit bedeli de hükümden önce depo ettirilmeden
yaz›l› gerekçe ile krokide kuzeydeki yeflil renkli yerden
geçit kurulmas›na karar verilmesi do¤ru görülmemifl ve
hükmün bu nedenle bozulmas› gerekmifltir.

SONUÇ: Yukar›da aç›klanan nedenlerle, daval›n›n tem-
yiz itirazlar›n›n kabulü ile hükmün (BOZULMASINA),
peflin yat›r›lan temyiz harc›n›n istek halinde yat›rana ia-
desine, 24.10.2005 tarihinde oybirli¤i ile karar verildi.

Kaynak: http://emsal.yargitay.gov.tr/ ”
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“Seçme Seçilme Hakk› A‹HM’e Tafl›n›yor

AA - 22 Mart 2011

Köln - UETD’nin Almanya’n›n Köln kentinde bulunan

genel merkezinde Türkiye’den avukat ‹srafil Kahraman

ile birlikte bas›n toplant›s› düzenleyen Hasan Özdo¤an,

dün YSK’n›n karar›na karfl› A‹HM’ye dava açmak için

müracaatta bulunduklar›n›, müracaat dilekçesini Derya

Kara, Salih Alt›n›fl›k, Bayram Keskin, Ahmet Cemal Gü-

nayd›n, Ali Arslan, fienol Aslan ve Mahmut Bostan ile

birlikte A‹HM’ye verdiklerini söyledi.

Özdo¤an, ‘’yurt d›fl›nda yaflayan Türklerin seçme ve se-

çilme hakk›n› hala s›n›rlara koyulan sand›klarda oy ve-

rerek kulland›¤›na’’ dikkati çekti. Seçme ve seçilme hak-

k›n›n vatandafll›¤›n temel haklar›ndan biri oldu¤una ifla-

ret eden Özdo¤an, Türk vatandafl›yken Alman vatan-

dafll›¤›na geçenlere Türkiye’deki ifllemlerinde kolayl›k

sa¤lamas› bak›m›ndan devlet taraf›ndan verilen Mavi

Kart’a sahip olanlar ile kendi aralar›nda hiçbir fark›n ol-

mad›¤›n› savundu ve “Türk vatandafl› olarak bizler de

burada oy kullanamad›¤›m›za göre o arkadafllar ile ara-

m›zda bir fark›m›z yok” diye konufltu.

Bu meselenin çözülmesi için geçen y›l Ankara’da baz›

ziyaretler yapt›klar›n› hat›rlatan Özdo¤an, YSK Baflka-

n›’n›n o dönemde konuya gereken ilgiyi gösterece¤ini

beyan etti¤ini, ancak bunun gerçekleflmedi¤ini belirte-

rek, “YSK karar› ile tüm ümitlerimizi suya düflürdü. Va-

tandafllar›m›z tekrar d›flland›klar›n›n, ikinci s›n›f olduk-

lar›n›n tasdikini görmüfl oldular. Biz bunu hazmedeme-

dik. Çok üzüldük. Ne pahas›na olursa olsun hakk›m›z›

hukuk içerisinde aramak istedik” dedi.

Bas›n toplant›s›na ‹stanbul’dan kat›lan avukat ‹srafil

Kahraman da müracaatlar›ndaki gerekçeyi anlatt›.

Amaçlar›n›n Türkiye Cumhuriyeti devletini mahkum et-

tirmek olmad›¤›n› vurgulayan Kahraman, gayelerinin

anayasan›n 67. maddesindeki seçme ve seçilme hakk›-

n› temin etmek olarak aç›klad›.

Bu sorunu YSK’da halledemedikleri için üzgün olduk-

lar›n› belirten Kahraman, “Ancak Avrupa ‹nsan Hakla-

r› Mahkemesi’nde al›nan ek protokol karar›yla oy ve

seçim hakk› temel insan hakk› olarak kabul ediliyor”

dedi.

YSK’nn 120 say›l› karar›n› anlatan Kahraman, 1960’l›

y›llardan bu yana yurt d›fl›nda yaflayanlar›n oy kullan-

mada sorunlar› oldu¤unu ifade ederek, flunlar› söyledi:

“A‹HM’ye verdi¤imiz ayn› içerikteki dilekçeyi YSK’ya

da verece¤iz. Bu 120 nolu karar de¤ifltirilsin diye.

A‹HM’ye kalmadan bu karar›n› düzeltsin istiyoruz.

YSK oy verme ifllemleri için yeterli zaman›n olmad›¤›n›

ifade etti. Bu gerekçe hakl› de¤il. Bu zaman yeterlidir.

A‹HM’nin bu konuyla ilgili Birleflik Krall›k aleyhine ve

buna benzer birkaç örnek karar› var. Umuyoruz ki YSK

da karar›n› düzeltir A‹HM’nin karar›na gerek kalmaz.

Bu mücadelede bugün sekiz kifli vard›r, yar›n milyon-

larca kifli bu davay› açabilir.”

Türkiye’de oy kullanan vatandafllar›n oy kullanmada

herhangi ekonomik külfeti olmad›¤›na dikkati çeken

Kahraman, yurt d›fl›nda yaflayan vatandafllar›n oy kul-

lanmak için ortalama bin avro masraf yapmas› gerekti¤i-

ni ve bunun da eflitlik ilkesine ayk›r› oldu¤unu savundu.

2007’deki genel seçimlerde 228 bin kiflinin, 2010’daki

referandumda 196 bin kiflinin oy kulland›¤›n› belirten

Kahraman, demokrasilerde bir oyun bile çok önemli ol-

du¤unu ifade etti.”

Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=227118

Okuma Parças›
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hak Kavram› ve Tan›m›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kamu Haklar› - Özel Haklar
Ay›r›m›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kamu Haklar› - Özel Haklar
Ay›r›m›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kamu Haklar› ve Türleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kamu Haklar› ve Türleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mahiyetlerine (Nitelikleri-
ne) Göre Özel Haklar” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mahiyetlerine (Nitelikleri-
ne) Göre Özel Haklar” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Konular›na Göre Özel
Haklar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Amaçlar›na Göre Özel
Haklar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ba¤›ms›z Olup Olmamala-
r›na Göre Özel Haklar” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Her hak daima bir hukuk kural›na dayan›r. Bu hukuk
kural›, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yö-
netmelik gibi bir yaz›l› kural olabilece¤i gibi, örf ve adet
hukukunda yer alan yaz›l› olmayan bir kural da olabilir.

S›ra Sizde 2

Kamu haklar› ile özel haklar aras›nda baz› farklar bulun-
maktad›r. En önemli fark, bu haklardan yararlanmada
ortaya ç›kmaktad›r. Özel haklardan herkesin yararlanma-
s› mümkün iken kamu haklar›ndan ancak vatandafl olan-
lar yaralanabilir. Yani, özel haklardan yararlanabilmek
için Türk vatandafl› olma zorunlulu¤u bulunmaz ancak
kamu haklar›ndan yararlanabilmek için Türk vatandafl›
olmak flartt›r. Bunun yan›nda, özel haklardan yararlan-
mada vatandafllar aras›nda yafl, cinsiyet, e¤itim düzeyi
vb. hususlarda eflitlik ilkesi geçerlidir. Ancak kamu hak-
lar›ndan yararlanmada böyle bir eflitlik mevcut de¤ildir.

S›ra Sizde 3

Anayasa’da düzenlenmifl olan sosyal ve ekonomik ka-
mu haklar›na örnek olarak ailenin korunmas› ve çocuk
haklar›, e¤itim ve ö¤retim hakk›, çal›flma ve sözleflme
hürriyeti, çal›flma hakk›, çal›flma flartlar› ve dinlenme
hakk›, sendika kurma hakk›, toplu ifl sözleflmesi ve top-
lu sözleflme hakk›, grev hakk› ve lokavt, sa¤l›k hizmet-
leri ve çevrenin korunmas›, konut hakk›, sosyal güven-
lik hakk› gösterilebilir.

S›ra Sizde 4

Temel hak ve hürriyetler, Anayasa’n›n öngördü¤ü çer-
çevede s›n›rlanabilmektedir. Anayasa’n›n 13. madde-
sinde düzenlemeye göre, “Temel hak ve hürriyetler, öz-

lerine dokunulmaks›z›n yaln›zca Anayasa’n›n ilgili

maddelerinde belirtilen sebeplere ba¤l› olarak ve ancak

kanunla s›n›rlanabilir. Bu s›n›rlamalar, Anayasa’n›n

sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâ-

ik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine ayk›-

r› olamaz.” O halde, Anayasa, temel hak ve hürriyetle-
rin özlerine dokunulmadan, Anayasa’n›n sözüne ve ru-
huna uygun olarak ancak kanunla s›n›rland›r›labilece-
¤ini hükme ba¤lamaktad›r. Anayasa’n›n m.14/1 hük-
müne göre ise, “Anayasada yer alan hak ve hürriyetler-

den hiçbiri, Devlet’in ülkesi ve milletiyle bölünmez bü-

tünlü¤ünü bozmay› ve insan haklar›na dayanan de-

mokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kald›rmay›

amaçlayan faaliyetler biçiminde kullan›lamaz.” 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 5

Özel haklar mahiyetlerine (niteliklerine), konular›na,
kullan›lmalar›na, devredilebilmelerine ve amaçlar›na
göre çeflitli ay›r›mlara tâbi tutulmaktad›rlar.

S›ra Sizde 6

Yararlanma haklar›, mallar ve kifliler üzerinde iktidar
temin eden haklard›r. Di¤er bir ifade ile kiflinin belli bir
konu, bir fley, bir kifli, bir fikir ürünü üzerinde etkide
bulunabilmesini ifade eder. Bu haklar sahibine belirli
bir davran›fltan veya hukuki de¤erden yararlanma im-
kân› verirler. Yararlanma haklar›ndan alacak haklar›

ve grup haklar› sadece belli kiflilere karfl› ileri sürülebi-
lirler. Bu yap›lar› itibar›yla nisbi haklar kategorisinde-
dir. Yararlanma haklar› aras›nda say›lan hakimiyet hak-

lar› ile kiflilik haklar› ise herkese karfl› ileri sürülebil-
dikleri için mutlak haklar kategorisinde say›lmaktad›r.

S›ra Sizde 7

‹rtifak haklar› kendi aralar›nda ayni irtifak haklar›,

flahsi irtifak haklar› ve karma irtifak haklar› olmak
üzere üçe ayr›l›r. Geçit hakk›, ayni irtifak haklar›ndan-
d›r. ‹ntifa hakk› ve oturma hakk›, flahsi irtifak hakla-

r›ndand›r. Üst hakk› ve kaynak hakk›, karma irtifak

haklar›ndand›r.

S›ra Sizde 8

Maddi olmayan mallar insan zeka, düflünce ve iradesi-
nin ürünü olan eserlerdir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanu-
nuna göre eser; sahibinin hususiyetlerini tafl›yan ve ilim
ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserle-
ri olarak say›lan her nevi fikir ve sanat mahsullerini ifa-
de etmektedir. Eserlere örnek olarak; bir yazar›n roma-
n›, hikâyesi ya da tiyatro eseri, bir bilim adam›n›n yaz-
d›¤› bilimsel kitap, bir flairin fliir kitab›, bir heykeltrafl›n
heykeli, bir bestecinin bestesi, bir ressam›n yapt›¤› re-
sim ya da bir sinema filmi verilebilir. Maddi varl›¤› ol-
mayan mallar aras›nda markalar, patent veya faydal›
model belgesi, endüstriyel tasar›mlar, co¤rafi iflaretler
de yer al›r.

S›ra Sizde 9

Mutlak haklar ve nisbi haklar aras›ndaki farklar flöyle
s›ralanabilir: Mutlak haklar herkese karfl› ileri sürülebi-
lirken (mülkiyet hakk› gibi), nisbi haklar belirli bir kifli-
ye yahut kiflilere karfl› yöneltilebilmektedir (alacak hak-
k› gibi). Mutlak haklarda, hak sahibinin bu hakk›na di-
¤er bütün kifliler sayg› göstermek zorundad›r, nisbi hak-
lardaki görevin üçüncü kiflilerce ihlal edilmesi mümkün
de¤ildir. Mutlak haklar belli say›dad›r, kanunda öngö-
rülen mutlak haklar d›fl›nda yeni mutlak haklar yarat›l-
mas› mümkün de¤ildir ancak nisbi haklar, aile huku-
kunda öngörülmüfl bulunan s›n›rl› say›da olanlar d›fl›n-
da, çok çeflitlidir. Mutlak haklar bir mal ya da kifli üze-
rinde do¤rudan do¤ruya sahip olunan iktidar haklar›
iken, nisbi haklar›n konusunu bir edimin yerine getiril-
mesi (bir fleyin verilmesi, yap›lmas› ya da yap›lmamas›)
yönündeki talepler teflkil eder.

S›ra Sizde 10

Devredilebilen haklara örnek olarak “mülkiyet hakk›”,
“telif hakk›” ve “alacak hakk›” verilebilir. Devredileme-
yen haklara örnek olarak “intifa hakk›”, “oturma hakk›”
ve “nafaka hakk›” verilebilir.

S›ra Sizde 11

Kurucu yenilik do¤uran haklar ›n kullan›lmas› ile yeni
bir hukuki iliflki yarat›l›r, baflka bir ifade ile bir hak ka-
zan›l›r örne¤in, bir tafl›nmaz›n üçüncü bir kifliye sat›l-
mas› halinde hak sahibine o tafl›nmaz› öncelikle sat›n
alabilme yetkisi veren ön al›m (flüfa) hakk›, kurucu ye-
nilik do¤uran haklardand›r. Bozucu yenilik do¤uran

haklar ise hak sahibi taraf›ndan kullan›lmalar› ile mev-
cut bir hukuki durumu ortadan kald›ran haklard›r. Bo-
flanma talep etmek, istifa hakk›, bozucu yenilik do¤u-
ran haklardand›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Hakk›n kazan›lmas›n› anlatabilecek,
Hakk›n kazan›lmas›nda iyiniyet kavram›n› aç›klayabilecek,
Hakk›n kullan›lmas›n› ve dürüstlük kural›n› ifade edebilecek,
Hakk›n kaybedilmesinin sebeplerini belirleyebilecek,
Hakk›n korunmas›n›n yollar›n› özetleyebilecek bilgi ve beceriler kazanabile-
ceksiniz.

‹çindekiler

• Hukuki olay
• Hukuki fiil
• Hukuki ifllem
• ‹yi niyet
• Dürüstlük kural›
• Kötü niyet
• ‹spat yükü
• Çekiflme
• ‹fa 

• Eda davas›
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• Meflru müdafaa
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Hakk›n Kazan›lmas›,
Kaybedilmesi,
Kullan›lmas› ve
Korunmas›



HAKKIN KAZANILMASI

Hakk›n Kazan›lmas›na Yol Açan Sebepler
Bir hakk›n bir kifliye ba¤lanmas›na hakk›n kazan›lmas› ad› verilir. Bu durumda kifli
ile hak aras›nda bir ba¤lant› kurulmaktad›r. Hak, hukuk düzeninin kiflilere tan›d›¤›
yetkiler veya kiflilerin hukuk düzeni taraf›ndan korunmakta olan menfaatleri olarak
ifade edildi¤ine göre, her hakk›n bir sahibi var demektir. Sahipsiz bir haktan söz
edilemez. Ancak bir hakk›n herhangi bir kifliye ba¤lanmas› ve o kiflinin hak sahibi
haline gelmesi de kendili¤inden olmaz. Birtak›m olgular bu sonucun do¤mas›na yol
açarlar. Bir hakk›n kazan›lmas›na, baflka bir ifade ile hakk›n do¤umuna yol açan ol-
gular üç tanedir. Bunlar; hukuki olay, hukuki fiil ve hukuki ifllemdir.

Hukuki olay, hukuk düzeninin kendilerine hukuki sonuçlar ba¤lad›¤› olaylar-
d›r. Gerçekten kanun koyucu d›fl dünyada meydana gelen olaylar›n bir k›sm›na
hüküm ve sonuç ba¤lam›flt›r (örne¤in, do¤um ve ölüm). Hukuki olaylar iki grup-
ta toplan›r. Bunlar, genifl anlamda hukuki olay ve dar anlamda hukuki olayd›r. 

Genifl anlamda hukuki olay, kanun koyucunun kifli iradesi sonucu olup olma-
d›¤›na bakmaks›z›n hüküm ve sonuç ba¤lad›¤› olaylar› ifade eder [örne¤in; kiflili-
¤in, çocu¤un sa¤ olarak tamam›yla do¤dudu¤u anda bafllamas› ve ölümle sona er-
mesi (TMK m.28); miras›n, mirasb›rakan›n ölümüyle aç›lmas› (TMK m. 575)]. 

Dar anlamda hukuki olay ise kifli iradesi sonucu olan ve hukuk düzeni taraf›n-
dan kendisine hukuki sonuç ba¤lanan olaylard›r ki, bunlara hukuki fiil denir.

“Dar anlamda hukuki olay” ve “genifl anlamda hukuki olay” için örnekler veriniz? 

Hakk›n Kazan›lmas›,
Kaybedilmesi, Kullan›lmas›

ve Korunmas›

Bir hakk›n bir kifliye
ba¤lanmas›na hakk›n
kazan›lmas› ad› verilir. Bir
hakk›n kazan›lmas›na
(do¤umuna) yol açan olgular
üç tanedir: Hukuki olay,
hukuki fiil ve hukuki ifllem.

Hukuk düzeninin kendilerine
hukuki sonuçlar ba¤lad›¤›
olaylara hukuki olay denir.
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HALKIN KAZANILMASINA YOL AÇAN SEBEPLER

Hukuki Olaylar Hukuki Fiiller Hukuki ‹fllemler

Hakk›n
Kazan›lmas›na Yol
Açan Sebepler



Hukuki fiil, hukukun kendisine hukuki sonuç ba¤lad›¤› insan iradesini (insan
davran›fllar›n›) ifade eder. Di¤er bir ifade ile hukuki olaylar içinden, sadece insan-
lar›n davran›fllar›n›n ürünü olanlar, hukuki fiilleri meydana getirir. Hukuk düzeni
insan davran›fllar›n›n hepsine olmasa da bir k›sm›na hukuki sonuçlar ba¤lamakta-
d›r. Hukuki fiilde, kiflinin o hukuki sonucu isteyip istemedi¤i önem tafl›maz. Kifli
fiiline (davran›fl›na), böyle bir hukuki sonucun ba¤lanmas›n› istememifl olsa dahi
hukuk düzeni kiflinin iradi fiiline belli bir hukuki sonuç ba¤layabilmektedir. Örne-
¤in TMK m.19’un “Yerleflim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturdu¤u yer-
dir. Bir kimsenin ayn› zamanda birden çok yerleflim yeri olamaz” diyen hükmü
karfl›s›nda, bir gerçek kiflinin yerleflmek niyetiyle bir flehirde sürekli oturmaya bafl-
lamas› halinde, o flehir o kiflinin istese de istemese de yerleflim yeri say›lacakt›r. 

Hukuki fiilde, kiflinin o hukuki sonucu isteyip istemedi¤inin önem tafl›mamas› ne anlama
gelir? 

Hukuki fiiller, hukuka uygun fiiller (hukuk düzeninin onaylad›¤› fiiller) ve huku-
ka ayk›r› fiiller (hukuk düzeninin uygun bulmad›¤› fiiller) olmak üzere ikiye ayr›l›r. 

Hukuka uygun fiiller: Hukuka uygun fiiller, hukuk düzeninin uygun gördü-
¤ü, onaylad›¤› ve kendilerine hukuki sonuçlar ba¤lad›¤› davran›fllar› ifade eder.
Hukuka uygun fiiller, irade veya ifl ve emek aç›klamalar›, bilgi veya haber verme
(tasavvur) aç›klamalar› ve duygu aç›klamalar› olmak üzere üç gruptur.

‹rade veya ifl ve emek aç›klamalar›, hukuki ifllem, hukuki ifllem benzeri fi-
iller ve maddi fiiller olmak üzere üçe ayr›l›r:

Hukuki ifllem, bir veya birden fazla kiflinin hukuki bir sonuca yöneltilmifl ira-
de aç›klamas›d›r. Di¤er ifade ile hukukun, kiflinin davran›fl›na, onun iradesine uy-
gun sonucu ba¤lamas› halinde hukuki ifllem ortaya ç›kar [örne¤in, sat›fl sözleflme-
si, ba¤›fllama sözleflmesi birer hukuki ifllemdir (TBK m.207)]. Her hukuki ifllemde,
irade aç›klamas› ve hukuki sonuç olmak üzere iki unsur bulunmaktad›r. Hukuki
ifllemin çekirde¤ini teflkil eden irade aç›klamas›nda, bir hakk›n veya bir hukuki ilifl-
kinin kurulmas›, de¤ifltirilmesi veya sona erdirilmesi istenir. Hukuki ifllemler, irade
aç›klamas›nda bulunan taraf›n say›s›na göre iki veya çok tarafl› hukuki ifllemler
(örne¤in, bir sat›fl sözleflmesi, bir ba¤›fllama sözleflmesi iki tarafl› iken on ortakl› bir
limited flirket sözleflmesi çok tarafl›d›r; yine çok tarafl› irade aç›klamas› gereken
haller aras›nda “kararlar” da yer al›r) olabilece¤i gibi tek tarafl› hukuki ifllemler de
olabilir. ‹ki ya da daha fazla taraf›n iradesinin arand›¤› sözleflmeler ile çok taraf›n
irade aç›klamas›yla oluflan kararlardan farkl› olarak tek bir irade aç›klamas› ile hu-
kuki sonuç yaratan tek tarafl› hukuki ifllemlerin bir k›sm›n›n bir muhatab› bulun-
mamaktad›r (örne¤in, vasiyetname yap›lmas›, TMK m.531; tafl›n›r mal›n terki; evli-
lik d›fl› do¤an çocu¤un tan›nmas›). Bir k›s›m tek tarafl› hukuki ifllemler ise belli bir
muhataba yöneltilmektedir (örne¤in, bir sözleflmeden dönülmesi, bir vekilin azle-
dilmesi, önal›m, al›m, gerial›m haklar›n›n kullan›lmas›).

‹radenin aç›klanmas›yla istenen bir hakk›n veya hukuki ifllemin kurulmas›n›n,
de¤ifltirilmesinin veya sona erdirilmesinin bir hukuki bir sonuç olarak ortaya ç›k-
mas› mümkündür. Hukuki sonuç, kiflinin iste¤i sonucu ortaya ç›kar. Bu nedenle is-
tenen bir hukuki sonucun do¤mas› için insan iradesinin bu hukuki sonucun do¤-
mas›na yönelik olarak aç›klanmas› gerekir. Sözleflme iliflkilerinde hukuki sonuca
yönelmifl bu tür iradeye taraf iradesi denilmektedir.

Aç›k veya örtülü (z›mni) olabilen irade aç›klamalar›, karfl› tarafa ulaflmas› gere-
ken irade aç›klamalar› ve karfl› tarafa ulaflmas› gerekli olmayan irade aç›klamalar›
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Hukuki ifllemlerde, irade
aç›klamas› ve hukuki sonuç
olmak üzere iki unsur
bulunur.

‹rade veya ifl ve emek
aç›klamalar›; hukuki ifllem,
hukuki ifllem benzeri fiiller
ve maddi fiiller olmak üzere
üçe ayr›l›r.

Hukukun kendisine hukuki
sonuç ba¤lad›¤› insan
iradesi, hukuki fiil olarak
adland›r›l›r.



olarak ikiye ayr›l›rlar. ‹lkinde, irade aç›klamas›n›n hukuki sonuç do¤urabilmesi için
mutlaka karfl› tarafa yöneltilmifl olmas› gerekirken (örne¤in, sözleflmelerde); di¤e-
rinde ise hukuki sonucun do¤mas› için irade aç›klamas›n›n karfl› tarafa yöneltilme-
si gerekli de¤ildir. Bu tür irade aç›klamalar›n›n üçüncü kifliler taraf›ndan tan›nabile-
cek flekilde yap›lm›fl olmas› yeterli olacakt›r (örne¤in, vasiyetname yap›lmas›nda). 

Hukuki ifllemlerde, “irade aç›klamas›” ve “hukuki sonuç olmak” üzere iki unsur bulun-
maktad›r. “‹rade aç›klamas›” unsuru nedir, türleri nelerdir, aç›klay›n›z? 

Hukuki ifllem benzeri fiillerde de hukuki ifllemler gibi bir irade aç›klamas›-
na ihtiyaç vard›r. Böyle bir durumda irade aç›klamas› sadece pratik sonuca yöne-
lik olup, hukuki sonuç bu irade aç›klamas›ndan ba¤›ms›z olarak meydana gelir
(örne¤in, muaccel bir borcun borçlusunun alacakl›n›n ihtar›yla temerrüde düflece-
¤ini düzenleyen TBK m.117 hükmündeki ihtar hukuki ifllem benzeri bir fiildir. ‹h-
tar›n amac› borçlunun borcunu ödemesine yöneliktir. Ancak borçlunun temerrüde
düflmesi fleklinde bir hukuki sonuç kendili¤inden ortaya ç›kmaktad›r). Bu tür fiil-
lerde de hukuki ifllemlere iliflkin esaslar uygulan›r.

Maddi fiiller, bir irade aç›klamas›na yönelik olmayan fiillerdir. Bu tür fiillerde
bir aç›klama bulunmamaktad›r. Kiflinin d›fl alemde bir de¤ifliklik meydana getirmifl
olan iradesinin bir hukuki sonuca yönelmifl olmas› da gerekli de¤ildir. Burada ka-
nundan dolay› hukuki sonuç ortaya ç›kmaktad›r [örne¤in, TMK m.772/3 hükmü
gere¤ince (maddi bir fiil olarak) define bulmufl bir kifli kanundan dolay› de¤erinin
yar›s›n› aflmamak üzere uygun bir ödül isteyebilecektir]. 

Bilgi veya haber verme (tasavvur) aç›klamalar› ile meydana gelmifl bir
olay ilgili kifli ya da kiflilere bildirilir. Bu tür bildirimlerden de hukuki sonuçlar or-
taya ç›kabilmektedir (örne¤in, bir kiflinin bir baflka kifliyi vekil tayin etmesi). 

Duygu aç›klamalar› kanun koyucu istisnaen bir duygu aç›klamas›na da hu-
kuki sonuç ba¤layabilmektedir (örne¤in TMK m.578’deki mirastan yoksunluk ne-
denlerinden birinin varl›¤› nedeniyle mirasç› olamayacak bir kifliyi, miras b›rakan
affederse o kifli mirastan mahrum edilemez).

Hukuka ayk›r› fiiller: Hukuk düzenini ihlal eden hukuka ayk›r› davran›fllar
karfl›s›nda kanun koyucu sessiz kalmam›fl bu davran›fllara da hüküm ve sonuçlar
ba¤lam›flt›r. Kiflinin hukuk düzenince onaylanmayan davran›fl›, borcun yerine ge-
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aç›klamas›na yönelik
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söz konusu oldu¤unda,
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sonuç ortaya ç›kmaktad›r.
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HUKUK‹ F‹‹LLER
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tirilmesini engelliyorsa akde ayk›r›l›k, objektif bir hukuk kural›n› ihlal ediyorsa ka-
nuna ayk›r›l›k ortaya ç›kar. Hukuk düzeninin uygun görmedi¤i hukuka ayk›r› fiil-
ler, herkese veya sadece belirli kiflilere genel veya özel nitelikte ödevler yükleyen
bir hukuk kural›n›n (hukuk normunun) ihlâl edilmesiyle ortaya ç›kar. Hukuki so-
nuç, o davran›fltan failin sorumlu olmas›d›r. Hukuka ayk›r› fiiller, haks›z fiiller ve
borca ayk›r› fiiller (borca ayk›r›l›k) olmak üzere ikiye ayr›l›r. Haks›z fiillerde taraf-
lar aras›nda önceden mevcut bir hukuki iliflkiye ayk›r›l›k söz konusu olmaz. Hatta
taraflar aras›nda bir hukuki iliflki de mevcut de¤ildir (örne¤in, bir kiflinin bir baflka
kifliyi yaralamas›; bir kiflinin arabas›yla bir baflka araca çarpmas›, göstericilerin bir
ma¤azan›n vitrinine ve içindekilere zarar vermesi). Taraflar aras›nda daha önceden
mevcut bir hukuki iliflkiye ayk›r› bir davran›flta bulunuluyorsa borca ayk›r›l›k söz
konusu olur (örne¤in, bir borçlunun bir sözleflmeden do¤an borcunu alacakl›s›na
zaman›nda ifa etmemesi). 

Hukuka ayk›r› fiiller, taraflar aras›nda önceden mevcut bir hukuki iliflkiye ayk›r›l›k söz
konusu olup olmamas›na göre nas›l s›n›fland›r›l›rlar?

Haklar›n do¤umu ve kayb› hukuki olaylar, hukuki fiiller ve hukuki ifllemler va-
s›tas›yla olmaktad›r. Haklar, özellikle de malvarl›¤› haklar› aslen kazanma ve dev-
ren kazanma olmak üzere iki flekilde kazan›l›r. 

Hakk›n Aslen Kazan›lmas›
Kiflinin o ana kadar kimsenin mal› olmayan bir fley üzerinde kendi fiili ile kendi le-
hine bir hak kurmas›na, hiçbir arac› olmadan fley üzerinde ilk defa hak kurmas›na,
kazanmas›na (iktisap etmesine) “hakk›n aslen kazan›lmas› (asli / as›l yoldan iktisa-
b›)” denir. Di¤er bir ifade ile o zamana kadar hiç kimseye ait olmayan ve asl›nda
daha önceden mevcut olmayan bir hakk›, kifli kendi fiiliyle elde etmekte, onun ilk
sahibi olmaktad›r. O hak ilk defa o hak süjesinin flahs›nda ortaya ç›kmaktad›r. Bir
hakk›na aslen kazan›lmas›nda, o hakka daha önce bir baflka kiflinin sahip olup da-
ha sonra terketmifl olmas› bir önem tafl›mamaktad›r. Aslen kazanma hukuki olay,
hukuki fiil ya da kanundan kaynaklan›r.

Haklar›n aslen kazan›lmas›, maddi mallar (eflya) üzerinde olabilece¤i gibi, mad-
di olmayan mallar veya kifliler üzerindeki haklara iliflkin de olabilir. Bir yazar›n ya-
y›mlanm›fl kitab› üzerindeki telif hakk›, yeni bir bulufla iliflkin patent hakk› yahut
anne ve baban›n yeni do¤mufl çocuklar› üzerindeki velayet hakk› da bir baflkas›n-
dan devral›nmamakta, aslen kazan›lmaktad›r. 

Hangi tür mallar üzerinde haklar›n aslen kazan›lmas› mümkündür?

Baflkas›na ait bir eflyay› zamanafl›m› ile kazanma da aslen kazanmad›r. Burada
zamanafl›m› ile kazan›lan mülkiyet önceki malikin sona eren mülkiyet hakk›ndan
ba¤›ms›z yeni bir mülkiyettir. Kanunda öngörülen koflullarla belli bir sürenin geç-
mesi sonucunda kazand›r›c› zamanafl›m› ile bir kiflinin bir tafl›nmaz ya da tafl›n›r
üzerindeki mülkiyet hakk›n› kazanmas› da bir aslen kazanmad›r (TMK m. 712,
713, 777).

TMK’n›n 707. maddesinde düzenlenen, sahipsiz bir tafl›nmaz üzerinde aslen
mülkiyet hakk›n›n kazan›lmas›n› sa¤layan “iflgal” ve TMK’n›n 767. maddesinde dü-
zenlenen, sahipsiz tafl›n›rlar üzerinde bu yolla mülkiyet hakk›n›n kazan›lmas›na
imkan veren “ihraz” hükmü de hukuki fiille aslen kazanman›n örneklerindendir.
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Maddi mallar (eflya), maddi
olmayan mallar veya kifliler
üzerindeki haklar aslen
kazan›labilir.

Sahipsiz bir tafl›nmaz
üzerinde aslen mülkiyet
hakk›n›n kazan›lmas›n›
sa¤layan “iflgal”, Sahipsiz
tafl›n›rlar üzerinde bu yolla
mülkiyet hakk›n›n
kazan›lmas›na imkan veren
“ihraz”, baflkas›na ait bir
fleyi iflleme, mallar›n
kar›flmas› ya da birleflmesi,
baflkas›na ait bir eflyay›
zamanafl›m› ile kazanma,
haklar›n aslen
kazan›lmas›n›n yollar›d›r.

Kiflinin hukuk düzenince
onaylanmayan davran›fl›,
objektif bir hukuk kural›n›
ihlâl ediyorsa kanuna
ayk›r›l›k, borcun yerine
getirilmesini engelliyorsa
akde ayk›r›l›k, ortaya ç›kar.

Hukuka ayk›r› fiiller, haks›z
fiiller ve borca ayk›r› fiiller
(borca ayk›r›l›k) olmak üzere
ikiye ayr›l›r.

Hukuki olay, hukuki fiil ya da
kanundan kaynaklanan
aslen kazanmada kifli, o
zamana kadar hiç kimseye
ait olmayan ve asl›nda daha
önceden mevcut olmayan bir
hakk›, kendi fiiliyle elde
ederek o hakk›n ilk sahibi
olmaktad›r.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

4

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

5



Bir kifli bir mal›n mülkiyetini baflkas›na ait bir fleyi iflleme (TMK m.775), malla-
r›n kar›flmas› yahut birleflmesi (TMK m.776) ile de kazanabilir. Böyle bir durumda
mülkiyet hakk› do¤rudan do¤ruya kanundan (ipso jure) do¤maktad›r.

Uygulamada haklar›n aslen kazan›lmas› istisnai olup genellikle haklar devren
kazan›lmaktad›r.

Hakk›n Devren Kazan›lmas›
Bir kiflinin bir hakk› o zamana kadar sahibi olan kifliden elde etmesi hakk›n devir
yoluyla / devren kazan›lmas›d›r (fer’en iktisap). Bir kifli haiz (sahip) oldu¤u bir
hakk›, di¤er bir kimseye devir (temlik) eder, ona geçirirse, örne¤in; malik bulun-
du¤u evini yani tafl›nmaz mal›n› satarak, onun üzerindeki mülkiyet hakk›n› bir bafl-
ka kifliye devrederse, al›c› tafl›nmaz› (tafl›nmaz üzerindeki mülkiyet hakk›n›) sat›c›-
dan (sat›c› vas›tas›yla) “devren kazanm›fl” olmaktad›r. Di¤er bir ifade ile, devren
kazanmada bir hak eski sahibinden yeni bir hak sahibinin malvarl›¤›na geçmekte,
bir kifli hakk› kaybederken di¤eri devren kazanmaktad›r. Bir kiflinin bir kitab›n› bir
baflkas›na satmas› ya da hediye etmesi (ba¤›fllamas›) halinde kitap karfl› tarafa tes-
lim edildi¤i anda kitap üzerindeki mülkiyet hakk› sat›m sözleflmesinde al›c›, ba¤›fl-
lama sözleflmesinde de ba¤›fllanan taraf›ndan devral›nm›fl olmakta; sat›c› ya da ba-
¤›fllayan o anda kitap üzerindeki mülkiyet hakk›n› kaybetmektedir.

Haklar›n devren kazan›lmas›, genellikle bir hukuki ifllemle bir baflka kifliye ge-
çirilmesi veya miras yoluyla olur. Bir hakk›n devir yoluyla kazan›lmas›nda hakk›n
hangi anda devredilmifl (karfl› tarafça kazan›lm›fl) say›laca¤› önem tafl›maktad›r.
Hukuk düzeni, haklar›n devir yoluyla kazan›lmas›nda, hakk›n kazan›lmas› aç›s›n-
dan devir (kazanma) an›n› hakk›n konusu olan fleyin niteli¤ine göre belirlemekte-
dir. Malvarl›¤› haklar›n›n büyük bölümü devren kazan›labilirler. Ancak flahsa ba¤-
l› haklar (örne¤in, intifa hakk› malvarl›¤› hakk› olsa da kullan›lmas› flahsa ba¤l› ol-
du¤u için baflkas›na devredilemeyece¤inden) buna istisna teflkil ederler. Tafl›nmaz-
lar üzerindeki haklar kural olarak tapu siciline tescil an›nda kazan›l›r. Tafl›n›rlarda
ise, ayni haklar›n kazan›lmas›, teslim (eflyan›n zilyetli¤inin karfl› tarafa devri) an›-
d›r. Miras haklar› ise, mirasb›rakan›n ölümü an›nda mirasç›lar›na geçmifl, di¤er ifa-
de ile onlar taraf›ndan kazan›lm›fl olur.

Haklar›n devren kazan›lmas›nda, aslen kazanman›n aksine arac› bir kiflinin var-
l›¤› gerekti¤i için, ö¤retide devren kazanman›n, “halefiyet yolu ile haklar›n kazan›l-
mas›” üst bafll›¤› alt›nda da incelenebilece¤i ifade edilmektedir. Zira, devren hak
kazan›lmas›nda bir taraf hakk› kazan›rken, di¤er taraf hakk›n› kaybetmektedir. Bu
nedenle devir yoluyla hakk› kazanana “halef (ard›l/artgelen)” denilmektedir. Bu
yaklafl›m aç›s›ndan devren kazanma, “külli halefiyet” ya da “cüzi halefiyet” sonu-
cunda ortaya ç›kmaktad›r. Hak, bütün alacak (aktifi) ve borçlar› (pasifi) ile devre-
diliyorsa, “külli halefiyet” söz konusu olur [Miras›n intikalinde TMK m.599/2 hük-
mü gere¤i, mirasç›lar, mirasb›rakan›n ayni haklar›n›, alacaklar›n›,di¤er malvarl›¤›
haklar›n›, tafl›n›r ve tafl›nmazlar üzerindeki zilyetliklerini do¤rudan do¤ruya kazan-
makta ve mirasb›rakan›n borçlar›ndan da kiflisel olarak sorumlu olmaktad›rlar;
“külli halefiyet”, 6102 say›l› Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre, ticaret flirketleri-
nin birleflmelerinde de söz konusu olur ve birleflen flirketlerin tüm malvarl›¤› bir-
leflme gerçekleflince bir bütün, bir kül halinde birleflme sonucu yeni kurulan veya
devralan flirkete baflka bir devir ifllemine gerek olmaks›z›n geçmifl olur]. Buna kar-
fl›n tafl›n›rlarda “teslim”, tafl›nmazlarda “tescil” ve alacaklarda “temlik” ifllemiyle
haklar geçiriliyorsa, “hakk›n devren kazan›lmas›” veya ipotek kuruluflunda oldu¤u
gibi “hakk›n tesisen kazan›lmas›” söz konusu olur. Bu iki alt ay›r›m, “cüzi halefi-
yet” yoluyla devre iflaret eder.

1396.  Ünite  -  Hakk›n Kazan› lmas› ,  Kaybedi lmesi ,  Kul lan› lmas›  ve  Korunmas›

Devren kazanma, bir kiflinin
bir hakk› o zamana kadar
sahibi olan kifliden elde
etmesidir. Devren
kazanmada bir hak eski
sahibinden yeni bir hak
sahibinin malvarl›¤›na
geçmekte, bir kifli hakk›
kaybederken di¤eri devren
kazanmaktad›r.

Haklar›n devren
kazan›lmas›, genellikle bir
hukuki ifllemle bir baflka
kifliye geçirilmesi veya miras
yoluyla olur. 

Devren kazanmada, hakk›
kazanana “halef
(ard›l/artgelen)”
denilmektedir. Hak, bütün
alacak (aktifi) ve borçlar›
(pasifi) ile devrediliyorsa,
“külli halefiyet” söz konusu
olur (örne¤in, miras›n
intikalinde, mirasç›n›n
mirasb›rakan›n haklar›na
sahip ve borçlar›ndan
sorumlu olmas›). Sadece bir
k›s›m haklar bir kimseden
baflka bir kimseye devir
yoluyla geçiriliyorsa “cüz’i
halefiyet” söz konusudur
(örne¤in, tafl›n›rlarda
“teslim”, tafl›nmazlarda
“tescil” ve alacaklarda
“temlik” ifllemiyle haklar›n
baflkas›na geçmesi).



Külli halefiyet yoluyla devren kazanmay› bir örnekle aç›klay›n›z?

Haklar›n Kazan›lmas›nda ‹yiniyet

‹yiniyet Kavram›
Bir hakk›n kazan›labilmesi için, kanunen aranan flartlar›n var olmas› veya kazanma-
ya engel bir durumun bulunmamas› gerekir. Gerekli flartlardan biri mevcut de¤il ve-
ya hakk›n geçiflini engelleyen bir sebebin varl›¤› söz konusuysa o hakk›n geçerli bir
flekilde kazan›lmas› mümkün olmaz. Bir eflya üzerindeki hakk›n devren kazan›labil-
mesi için, bu eflyay› devreden kiflinin onun üzerinde (maliki olarak) tasarruf yetki-
sine sahip olmas› gerekir. Aksi takdirde, bu hakk›n ondan kazan›lmas› söz konusu
olmaz. Oysa iyiniyet kurumu bu tür durumlarda haklar›n geçerli flekilde kazan›lma-
s› yönünde hizmet etmektedir. ‹yiniyet, sadece malvarl›¤› haklar›nda de¤il, kiflilik
haklar›n›n (örne¤in; aile hukuku ile ilgili bir k›s›m haklar›n) do¤mas›, kazan›lmas›,
hüküm ve sonuçlar›n› meydana getirmesinde de önemli rol oynar. Ancak iyiniyetin
en çok rol oynad›¤› alan, özellikle haklar›n devren kazan›lmas›ndad›r.

‹yiniyet kavram›, bir hak kazan›l›rken hakk›n kazan›lmas›na engel olan bir se-
bebin mevcudiyeti veya o hakk› kazanma için gerekli olan bir unsurun yoklu¤u
hakk›nda gerekli özeni göstermesine ra¤men kiflide var olan, makul görülebilen
bir yanl›fl bilgi ya da bilgisizli¤i ifade eder. TMK m.3’te yer alan “Kanunun iyini-
yete hukuki bir sonuç ba¤lad›¤› durumlarda, as›l olan iyiniyetin varl›¤›d›r” fleklin-
deki hüküm, haklar›n do¤umuna, hüküm ve sonuçlar›na uygulanacak ana ilke
olan iyiniyet kural›n› düzenlemektedir. Esasen iyiniyet kavram›, bir olay› bilmek
veya bilmemek fleklindeki subjektif bir esasa dayan›r. ‹yiniyet, esas itibar›yla bir ki-
flideki dürüstlü¤ü, kiflisel ahlâk› göstermektedir. TMK m.3, kiflilerin bir hakk› kaza-
n›rken dürüst ve namuslu bir flekilde hareket etmeleri gerekti¤ini hat›rlatmaktad›r.
Bir kiflinin yapt›¤› tüm araflt›rmalara ra¤men bir hakk› kazanmak için zorunlu olan
koflullar›n var olup olmad›¤›n› anlamas›, her zaman kolay olmayabilir. Hakk› kaza-
nacak kifli, hakk›n kazan›lmas› için gerekli koflullar›n olayda bulundu¤u hususun-
da yanl›fl veya hatal› bir bilgiye sahip olmas› nedeniyle araflt›rmalar›na ra¤men
hakk› kazanmas›na engel olacak bir sebebin mevcut varl›¤›n› tespit etmemifl olabi-
lir. Örne¤in; beyaz eflya satan bir ma¤azadan bir televizyon sat›n alm›fl olan bir ki-
flinin sat›n ald›¤› televizyonun sat›c›n›n dükkan›na tamir için b›rak›lm›fl oldu¤unu
bilmemesi halinde subjektif iyiniyetten bahsedilebilecektir. Zira, o kiflinin televiz-
yonun baflkas›na ait oldu¤unu bilmemesi iflin ola¤an ak›fl›na uygundur. Esasen
böyle bir ma¤azada müflteri sat›n al›nan mallar›n sat›c›ya ait oldu¤unu düflünecek-
tir. Buradaki de¤erlendirme tamamen al›c›n›n psikolojik bir haline ba¤l›d›r. O ne-
denle de bu kapsamda iyiniyete “subjektif iyiniyet” (sübjektif hüsnüniyet) de de-
nilmektedir. Bir hakk›n do¤umuna veya kazan›lmas›na engel olan fiili veya huku-
ki bir unsuru makul bir özür kabul edilecek bir nedene dayanarak bilmeyen veya
bilmesi mümkün olmayan kifli iyiniyetli say›l›rken, bu tür bir engeli bilen veya bil-
mesi gereken kifli “kötüniyetli (suiniyetli)” olacakt›r. 

Türk Medeni Kanunu’na göre “iyiniyetli” ve “kötüniyetli” olmak ne anlama gelir?

TMK m.3’te yer alan “Kanunun iyiniyete hukuki bir sonuç ba¤lad›¤› durumlar-
da, as›l olan iyiniyetin varl›¤›d›r” fleklindeki hüküm, içi bofl bir genel hüküm ni-
teli¤i tafl›r. Bu hüküm ile herkesin iyiniyetli oldu¤u farz ve kabul edilmifltir. Bu fle-
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‹yiniyet kavram›, bir hak
kazan›l›rken hakk›n
kazan›lmas›na engel olan
bir sebebin mevcudiyeti veya
o hakk› kazanma için gerekli
olan bir unsurun yoklu¤u
hakk›nda gerekli özeni
göstermesine ra¤men kiflide
varolan, makul görülebilen
bir yanl›fl bilgi ya da
bilgisizli¤i ifade eder.
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kilde de iyiniyet bir karine niteli¤i kazanm›flt›r. Karine, mevcut ve bilinen olgular-
dan bilinmeyen bir olgunun varl›¤› sonucunu ç›karmak oldu¤undan, iddias›n› bir
karineye dayand›ran kifliye önemli bir imkân sa¤lamaktad›r. ‹ddias›n› karineye da-
yand›ran kifli, bu karine dolay›s›yla iddias›n› ispat yükünden kurtulmakta, ispat yü-
künü karfl› tarafa geçirmektedir. 

‹yiniyete iliflkin bu madde, kanunda iyiniyete iliflkin bir hüküm mevcutsa bir
sonuç do¤urur. Kiflinin bir olayda bilgisiz olmas›, ancak bu hususu düzenleyen
özel bir hüküm mevcut olursa bir anlam ifade eder. Dolay›s›yla, iyiniyet sadece ka-
nunun iyiniyeti düzenledi¤i durumlarda ortaya ç›kmaktad›r.

Bir kiflinin iyiniyetli oldu¤unu ileri sürmesi onun mutlaka iyiniyetli oldu¤u anla-
m›na da gelmeyecektir. Kanunda iyiniyete iliflkin yer alan düzenlemeler, sadece iyi-
niyetin varl›¤›na iliflkin kanuni karine teflkil ederler. ‹yiniyetli kifli iyiniyetin varl›¤›-
n› ispat etmek zorunda de¤ildir. Ancak karfl› taraf, iyiniyetli oldu¤unu ileri süren ki-
flinin bu iddias›n›n aksini ispat edebilir. Di¤er ifade ile, iyiniyet karinesi nedeniyle
iyiniyetli oldu¤unu ispat etme yükünden kurtulmufl kiflinin karfl›s›nda di¤er taraf
onun iyiniyetli olmad›¤›n› ispat etmek zorundad›r. TMK. m.3 ikinci f›kras›nda yer
alan, “Ancak, durumun gereklerine göre, kendisinden beklenen özeni göstermeyen
kimse iyiniyet iddias›nda bulunamaz” fleklindeki hüküm çerçevesinde karfl› taraf,
bir hakk› kazanmakta olan kiflinin iyiniyetli olmad›¤›n›, onun kendisinden beklenen
özeni göstermemifl oldu¤unu ispat etmek suretiyle ortaya koyacakt›r.

‹yiniyet, sadece mal varl›¤› haklar›nda de¤il, kiflilik haklar›n›n (örne¤in; aile hukuku ile
ilgili bir k›s›m haklar›n) do¤mas›, kazan›lmas›, hüküm ve sonuçlar›n› meydana getirme-
sinde de önemli rol oynar. ‹yiniyet en çok haklar›n devren kazan›lmas›nda rol oynar.

‹yiniyetin Unsurlar› 
‹yiniyetten söz edebilmek için belirli özellikleri bulunan bir bilgisizli¤in varl›¤› ge-
reklidir. TMK. m.3 ikinci f›kras›nda yer alan, “Ancak, durumun gereklerine göre,
kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddias›nda bulunamaz”
fleklindeki hüküm, bilgisizli¤in niteli¤inin belirlenmesi için iyiniyetin baz› unsurlar›-
n›n mevcut oldu¤u ve bunlar›n araflt›r›lmas› gerekti¤i sonucunu ortaya koymaktad›r.

‹yiniyetin unsurlar› üçe ayr›larak incelenebilir:
1. Kifli hatal› (yanl›fl) bir bilgiye sahip veya bilgisiz olmal›d›r.
2. Bu hatal› (yanl›fl) bilgi veya bilgisizlik kendi kusurundan ortaya ç›km›fl olma-

mal›d›r. Baflka bir ifade ile, mazur görülebilir bir hatal› (yanl›fl) bilgi veya bil-
gisizlik bulunmal›; gereken özenin gösterilmesi ihmal edilmifl olmamal›d›r.

3. Bu hatal› (yanl›fl) bilgi veya bilgisizlik; ya yaln›z hakk›n do¤umu veya kaza-
n›lmas› an›nda bulunmal› ya da devaml› olarak mevcut olmal›d›r.

‹yiniyetin Sonuçlar›
‹yiniyetin en önemli sonucu (hükmü), haklar›n kazan›lmas›n› sa¤lamas›d›r. Ger-
çekten iyiniyet, bir hakk›n kazan›lmas› için gerekli olan flartlar›n mevcut olmama-
s›na veya hakk›n geçiflini engelleyen sebeplerin varl›¤›na ra¤men, o hakk›n geçer-
li bir flekilde kazan›lmas›na imkan sa¤lamaktad›r. Demek ki, bir hakk›n kazan›lma-
s› için gerekli olan unsurlar mevcut olmasa dahi, iyiniyetli davranan kifli, bu hakk›
geçerli olacak bir flekilde kazanm›fl olur. 

Ancak baz› istisnai hallerde kifli iyiniyetli de olsa, hakk› kazanmas› söz konusu
olmayacakt›r. Bu istisnai haller; iyiniyetin, daha öncelikli korunmas› öngörülmüfl
olan yararlarla çat›flmas› nedeniyle ortaya ç›kmaktad›r. Bu istisnai haller, ay›rt et-
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Karine, mevcut ve bilinen
olgulardan, bilinmeyen bir
olgunun varl›¤› sonucunu
ç›karmakt›r. ‹ddias›n›
karineye dayand›ran kifli, bu
karine dolay›s›yla iddias›n›
ispat yükünden kurtulmakta,
ispat yükü karfl› tarafa
geçmektedir.
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me gücü bulunmayan›n, mal› çal›nan›n ve mal› elinden r›zas› olmadan ç›km›fl olan
kiflinin korunmas›na iliflkindir:

Ay›rt Etme Gücü Bulunmayan Kiflinin Korunmas›: Bir hakk› iyiniyetle kazana-
bilecek bir kiflinin menfaati, ay›rt etme gücü bulunmayan bir kifliden hakk› kazana-
bilmesinde hukuk düzeni taraf›ndan ilk s›rada korunmam›flt›r. Burada Kanun, bir
hakk›n iyiniyetle kazan›lmas›ndan önce, ay›rt etme gücü bulunmayan kiflinin men-
faatlerini öne alarak onu korumaktad›r. Gerçekten TMK m.15’te bu yönde, “Kanun-
da gösterilen ayr›k durumlar sakl› kalmak üzere, ay›rt etme gücü bulunmayan
kimsenin fiilleri hukuki sonuç do¤urmaz” fleklindeki hükme yer verilmifltir.

Mal› Çal›nan›n Korunmas›: Çal›nm›fl olan bir mal›n temliki halinde, gerçek
malik, iyiniyetli kifliye de takipte bulunabilir. TMK 989. maddede tafl›n›r› çal›nan,
kaybolan ya da iradesi d›fl›nda baflka herhangi bir flekilde elinden ç›kan zilyetin, o
fleyi elinde bulunduran herkese karfl› befl y›l içinde tafl›n›r davas› açabilece¤i hük-
me ba¤lanm›flt›r. Ayn› maddenin ikinci f›kras›na göre bu tafl›n›r, aç›k artt›rmadan
veya pazardan ya da benzeri eflya satanlardan iyiniyetle edinilmifl ise iyiniyetli bi-
rinci ve sonraki edinenlere karfl› tafl›n›r davas›, ancak ödenen bedelin geri verilme-
si kofluluyla aç›labilecektir.

Mal› Elinden R›zas› Olmadan Ç›km›fl Kimsenin Korunmas›: Malvarl›¤› kendisi-
nin r›zas› olmadan elinden ç›km›fl kifliyi de kanun koyucu, iyiniyetli kifliden önce
korumaktad›r. Malvarl›¤›n›n bir kiflinin r›zas› olmadan elinden ç›kmas›, üç halde
söz konusu olur: 

a) Mal› kaybolmufl kiflinin korunmas›: Bir kimsenin mal varl›¤›ndan kaybolmufl
bir fleyi bulan iyiniyetli kifli, Kanun’da aranan baz› yükümlülükleri yerine getirme-
miflse buldu¤u eflya üzerinde mülkiyet hakk›n› kazanamaz. TMK m.769 hükmüne
göre, “Kaybedilmifl bir fleyi bulan kimse, mal›n sahibine, sahibini bilmiyorsa kol-
luk kuvvetlerine, köylerde muhtara bildirmek veya araflt›rma yapmak ve gerekti-
¤inde ilan etmek zorundad›r. Bulunan fley önemli ölçüde de¤erli ise her halde kol-
luk kuvvetlerine veya muhtara bildirmek gerekir. Oturulan bir evde veya ifl yerin-
de ya da kamu hizmeti görülen yerde bir fley bulan kimse, bunu o yer sahibine ve-
ya kirac›ya ya da kamu hizmeti görülen yerde denetim ve gözetim ile görevli olan-
lara teslim etmek zorundad›r.”

b) Mal› çal›nm›fl kiflinin korunmas›: Bir kimsenin malvarl›¤›ndan bir fley çal›n-
m›flsa, mal› çalan da ondan sat›m ve benzeri yollardan alan kifli de iyiniyetli olsa-
lar bile o mal üstünde herhangi bir hak kazanamaz.

c) Mal› gaspedilen kiflinin korunmas›: Bir kimsenin malvarl›¤›ndan bir fley gas-
pedilmiflse, ne mal› gaspeden ve ne de ondan sat›m ve benzeri yollardan elde
eden kifli, iyiniyetli olsa bile, o mal üstünde herhangi bir hak kazanamaz. Yaln›z,
bulunmufl, çal›nm›fl ve gaspedilmifl mal› bir pazar veya aleni bir müzayededen al-
m›fl olan iyiniyetli kifliden, ödedi¤i bedel verilmek kofluluyla, mal›n iadesi istene-
bilecektir (bkz. TMK m.989/2).

‹yiniyetli olma sonuçlar›n›, di¤er örnekler bir yana, özellikle eflya hukuku, aile
hukuku, miras hukuku ve borçlar hukukunda göstermektedir.

Kiflinin iyiniyetli olmas›na ra¤men hakk› kazanmas›n›n söz konusu olamayaca¤› baz› istis-
nai hallerde kimlerin haklar› öncelikle korunmufl olur?

Eflya Hukukunda
‹yiniyetli olma sonuçlar›n› en çok eflya hukukunda ayni haklar›n, özellikle de mül-
kiyet hakk›n›n kazan›lmas›nda gösterir. Mülkiyet hakk› aç›s›nda iyiniyetin sonuçla-
r› tafl›n›r ve tafl›nmazlar için ayr› ayr› incelenebilir.
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Tafl›n›rlar Üzerinde Mülkiyet Hakk›n›n ‹yiniyetle Kazan›lmas›
Tafl›n›r mülkiyetinin konusu, nitelikleri itibar›yla tafl›nabilen maddi fleyler ile edin-
meye elveriflli olan ve tafl›nmaz mülkiyetinin kapsam›na girmeyen do¤al güçlerden
oluflur (TMK m.762). Tafl›n›rlar üzerindeki mülkiyet hakk›n›n iyiniyetle kazan›l›p
kazan›lamayaca¤›, o tafl›n›r mal›n sahibinin elinden r›zas› ile ç›k›p ç›kmamas›na
göre belirlenmektedir. 

Sahibinin elinden iste¤iyle ç›kan tafl›n›rlarda, bir eflyan›n sahibi o eflyay›
bir hukuki ifllem (kullan›m ödüncü TBK m.379; saklama sözleflmesi TBK m.561) ile
belli bir süreli¤ine bir baflkas›na vermifl olmaktad›r. Bu tür eflyalara b›rak›lm›fl efl-
yalar denilmektedir. Bir kifli bir tafl›n›r›n› kiraya vermifl ya da rehin olarak b›rakm›fl-
sa bu eflyalar da sahibinin elinden iste¤iyle ç›km›fl demektir. TMK m. 988 hükmü,
bir tafl›n›r›n emin s›fat›yla zilyedinden o fley üzerinde iyiniyetle mülkiyet veya s›-
n›rl› ayni hak edinen kimsenin ediniminin, zilyedin bu tür tasarruflarda bulunma
yetkisi olmasa bile korunaca¤› yönündedir. Bir kiflinin eflyas›n› elinde bulunduran
(zilyedi olan) bir baflka kifliden o eflyan›n mülkiyet hakk›n› kazanan kiflinin iyini-
yetini bu Kanun hükmü korumaktad›r. Bu durumda iyiniyetli olarak eflyay› (o efl-
yan›n gerçek hak sahibi olmad›¤›n› bilmedi¤i kifliden, bilgisizli¤inde bir kusuru ol-
maks›z›n) sat›n alan kiflinin o eflya üzerindeki mülkiyet hakk› korunmaktad›r. So-
nuçta, hak sahibi olmayan bir kifliden tafl›n›r›n mülkiyetini bu flekilde iyiniyetle el-
de etmifl kiflilere karfl›, eflyay› kendi iste¤i ile elinden ç›karm›fl kiflinin eflyan›n ia-
desini talep etmesi mümkün olmayacakt›r.

Sahibinin elinden iste¤i olmadan ç›kan tafl›n›rlarda ise durum daha fark-
l›d›r. Sahibinin elinden iste¤i d›fl›nda ç›kan mal (eflya), çal›nm›fl, kaybedilmifl veya
iradesi d›fl›nda baflka herhangi bir flekilde elinden al›nm›fl [örne¤in; elinden zorla
al›nm›fl (gaspedilmifl)] mal› (eflyay›) ifade eder. TMK m.989 hükmü bu durumlara
iflaret etmektedir. Madde hükmüne göre, tafl›n›r› çal›nan, kaybolan ya da iradesi d›-
fl›nda baflka herhangi bir flekilde elinden ç›kan zilyet, o fleyi elinde bulunduran
herkese karfl› befl y›l içinde tafl›n›r davas› (istihkak davas›) açabilecektir. Ancak bir
tafl›n›r mal› befl y›l süre ile davas›z ve aral›ks›z iyiniyetle ve malik s›fat›yla (malik
oldu¤u inanc›yla) zilyetli¤inde bulunduran kifli, zamanafl›m› yoluyla bu sürenin so-
nunda o tafl›n›r mal›n maliki olur (TMK m.777/1). Bu durumda kiflinin mülkiyet
hakk›n› kazanabilmesi için, iyiniyetli olmas›, bu iyiniyetin (bir dava aç›lmadan ve
hukuken bir kesinti olmadan) davas›z ve aral›ks›z sürmesi ve befl y›ll›k bir sürenin
geçmifl olmas› flartlar› aranacakt›r. Zilyetli¤in irade d›fl› kaybedilmesi halinde zilyet,
bir y›l içinde mal› (eflyay›) ele geçirir veya açaca¤› dava yoluyla onu yeniden elde
ederse zamanafl›m› kesilmifl olmaz (TMK m.777/2).

TMK, sahibinin elinden iste¤iyle ç›kan tafl›n›rlarda iyiniyetli kiflileri koruyarak
hakk› kazand›rd›¤› halde, sahibinin iste¤i d›fl›nda elinden ç›kan tafl›n›rlarda iyini-
yetli kifliyi de¤il, as›l hak sahibini korumakta ve hakk›n iyiniyetli kifli taraf›ndan ka-
zan›lmas›na müsaade etmemektedir. Di¤er ifade ile böyle bir durumda kanun ko-
yucu, eflyas› elinden iste¤i d›fl›nda ç›km›fl olan hak sahiplerinin menfaatini, iyini-
yetli kiflilerin menfaatlerinden üstün tutmaktad›r.

Kanun koyucu TMK m.989’da düzenlenen hükme bir istisna getirmifltir. O da
990. maddedeki hükümdür. Bu düzenleme uyar›nca “Zilyet, iradesi d›fl›nda elin-
den ç›km›fl olsa bile, para ve hamiline yaz›l› senetleri iyiniyetle edinmifl olan kim-
seye karfl› tafl›n›r davas› açamaz.” Sahibinin elinden iste¤i d›fl›nda ç›kan fley para
ya da hamiline yaz›l› senet (örne¤in; çek, pay senedi) ise (bu durumu bilmeyen)
iyiniyetli kiflilerin para ya da bu tür senetleri edinmeleri mümkün olabilecektir. 
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Tafl›n›r mülkiyetinin konusu,
nitelikleri itibar›yla
tafl›nabilen maddi fleyler ile
edinmeye elveriflli olan ve
tafl›nmaz mülkiyetinin
kapsam›na girmeyen do¤al
güçlerden oluflur.

B›rak›lm›fl eflya, sahibi
taraf›ndan kullan›m ödüncü,
saklama sözleflmesi vb.
hukuki ifllemle belli bir
süreli¤ine bir baflkas›na
verilmifl olan eflyad›r. 

Bir eflyay› befl y›l süre ile
davas›z ve aral›ks›z
iyiniyetle ve malik s›fat›yla
(malik oldu¤u inanc›yla)
zilyetli¤inde bulunduran
kifli, zamanafl›m› yoluyla o
eflyan›n maliki olur.



Sahibinin elinden iste¤i olmadan ç›kan tafl›n›rlarda bu flekilde bir düzenleme
yapm›fl olan kanun koyucu, iyiniyetli kiflileri tamamen korumas›z da b›rakmam›fl-
t›r. TMK 989. maddenin ikinci f›kras›nda bu hususta “Bu tafl›n›r, aç›k art›rmadan
veya pazardan ya da benzeri eflya satanlardan iyiniyetle edinilmifl ise iyiniyetli bi-
rinci ve sonraki edinenlere karfl› tafl›n›r davas›, ancak ödenen bedelin geri verilme-
si kofluluyla aç›labilir” hükmüne yer vermektedir. Bu flekilde iyniyetli kifli ancak
ödedi¤i bedel kendisine iade edilirse eflyay› geri verecektir.

Tafl›nmazlar Üzerindeki Mülkiyet Hakk›n›n Kazan›lmas› 
Tafl›nmazlar TMK 704. maddede say›lm›flt›r. Bunlar; arazi, tapu kütü¤ünde ayr›
sayfada kaydedilen ba¤›ms›z ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütü¤üne kay›tl› ba-
¤›ms›z bölümlerdir.

Tafl›nmaz üzerinde ayni haklar (mülkiyet ve s›n›rl› ayni haklar) kural olarak ta-
pu siciline tescil ile kazan›l›r. TMK m.7 hükmü gere¤ince tapu sicili resmi siciller-
den oldu¤u için do¤rulu¤u hakk›nda bünyesinde bir adi karine bar›nd›rmaktad›r.
Bunun amac›, tapu sicilindeki kay›tlara herkesin do¤rudan güvenebilmesini sa¤la-
makt›r. Esasen bu güven Kanun taraf›ndan da do¤rudan korunmaktad›r. TMK m.
1023’te bu yönde, “Tapu kütü¤ündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya
bir baflka ayni hak kazanan üçüncü kiflinin bu kazan›m› korunur” hükmüne yer
verilmektedir. Görüldü¤ü üzere tafl›nmazlarla ilgili olarak tapu siciline itimat ilke-
si benimsenmifltir. Bir kifli iyiniyetle, tapu sicilindeki kay›tlara güvenerek bir huku-
ki ifllem yapm›flsa Kanun taraf›ndan korunmakta ve hak sahibi olmaktad›r.

Bir kifli, bir tafl›nmaz› iyiniyetle fakat geçerli bir hukuki sebep olmaks›z›n (dev-
re yetkili olmayan bir kifliden) sat›n alm›flsa, bu tafl›nmaz›n mülkiyetini kazanamaz.
Ancak TMK 712. madde, iyiniyetli olan kiflinin, tafl›nmaz› on y›l süre ile davas›z ve
aral›ks›z (zilyet olarak) elinde bulundurmas› halinde, onuncu y›l›n sonunda tafl›n-
maz›n mülkiyetini (ola¤an) zamanafl›m› yoluyla kazanmas›na imkân vermektedir.
Görüldü¤ü üzere iyiniyet burada tek bafl›na mülkiyetin kazan›lmas›na yetmemek-
tedir. ‹yiniyetin yan›s›ra, bu iyiniyetin davas›z ve aral›ks›z devam etmesi ve bu fle-
kilde on y›ll›k sürenin de geçmifl olmas› gerekmektedir.

Tafl›n›rlar üzerindeki mülkiyet hakk›n›n iyiniyetle kazan›l›p kazan›lamayaca¤›, o tafl›n›r
mal›n sahibinin elinden r›zas› ile ç›k›p ç›kmamas›na göre belirlenmektedir.

Aile Hukukunda
Aile hukukunda da iyiniyetin sonuçlar›na rastlanmaktad›r. Örne¤in, evliyken yeni-
den evlenen bir kimsenin önceki evlili¤i mutlak butlan karar› verilmeden önce so-
na erer ve ikinci evlenmede di¤er efl iyiniyetli ise (yani evlendi¤i kiflinin halen ev-
li oldu¤unu bilmiyorsa) art›k ikinci evlili¤in butlan›na karar verilemez (TMK
m.147/3).

Borçlar Hukukunda
Borçlar hukukunda iyiniyetin sonuçlar› aç›s›ndan “alaca¤›n devri (alaca¤›n temli-
ki)” örnek verilebilir. Alaca¤›n devri, bir alaca¤›n alacakl› taraf›ndan yaz›l› flekilde
bir baflkas›na devredilmesini ifade eder (TBK m.184). Bu devrin gerçekleflebilme-
si için borçlunun izninin al›nmas›na ihtiyaç yoktur. Borçluya, alaca¤›n devredilmifl
oldu¤u haber verilirse borcunu art›k yeni alacakl›ya ödemesi gerekir. Ancak bor-
cun devredildi¤i kendisine bildirilmemiflse, eski alacakl›s›na iyiniyetle borcunu
ödemekle borcundan kurtulmufl olur. Bu yönde TBK m.186 hükmü flu flekildedir:
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Alaca¤›n devri, bir alaca¤›n
alacakl› taraf›ndan yaz›l›
flekilde bir baflkas›na
devredilmesidir.



“Borçlu, alaca¤›n devredildi¤i, devreden veya devralan taraf›ndan kendisine bil-
dirilmemiflse, önceki alacakl›ya; alacak birkaç kez devredilmiflse, son devralan ye-
rine önceki devralanlardan birine iyiniyetle ifada bulunarak borcundan kurtu-
lur.” Böyle bir durumda alaca¤›n baflkas›na devredilmifl oldu¤u bilgisi kendisine
verilmemifl olan borçlu bilgisizli¤i nedeniyle iyiniyetlidir ve Kanun da onu koru-
maktad›r. Borçlu iyiniyetli olarak borcunu eski alacakl›s›na ödemifl ise yeni alacak-
l›n›n borcun kendisine ödenmesini ondan istemesi mümkün olmayacakt›r.

HAKKIN KAYBED‹LMES‹
Bir hakk›n hak sahibinin elinden ç›kmas›, o hakk›n hak sahibinden ayr›lmas› hak-
k›n kaybedilmesi demektir. Haklar›n kaybedilmesi iki grupta toplanabilir. Bir hak-
k›n nisbi kayb› iken di¤er hakk›n mutlak kayb›d›r. 

Bir hak sahibi, sahip oldu¤u bir hakk› bir baflka kifliye devretmekle sahip oldu-
¤u hakk› kaybetmifl olur. Bu hakk›n nisbi kayb›n› teflkil eder. Haklar›n devren ka-
zan›lmas›na yol açan bir hukuki ifllem (örne¤in; sat›fl sözleflmesinde sat›fl ile; ba¤›fl-
lama sözleflmesinde ba¤›fllama ile) veya hukuki olay (örne¤in; bir kiflinin ölümü ile
miras›n mirasç›lar›na geçmesi), eski sahibi bak›m›ndan hakk›n kaybedilmesi sonu-
cunu do¤ururlar.

Bir hakk›n kayb› sonucunda hak tamamen ortadan kalk›yorsa hakk›n mutlak
kayb› söz konusu olur. Hakk›n mutlak kayb› da bir hukuki olay, hukuki fiil ya da
hukuki ifllem sonucu gerçekleflebilir. 

Bir hukuki olay olan ölümün gerçekleflmesiyle hak sahibinin kiflilik haklar›, bu
tür haklar mirasç›lar›na intikal edemeyece¤inden tamamen ortadan kalkar. Ayn›
flekilde hak sahibinin ölümüyle (varsa) sahip oldu¤u velayet hakk› da son bulur.
Hak konusu fleyin telef olmas› da o fley üzerindeki hakk› sona erdirir (örne¤in; bir
kiflinin kedisinin ölmesi; arabas›n›n yanarak kullan›lamayacak hale gelmesi; tekne-
sinin aç›k denizde batmas›). Kazand›r›c› zamanafl›m› (TMK m. 712, 713, 777) ile
yeni bir kifli hak kazand›¤›nda, önceki hak sahibinin hakk› ortadan kalkar. Bu kay-
b›n sebebi, belli bir sürenin geçmesinden yararlan›larak yeni bir hakk›n kazan›lm›fl
olmas›d›r. Hak düflürücü süre de belli bir süre içinde kullan›lmas› gereken bir hak-
k›n kullan›lmamas› nedeniyle hakk›n sona ermesine neden olur (örne¤in; TMK
m.606 hükmüne göre miraç›lar mirasb›rakan›n ölümünü ö¤rendikleri tarihten itiba-
ren üç ay içinde miras› reddetme hakk›na sahiptirler. Bu süre içinde miras› reddet-
me hakk›n› kullanmam›fl mirasç› miras› kay›ts›z flarts›z kazanm›fl olur (TMK m.610).

Bir hukuki fiil de haklar›n mutlak olarak kaybedilmesine yol açabilir. Bir kifli-
nin bir tafl›n›r›n› terk etmesi de (örne¤in; sahip oldu¤u bir eflyas›n› çöpe atmas›)
hakk› sona erdirir (TMK m.778). Bu flekilde terkedilmifl bir eflya sahipsiz eflya ha-
line gelir. TMK m.578 “mirastan yoksunluk” bafll›¤› alt›nda mirasç›l›k hakk›n›n
kaybedilece¤i halleri saym›flt›r. Bunlardan birisi de mirasç›lardan birinin mirasb›ra-
kan› öldürmesi halidir. Mirasb›rakan› ördürmüfl bir mirasç› bu hükme göre miras-
ç›l›k hakk›n› kaybetmifl olur. Türk Medeni Kanunu’nda zina bir boflanma sebebi
olarak düzenlenmifl bulunmaktad›r. Ancak dava hakk› olan efl, di¤erini affeder ve
süresi içinde dava açmazsa bu hakk›n› kaybetmifl olur (TMK m.161).

Bir hukuki ifllem de hakk›n mutlak kayb›na neden olabilir. Feragat halinde bir
hukuki ifllemle hak sona erebilir (örne¤in; mirastan feragat sözleflmesiyle mirastan
feragat eden, mirasç›l›k s›fat›n›, dolay›s›yla miras hakk›n› kaybeder, TMK m.528).
Ayn› flekilde kamulaflt›rma da tafl›nmaz mülkiyetinin bir hukuki ifllemle mutlak
kayb›na yol açmaktad›r.
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Hakk›n kaybedilmesi, bir
hakk›n hak sahibinin
elinden ç›kmas›, o hakk›n
hak sahibinden ayr›lmas›d›r.

Hak sahibinin, sahip oldu¤u
bir hakk›n hukuki ifllem,
hukuki fiil ya da hukuki olay
sonucunda bir baflka kifliye
devredilmesiyle hakk›n nisbi
kayb› gerçekleflir.

Hakk›n mutlak kayb›, bir
hakk›n, hukuki olay, hukuki
fiil ya da hukuki ifllem
sonucunda tamamen
ortadan kalkmas›yla
gerçekleflir. 



Haklar›n kaybedilmesi ile ilgili olarak daha kapsaml› bilgi edinebilmek için, yararl› bir
kaynak olarak Hukuka Girifl ve Hukukun Temel Kavramlar› adl› kitab› inceleyebilirsiniz
( fieref Gözübüyük, Ankara: Turhan Kitabevi, 2010 ).

HAKKIN KULLANILMASI

Hakk›n Kullan›lmas› ve S›n›rlar›
Hak, kiflinin hukuk düzenince korunan menfaatleri oldu¤una göre bu korunan
menfaatler çerçevesinde kendisine tan›nan yetkilerinden faydalanmak üzere kifli-
nin harekete geçmesi hakk›n kullanmas›n› ifade edecektir. Bu flekilde kiflilerin
haklar›n› kullan›rken ve borçlar›n› ifa ederken hangi kurallara göre hareket ede-
ceklerini gösteren, baflka deyiflle haklar›n kapsam›n› ve içeri¤ini düzenleyen kural-
lar “davran›fl kurallar›” olarak nitelendirilir. Türk Medeni Kanunu “Hukuki iliflkile-
rin kapsam›” kenar bafll›¤›n› tafl›yan 2. maddesinde genel bir düzenleme ile davra-
n›fl kurallar›na (objektif iyiniyet kurallar›na) yer vermektedir.

Herkesin haklar›n›n oldu¤u düflünüldü¤ünde, esasen her hakk›n kullan›lmas›
durumunda hukuken birinin lehine, di¤erinin veya di¤erlerinin aleyhine sonuçlar
do¤urabilece¤i de ortaya ç›kmaktad›r. Bu nedenle kiflilerin haklar›n› kullan›rken
baflkalar›n›n mal veya kiflisel varl›klar›na, k›saca menfaatlerine zarar verebilmeleri
her zaman mümkün görünmektedir. Böyle bir durumda hukuk düzeni devreye gi-
rerek ortaya ç›kabilecek menfaat çat›flmalar›n›n önüne geçebilecek bir çözüm üret-
meli ve bir hakk›n kullan›lmas›n›n hangi halde hukuk düzenince korunaca¤›na da-
ir esaslar› belirlemelidir. Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesi böyle bir kural› içer-
mektedir. Maddedeki “Herkes haklar›n› kullan›rken ve borçlar›n› yerine getirirken
dürüstlük kurallar›na uymak zorundad›r” hükmü ile Kanun, kiflinin haklar›n› ka-
nunla kendisine tan›nan s›n›rlar içinde diledi¤i gibi kullanabilece¤ini öngören yak-
lafl›m›n (bireyci görüfl) ötesine geçerek, konulan kurallar›n bireysel yararlar kadar
toplumsal yararlar› da gerçeklefltirmek amac›n›n bulunmas› gerekti¤inden hareket-
le, hakk›n sahibi taraf›ndan ancak bu amaca uygun ölçülerde kullan›ld›¤›nda hu-
kuk düzenince korunabilece¤i esas›n› (toplumsal görüfl) benimsemifltir.

TMK m.2 hükmünün getirdi¤i genel kural d›fl›nda, hakk›n kullan›lmas› s›ra-
s›nda hak sahibinin davran›fllar›n›n s›n›rlar›n›n bir kanun hükmüyle de belirlen-
mifl oldu¤u görülebilmektedir. Bu yönde örnek olarak, mülkiyet hakk›n›n kulla-
n›lmas›n›n toplum yarar›na ayk›r› olamayaca¤›n› düzenleyen Anayasa’n›n 35.
maddesi hükmü gösterilebilir. Ayn› flekilde TMK m.737 hükmü ile komflu hakk›-
na iliflkin kullanma biçimi düzenlenmifltir. Bu hükme göre, “Herkes, tafl›nmaz
mülkiyetinden do¤an yetkileri kullan›rken ve özellikle iflletme faaliyetlerini sür-
dürürken, komflular›n› olumsuz flekilde etkileyecek taflk›nl›ktan kaç›nmakla yü-
kümlüdür. Özellikle, tafl›nmaz›n durumuna, niteli¤ine ve yerel adete göre kom-
flular aras›nda hofl görülebilecek dereceyi aflan duman, bu¤u, kurum, toz, koku
ç›kartarak, gürültü veya sars›nt› yaparak rahats›zl›k vermek yasakt›r.” Görüle-
ce¤i üzere, Medeni Kanun tafl›nmaz malikinin mülkiyet hakk›n› kullan›rken kom-
flular›na zarar verecek her türlü taflk›nl›ktan kaç›nmak zorunda oldu¤unu belirti-
lerek yasak olan hareketler düzenlenmifltir. Kanundan do¤an haklar kullan›l›r-
ken, kanunkoyucunun, bu haklar› düzenlerken belirledi¤i s›n›rlamalara uyulma-
s› gerekmektedir.
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hukuk düzenince korunan
menfaatleri (haklar›)
çerçevesinde, kendisine
tan›nan yetkilerinden
faydalanmak üzere harekete
geçmesidir.

Davran›fl kurallar›, kiflilerin
haklar›n› kullan›rken ve
borçlar›n› ifa ederken hangi
kurallara göre hareket
edeceklerini gösteren, baflka
deyiflle haklar›n kapsam›n›
ve içeri¤ini düzenleyen
kurallard›r.



Hakk›n Kullan›lmas›nda Dürüst Davranma 
(Dürüstlük Kurallar›) 
Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesinde bahsi geçen dürüstlük kurallar› hukuki
iliflkilerin içeri¤ini düzenlemektedir. Bu kurallar belirli bir makam taraf›ndan ko-
nulmufl yaz›l› kurallar de¤illerdir. Bu yaz›l› olmayan kurallar kifliler d›fl›nda olufl-
mufl ve onlara zorla kabul ettirilmifl kurallard›r. Dürüstlük kurallar›n› hakim önü-
ne gelen uyuflmazl›kta taraflar›n bir talebi olmasa da kendili¤inden uygulamakla
yükümlüdür. 

TMK m.2’de yer alan “Herkes haklar›n› kullan›rken ve borçlar›n› yerine getirir-
ken dürüstlük kurallar›na uymak zorundad›r” fleklindeki birinci f›kra hükmü kifli
davran›fllar›na yöneliktir. 

Dürüstlük kurallar› (objektif iyiniyet kurallar›), dürüst, normal, orta zekal›, ma-
kul kiflilerin, toplum içinde karfl›l›kl› güvene, ahlaka ve dürüstlü¤e dayal› davran›fl-
lar› sonucunda ortaya ç›kan ve toplumun ihtiyaçlar›yla ifl hayat›n›n gereklerine uy-
gun oldu¤u ölçüde herkesçe benimsenen yaz›l› olmayan kurallar›n tümünü ifade
etmektedir. Bir hak sahibi hakk›n› kullan›rken, bir borçlu borcunu ifa ederken bu
esaslara uygun hareket etmifl mi etmemifl mi ona bak›lacak ve dürüstlük kurallar›-
na uygun davran›p davranmad›¤› belirlenecektir. 

Dürüstlük kurallar›, esas itibar›yla, kiflilere hem haklar›n› kullan›rken hem de
borçlar›n› ifa ederken dürüst ve do¤ru davranmak zorunda olduklar›n› hat›rlat-
maktad›r. TMK m.2 hükmü, sadece hak sahipleri ve borçlular yönünden de¤il, ha-
kimler aç›s›ndan da genel bir ilkeye uyulmas› gerekti¤i yönünde dikkat çekmek-
tedir. Her hukuki olayda kiflilerin haklar›n› kullan›rken veya borçlar›n› yerine ge-
tirirken dürüst davran›p davranmad›klar›n› hakim takdir edecektir. Hakim, kiflile-
rin dürüst davran›p davranmad›klar›n› belirlerken, dürüst, namuslu, makul, hare-
ketlerinin sonuçlar›n› düflünebilen, sorumlu¤unun kapsam›n› bilen bir farazi kifli-
nin ne flekilde hareket edebilece¤ini gözönünde bulundurarak uyuflmazl›k hak-
k›nda sonuca varacakt›r. 

Bir hakk›n kullan›lmas›, sözleflmeye dayal› olabilir. Sözleflmenin taraflar›, söz-
leflmeden do¤an iliflkide birbirlerine verdikleri söz ve taahhütleri yerine getirmek-
le yükümlüdürler. Bu sayede taraflar›n verdikleri söz ve taahhütlere ba¤l› kalacak-
lar› (ahde vefa) kanaati taraflar aras›nda uyan›r ve bir güven iliflkisi tesis edilmifl
olur. Sözleflme yap›ld›ktan sonra, sözleflmeye iliflkin hal ve flartlarda önemli de¤i-
fliklikler ortaya ç›ksa ve bu nedenle de borçlunun ifa edece¤i edim daha da a¤›r-
laflsa bile ahde vefa ilkesi gere¤i sözleflmenin aynen ifa edilmesi gerekir. Ancak bu
durum mutlak de¤ildir. Bazen ahde vefa ilkesinin uygulanmas› dürüstlük kuralla-
r›na ayk›r› sonuçlar ortaya ç›karabilir. Özellikle sözleflme yap›l›rken önceden ön-
görülemedi¤i için sözleflmede hükme ba¤lanmam›fl olan ola¤anüstü bir halin son-
radan ortaya ç›kmas› halinde sözleflmenin ayn› flartlarla yerine getirilmesi borçlu-
nun ciddi flekilde zarar görmesine hatta mahf›na yol açaca¤›ndan, sözleflmedeki
mevcut hükümlere göre ifan›n istenmesi dürüstlük kurallar›na uygun olmaz. Böy-
le bir durumda hakim borçlunun talebi üzerine sözleflmeyi yeni durum ve flartlara
uygun olarak de¤ifltirmeli, sözleflmeden dönülmesine imkân tan›mal› ya da dürüst-
lük kurallar›n›n gerektirdi¤i hallerde ileriye etkili sonuçlar do¤uracak flekilde söz-
leflmenin feshine karar vermelidir. Emprevizyon teorisi (öngöremezlik teorisi) de-
nilen bu yaklafl›ma uygun olarak Türk Borçlar Kanunu’nun 480. maddesinin ikin-
ci f›kras›nda eser (istisna) sözleflmesinde ücretin götürü olarak tespit edilmifl oldu-
¤u hallere iliflkin olarak flu hükme yer verilmifltir: “Ancak, bafllang›çta öngörüle-
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Dürüstlük ilkesi, ister
kanundan, ister
sözleflmeden yahut sözleflme
öncesi iliflkiden do¤mufl
olsun, ortaya ç›kan haklar›n
kullan›lmas›na, bir borç
do¤muflsa da borcun ifas›na
iliflkin olacakt›r.

Sözleflmeden do¤an iliflkide,
sözleflmeye iliflkin hal ve
flartlarda önemli
de¤ifliklikler ortaya ç›ksa ve
bu nedenle borçlunun ifa
edece¤i edim daha
a¤›rlaflsa bile, ahde vefa
ilkesi gere¤i sözleflmenin
taraflarca aynen ifa
edilmesi, taraflar›n
birbirlerine verdikleri söz ve
taahhütlere ba¤l› kalmalar›
esast›r. Ancak bu durumun
istisnalar› vard›r.



meyen veya öngörülebilip de taraflarca göz önünde tutulmayan durumlar, taraf-
larca belirlenen götürü bedel ile eserin yap›lmas›na engel olur veya son derece güç-
lefltirirse yüklenici, hakimden sözleflmenin yeni koflullara uyarlanmas›n› isteme,
bu mümkün olmad›¤› veya karfl› taraftan beklenemedi¤i takdirde sözleflmeden
dönme hakk›na sahiptir. Dürüstlük kurallar›n›n gerektirdi¤i durumlarda yükleni-
ci, ancak fesih hakk›n› kullanabilir.”

Ahde vefa ilkesinin uygulanmas› her zaman dürüstlük kurallar›na uygun sonuçlar m›
do¤urur? 

Medeni Kanun’da düzenlenen dürüstlük kurallar›na iliflkin hüküm genel nite-
liktedir. Bu yüzden her hukuki olay ve hukuki iliflki için ayr› ayr› dürüstlük kural-
lar›na uygun hareket tarz›n› önceden belirlemek mümkün olmamakla birlikte, dü-
rüstlük kurallar›n›n ifllevini tespit etmek imkân dâhilindedir. Hukuki ifllemlerin yo-
rumunda ilk olarak o hukuki ifllemin taraflar›n›n irade aç›klamalar› ele al›n›r. An-
cak, bu aç›klamalarla irade sahibinin ne demek istedi¤inden ziyade, dürüst, do¤-
ru, namuslu ve orta zekâl› bir kimsenin bu irade aç›klamalar›ndan nas›l bir anlam
ç›karaca¤› araflt›r›l›r. Güven ilkesinin ›fl›¤›nda, hukuki ifllemlerin ve özellikle söz-
leflmelerin yorumu bu flekilde yap›l›r. Bir hukuki ifllem yap›l›rken taraflar›n, kapsa-
m›n› belirledikleri esasl› noktalar d›fl›nda kalan ikinci derecedeki (tali) noktalar
hakk›nda da hakim iflin niteli¤ine göre, bu ikinci derecedeki noktalar› belirlerken
dürüstlük kurallar›n› göz önünde bulunduracak ve hayat›n normal ak›fl›na göre
dürüst, makul, hukuka sayg›l›, orta zekâl› bir kiflinin ne gibi hususlar› ikinci dere-
ce koflullar olarak belirleyece¤ini dikkate alarak taraflar aras›ndaki hukuki ifllemin
tali noktalar›n› tespit edecektir. Taraflar bir sözleflme yap›lmadan önceki aflamada
da dürüstlük kurallar›na uymal›d›r. Bu aflamada taraflar özellikle sözleflmenin ya-
p›lmas›na etkili olacak hususlar hakk›nda birbirlerini bilgilendirmelidir. Bir emre-
dici hukuk kural›n›n hukuka ayk›r› bir fiil için öngördü¤ü yapt›r›mdan korunmak
amac›yla kanunda yer alan bir baflka kuraldan yararlanarak yasaklanm›fl sonucu
elde etmek demek olan kanuna karfl› hilede de esasen bir hukuk kural›, dürüst-
lük kurallar›na ayk›r› kullan›lmaktad›r. Kanun koyucu, kiflilere tan›d›¤› haklar›n be-
lirli s›n›rlar çerçevesinde kullan›lmas›n› öngörmektedir. Bu s›n›rlar›n belirlenmesi
yönünden de dürüstlük kurallar› öne ç›kmaktad›r. Ayn› flekilde kanun koyucu, bir
hukuki kurumu düzenlerken o hukuki kurumun amaca uygun kullan›lmas›n› da
istemektedir. Bu yönde bir hukuki kurumun amac› d›fl›nda kullan›lmas› da dürüst-
lük kurallar›na ayk›r› düfler (örne¤in; vatandafll›k elde etmek için evlenme).

Dürüstlük kurallar› normal, orta zekâl›, makul, dürüst kiflilerin, toplum içinde karfl›l›kl›
güvene, ahlaka ve dürüstlü¤e dayal› davran›fllar› sonucunda ortaya ç›kan ve toplumun ihti-
yaçlar›yla ifl hayat›n›n gereklerine uygun oldu¤u ölçüde herkesçe benimsenen kurallard›r.

Hakk›n Kötüye Kullan›lmas› 
Türk Medeni Kanunu 2. maddesinin ikinci f›kras›nda, di¤er bir önemli ilkeyi, hak-
k›n kötüye kullan›lmas›n› düzenlenmifltir. Bu f›kra hükmü, “Bir hakk›n aç›kça kö-
tüye kullan›lmas›n› hukuk düzeni korumaz” fleklindedir. Kanun, 2. maddesinin
birinci f›kras›nda haklar›n dürüstlük ilkesine uyularak kullan›lmas›n› emretmekte,
ikinci f›kras›nda da dürüstlük kural›na uyulmamas›n›n ne tür sonuçlar do¤uraca¤›-
n› ortaya koyarak bunun için gerekli koflullar› belirtmektedir. Her iki hüküm birbi-
rinden tamamen ayr› olmakla birlikte, aralar›nda müflterek yanlar da mevcuttur. ‹lk

148 Hukukun Temel  Kavramlar ›

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

Dürüstlük kurallar›na
ayk›r›l›k teflkil eden kanuna
karfl› hile, bir emredici
hukuk kural›n›n, hukuka
ayk›r› bir fiil için öngördü¤ü
yapt›r›mdan korunmak
amac›yla, kanunda yer alan
bir baflka kuraldan
yararlanarak yasaklanm›fl
sonucu elde etmektir.

Türk Medeni Kanunu’nun 2.
maddesinin ikinci f›kras›nda
yer alan “Bir hakk›n aç›kça
kötüye kullan›lmas›n› hukuk
düzeni korumaz” fleklindeki
düzenleme, hakk›n kötüye
kullan›lmas›na iflaret eder.
Bir hak, sahibi taraf›ndan iyi
kullan›ld›¤› takdirde hukuk
düzenince korunmaya
lay›kt›r, aksi takdirde hukuk
düzeninin korumas›ndan
yararlanamaz.
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f›krada ifade olumlu, ikinci f›kradaki olumsuz olmas›na ra¤men hakk›n kötüye
kullan›lmas›, dürüstlük ilkesine s›k› surette ba¤l› bulunmaktad›r. 

Maddenin hakk›n aç›kça kötüye kullan›lmas›n› yasaklayan ikinci f›kra hükmü
do¤rudan do¤ruya hakime yöneliktir. Bir hak, sahibi taraf›ndan iyi kullan›ld›¤› tak-
dirde hukuk düzenince korunmaya lay›kt›r. Ancak sahibi hakk›n› kötüye kullan›-
yorsa hukuk düzeninin korumas›ndan yararlanamaz. Hakk›n kötüye kullan›lmas›-
n› yasaklayan hukuk kural› emredici nitelikte olup, davada ileri sürülen olgular
göz önünde bulundurularak hakim taraf›ndan do¤rudan dikkate al›nacakt›r.

Hakk›n kötüye kullan›lmas›ndan bahsedebilmek için, baz› koflullar›n gerçeklefl-
mifl olmas› gerekir. Bu koflullar flunlard›r: 1- Hukuk düzeni (kanun) taraf›ndan ta-
n›nm›fl bir hakk›n varl›¤›, 2- Bu hakk›n (hakl› bir menfaatin yoklu¤u, hakk›n sos-
yal veya ekonomik amac›ndan sapt›r›lmas› gibi) aç›kça dürüstlük kural›na ayk›r›
olarak kullan›lmas›, 3- Hakk›n dürüstlük kural›na ayk›r› kullan›lmas›ndan baflkala-
r›n›n zarar görmüfl veya zarar görme tehlikesiyle karfl›laflm›fl olmalar›. Bir hakk›n
kullan›lmas›n›n baflkalar›n›n menfaatlerini zarara u¤ratm›fl olsa bile her zaman
hakk›n kötüye kullan›lmas› teflkil etmeyebilece¤ini de unutmamak gerekir. Örne-
¤in bir kiflinin maliki oldu¤u bir arsa üzerine gerekli yap› iznini alarak inflaat yap-
mas› ve bunun sonucunda evimizin önündeki manzaran›n kapanmas› bu flekilde
de¤erlendirilmelidir. Bu flartlar esas al›nmak kayd›yla s›rf baflkas›na zarar vermek
amac›yla hareket edilmesi, menfaatler aras›nda afl›r› dengesizlik bulunmas› ve ya-
rat›lm›fl olan güvene ayk›r› hareket edilmesi de dikkat çekici hakk›n kötüye kulla-
n›lmas›na iliflkin olay örnekleridir.

Medeni Kanun hakk›n kötüye kullan›lmas›n› korumam›fl 2. maddesinin ikinci
f›kras›nda genel bir yapt›r›m öngörmüfltür. Bu yapt›r›m›n yan› s›ra baz› özel yapt›-
r›mlar›n da TMK’da düzenlendi¤i görülmektedir. Örne¤in, TMK’n›n 186. madde-
sinde evlilik birli¤inin efllerce bereber yönetilece¤i hükme ba¤lanm›fl olmakla bir-
likte, 190. maddede, efllerden birinin birli¤i temsil yetkisini aflmas› veya bu yetkiyi
kullanmada yetersiz kalmas› halinde hakimin, di¤er eflin istemi üzerine temsil yet-
kisini kald›rabilece¤i ya da s›nrland›rabilece¤i düzenlenmifl bulunmaktad›r. Bir
baflka örnek olarak, vasinin, görevini a¤›r surette savsaklamas›, yetkilerini kötüye
kullanmas› veya güveni sars›c› davran›fllarda bulunmas› ya da borç ödemede acze
düflmesi halinde vesayet makam›nca görevden al›naca¤›n› düzenleyen TMK 482.
madde de gösterilebilir. 

HAKKIN KORUNMASI 
Daha önce de dile getirildi¤i üzere k›sa tan›m›yla hak, kiflinin hukuk düzenince
korunan menfaatleri oldu¤una göre hak sahibinin hakk› ihlâl edildi¤inde hukuk
düzenince korunmas› gere¤i ortaya ç›kmaktad›r. Günümüzde modern hukuk sis-
temlerinde haklar›n devlet eliyle korunmas› ilkesi benimsenmifl olup, hak sahibi
hakk›n› devletin yarg› organlar› önünde dava açarak ve bu organlar›n zorlamas›y-
la elde edebilmektedir. Kanun ancak çok istisnai hallerde kiflinin kendi hakk›n›
do¤rudan do¤ruya korumas›na müsaade etmifltir. Bu ihtimal ya hakka sald›rana
karfl› korunmak ya da ileride do¤acak bir tehlikeye karfl› korunmak amac›yla orta-
ya ç›kabilmektedir.

Talep Hakk› ve Hakk›n Devlet Eliyle Korunmas›
Bir kiflinin sahip oldu¤u talep hakk›, bir kiflinin hakk›n› elde etmek veya hakk›-
na sayg› gösterilmesini sa¤lamak amac›yla sözlü ya da yaz›l› olarak karfl› tarafa yö-
neltti¤i isteme yetkisidir. Di¤er bir ifade ile talep hakk›, hukuki iliflkinin içeri¤ini

1496.  Ünite  -  Hakk›n Kazan› lmas› ,  Kaybedi lmesi ,  Kul lan› lmas›  ve  Korunmas›

As›l hakka ba¤l› bir yetki
olan talep hakk›, hukuki
iliflkinin içeri¤ini oluflturan
edimin yerine getirilmesini,
yükümlü olan kifliden
istemek yetkisidir.



oluflturan edimin yerine getirilmesini, yükümlü olan kifliden istemek yetkisidir. Ta-
lep hakk›, as›l hakka ba¤l› bir yetkidir. Mutlak haklarda talep hakk›, mutlak hak-
k›n üçüncü kifli taraf›ndan ihlâl edilmesi ile ortaya ç›kar. Nisbi haklardan alacak
hakk›nda talep hakk›; hak sahibinin karfl› tarafa hukuki iliflkinin konusuna uygun
olarak, bir fleyi vermesi, yapmas› veya yapmamas› için do¤rudan do¤ruya baflvur-
mas›n› ifade etmektedir. Hak sahibi, hakk›n› elde etmek için öncelikle talep hak-
k›n› kullanma yoluna gidecektir. Bu yolla hakk›n› elde etme imkân› bulamad›¤›
takdirde dava açma hakk›n› kullanmak zorunda kalacakt›r. Görüldü¤ü üzere dava
açma hakk› talep hakk›n›n do¤rudan sonuç vermemesi halinde mahkemeler (dev-
letin yarg› organlar›) önünde kullan›lmas› anlam›na gelmektedir.

Dava hakk›, talep hakk›n› Devletin tarafs›z ve ba¤›ms›z yarg› organlar› (mah-
kemeler) önünde ileri sürme ve onlar arac›l›¤› ile yerine getirilmesini isteme yet-
kisini ifade eder. Bir kiflinin, hakk›n›n korunmas› ya da elde edilmesi, bir uyufl-
mazl›¤›n halli veya önlenmesi yahut bir kifliye karfl› hukuki bir etkinin sa¤lanma-
s› için mahkeme yoluyla Devletin harekete geçmesinin istenmesine dava denir.
Bir davada davay› açan davac›, aleyhine dava aç›lan ise daval›d›r. Bir mahkeme-
nin önüne gelen davada, davac› ve daval› bulunuyorsa mahkemeler önündeki bu
tür yarg›lama çekiflmeli yarg› (nizal› kaza); davada sadece davac› bulunuyor (da-
val› yoksa), mahkemenin yarg›lama faaliyeti çekiflmesiz yarg› (nizas›z kaza) nite-
li¤i tafl›r. Bir kiflinin borcunu zaman›nda ödemeyen borçlusuna karfl› açt›¤› alacak
davas› çekiflmeli yarg› örne¤i iken, bir kiflinin mirasç›s› oldu¤u bir kiflinin ölümü
üzerine mahkemeye baflvurup veraset ilam› talep etmesi çekiflmesiz yarg› örne¤i
teflkil eder.

Dava çeflitleri 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlü¤e girmifl olan 12 Ocak 2011 tarih
ve 6100 say›l› Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (HMK) 105 ila 113. maddeler ara-
s›nda düzenlenmifltir. Yeni HMK ile eda davalar›, tespit davalar› ve inflai davalar›n
(yenilik do¤uran davalar) yan› s›ra yeni dava çeflitlerinin de öngörüldü¤ü görül-
mektedir (belirsiz alacak davas›, topluluk davas›). 

Eda davas› ile mahkemeden, daval›n›n, bir fleyi vermeye veya yapmaya yahut
yapmamaya mahkûm edilmesi talep edilmektedir (HMK m.105). Eda davas›, dava-
n›n dayand›¤› hakka göre göre çeflitli isimler almaktad›r (örne¤in; bir zarar›n gide-
rilmesi talep edilirse tazminat davas›, daval›n›n bir borcunu yerine getirmesi talep
edilirse ifa davas›, mülkiyet hakk›na ba¤l› olarak bir mal›n iadesi talep edilirse is-
tihkak davas› söz konusu olur).

Tespit davas› ile mahkemeden, bir hakk›n veya hukuki iliflkinin varl›¤›n›n ya da
yoklu¤unun yahut bir belgenin sahte olup olmad›¤›n›n belirlenmesi talep edilmek-
tedir. Tespit davas› açan›n, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar d›fl›nda, bu da-
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Eda davas› ile mahkemeden,
daval›n›n, bir fleyi vermeye
veya yapmaya yahut
yapmamaya mahkûm
edilmesi talep edilmektedir.

Tespit davas› ile
mahkemeden, bir hakk›n veya
hukuki iliflkinin varl›¤›n›n ya
da yoklu¤unun yahut bir
belgenin sahte olup
olmad›¤›n›n belirlenmesi
talep edilmektedir.

Bir kiflinin hakk›n›n
korunmas› ya da elde
edilmesi, bir uyuflmazl›¤›n
halli veya önlenmesi yahut
bir kifliye karfl› hukuki bir
etkinin sa¤lanmas› için
mahkeme yoluyla Devletin
harekete geçmesinin
istenmesine dava denir.

Dava hakk›, talep hakk›n›
Devletin tarafs›z ve
ba¤›ms›z yarg› organlar›
(mahkemeler) önünde ileri
sürme ve onlar arac›l›¤› ile
yerine getirilmesini isteme
yetkisini ifade eder. 

Çekiflmeli yarg› (nizal› kaza)
karfl›l›kl› bir uyuflmazl›¤›n
söz konusu oldu¤u, davac›
ve daval› aras›nda geliflen
yarg› türüdür (boflanma
davas›, tahliye davas›,
babal›k davas›, tazminat
davas› vb.). Çekiflmesiz
yarg› (nizas›z kaza) ise
karfl›l›kl› bir uyuflmazl›¤›n
bulunmad›¤› dolay›s›yla
daval›n›n yer almad›¤›,
usulen görülen yarg› türüdür
(isim de¤ifltirmek için aç›lan
dava, yafl düzeltilmesi için
aç›lan dava vb.).

HUKUK DAVASININ TÜRLER‹

Eda Davas› Tespit Davas› ‹nflai Davas›

Belirsiz Alacak Davas›
Topluluk Davas›
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vay› açmakta hukuken korunmaya de¤er güncel bir yarar› bulunmas› gere¤ini de
Kanun aramaktad›r. Maddi olaylar, tek bafllar›na tespit davas›n›n konusunu olufltu-
ramayacakt›r (HMK m.106). Bir hakk›n ya da hukuki iliflkinin varl›¤›n›n tespiti is-
teniyorsa müspet tespit davas›, yoklu¤unun tespiti talep ediliyorsa menfi tespit da-
vas› söz konusu olur.

‹nflai dava (yenilik do¤uran dava) ile mahkemeden, yeni bir hukuki durum ya-
rat›lmas› veya mevcut bir hukuki durumun içeri¤inin de¤ifltirilmesi yahut onun or-
tadan kald›r›lmas› talep edilebilmektedir. Bir inflai hakk›n (yenilik do¤urucu hak-
k›n), dava yoluyla kullan›lmas›n›n zorunlu oldu¤u hâllerde, inflai dava aç›lacakt›r.
Kanunlarda aksi belirtilmedikçe, mahkemenin verece¤i inflai hükümler, geçmifle
etkili olmayacakt›r (HMK m.108).

HMK’da yer verilen yeni bir dava çeflidi de belirsiz alacak davas›d›r. HMK m.
107 hükmüne göre, davan›n aç›ld›¤› tarihte alaca¤›n miktar›n› yahut de¤erini tam
ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyece¤i veya bunun im-
kâns›z oldu¤u hâllerde, alacakl›, hukuki iliflkiyi ve asgari bir miktar ya da de¤eri
belirtmek suretiyle belirsiz alacak davas› açabilecek; hatta, karfl› taraf›n verdi¤i bil-
gi veya tahkikat sonucu alaca¤›n miktar› veya de¤erinin tam ve kesin olarak belir-
lenebilmesinin mümkün oldu¤u anda davac›, iddian›n geniflletilmesi yasa¤›na tabi
olmaks›z›n davan›n bafl›nda belirtmifl oldu¤u talebini art›rabilecektir.

HMK’da yer verilen bir di¤er yeni dava çeflidi de topluluk davas›d›r. HMK
m.113 hükmüne göre, dernekler ve di¤er tüzel kifliler, statüleri çerçevesinde, üye-
lerinin veya mensuplar›n›n yahut temsil ettikleri kesimin menfaatlerini korumak
için, kendi adlar›na, ilgililerin haklar›n›n tespiti veya hukuka ayk›r› durumun gide-
rilmesi yahut ilgililerin gelecekteki haklar›n›n ihlâl edilmesinin önüne geçilmesi
için dava açabileceklerdir. 

Bir davada daval› davay› kabul ederse kural olarak dava sona erer. ‹krarda da
bir taraf, di¤er tarafça ileri sürülen veya aleyhine hukuki sonuç do¤uracak nite-
likteki bir maddi vak›an›n (olgunun) do¤rulu¤unu bildirmektedir. Ancak daval›-
da, hak sahibinin taleplerini reddetmesini hakl› gösterecek sebepler de bulunabi-
lir. Bu gibi durumlarda davaya karfl› daval›n›n çeflitli savunma imkânlar› elinde
var demektir. Daval› savunmas› ile iddia edilen olgulara karfl›l›k vermekte, onla-
r› cevapland›rmaktad›r.

Savunma, kural olarak üç flekilde yap›l›r: ‹nkâr Ederek Savunmada, davac›n›n
dayand›¤› olgular›n, olaylar›n mevcut olmad›¤› iddia edilir. ‹tiraz Edilerek Savun-
mada, davac›n›n ileri sürdü¤ü olaylara, olgulara karfl›, daval› da karfl› olaylar, ol-
gular belirterek, hakk›n mevcut olmad›¤›n› iddia etmektedir. Burada inkârdan fark-
l› olarak, daval›, davac›n›n ileri sürdü¤ü olaylar›, olgular› esas itibar›yla kabul et-
mekle birlikte; bunlara karfl›, kendisi de bu olay ve olgular› hükümsüz k›lacak ba-
z› olaylar, olgular ileri sürmektedir. Daval› def’i ileri sürerek de savunma yapabilir.
Def’i davac›n›n ileri sürdü¤ü olay ve dava konusunun da-
val› taraf›ndan kabul edilmekle birlikte, daval›n›n edimini
yerine getirmekten çekinmesini hakl› gösterecek karfl› se-
beplerin ileri sürülmesini ifade eder [örne¤in; zamanafl›m›
süresinin geçmesi halinde zamanafl›m› def’inde bulunulma-
s›; iki tarafa borç yükleyen sözleflmelerde önce karfl› taraf›n
borcunu ödemesinin ileri sürüldü¤ü ödemezlik def’i ileri
sürülmesi (dermeyan›)]. 
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‹nflai dava ile mahkemeden,
yeni bir hukuki durum
yarat›lmas› veya var olan bir
hukuki durumun içeri¤inin
de¤ifltirilmesi yahut onun
ortadan kald›r›lmas› talep
edilir.

Dava görülürken ikrarda
bulunan taraf, di¤er tarafça
ileri sürülen veya aleyhine
hukuki sonuç do¤uracak
nitelikteki bir maddi
olgunun do¤rulu¤unu beyan
etmektedir.

Dava s›ras›nda taraflardan
biri (daval›), di¤er taraf›n
istemini kabul ederse, kural
olarak dava sona erer.

Savunma ile daval› iddia
edilen olgulara karfl›l›k
vermektedir.

‹nkâr, daval› taraf›ndan,
davac›n›n dayand›¤›
olgular›n, olaylar›n mevcut
olmad›¤›n›n iddia
edilmesidir.

‹tirazda daval›, davac›n›n
ileri sürdü¤ü olgulara karfl›
baflka olaylar, olgular
belirterek, davac›n›n iddia
etti¤i hakka sahip
olmad›¤›n› iddia etmektedir.

SAVUNMA

‹nkâr Yoluyla

‹tiraz Yoluyla

Def’i Yoluyla
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Savunmada daval›n›n ileri sürebilece¤i itirazla def’i aras›nda iki fark mevcuttur.
‹lki, itirazdan farkl› olarak def’ide hak mevcut olmakla birlikte baz› hakl› sebepler
dolay›s›yla hak art›k dava yoluyla hiç veya geçici olarak elde edilemez hale gel-
mektedir (alaca¤›n zamanafl›m›na u¤ramas›nda oldu¤u gibi). ‹kincisi; usul huku-
kuna göre itiraz söz konusu oldu¤unda hakimin itiraz› re’sen dikkate almas› gere-
kirken, def’i hakim taraf›ndan re’sen dikkate al›namamas›, daval›n›n def’inin varl›-
¤›n› ileri sürmesi gereklili¤idir.

Def’i ve itiraz aras›ndaki farklar nelerdir?

Borçlunun borçlar›n› yerine getirmemesi halinde, alacakl›n›n talebi ile borçlu-
nun borcunu yerine getirmesi (haciz ya da iflas yoluyla) zorla, Devletin adalet ör-
gütü içinde yer alan resmî makamlarca (icra daireleri, iflas daireleri, icra mahkeme-
leri) sa¤lan›r. Buna cebri icra denilmektedir. 

Hakk›n Bizzat Sahibi Eliyle (Kiflinin Kendisi Taraf›ndan)
Korunmas› 
Kanun çok istisnai durumlarda, kiflinin hakk›n› bizzat kendisinin korumas›na izin
vermektedir. Bu istisnai haller aras›nda hakl› savunma (meflru savunma / meflru
müdafaa), zaruret (›zt›rar) hali ve kuvvet kullanma (ihkak› hak) say›labilir.

Hakl› savunma (meflru savunma / meflru müdafaa), TBK m.64’te ayn› kavram-
la ve Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 25. maddesinde de “meflru savunma” bafll›¤› al-
t›nda düzenlenmifltir. Meflru müdafaa olarak da yerleflmifl olan hakl› savunmada, bir
kiflinin hayat›na, özgürlü¤üne, beden taml›¤›na, haysiyetine veya mal›na yönelik bir
sald›r›da, o kifliye belirli flartlar alt›nda kuvvet kullanarak bu sald›r›y› uzaklaflt›rma
imkân› verilmektedir. TBK m. 64 birinci f›kras›nda, “Hakl› savunmada bulunan,
sald›ran›n flahs›na veya mal›na verdi¤i zarardan sorumlu tutulamaz” demektedir.
TCK m.25’te de “Gerek kendisine ve gerek baflkas›na ait bir hakka yönelmifl, gerçek-
leflen, gerçekleflmesi veya tekrar› muhakkak olan haks›z bir sald›r›y› o anda hal ve
koflullara göre sald›r› ile orant›l› biçimde defetmek zorunlulu¤u ile ifllenen fiillerden
dolay› faile ceza verilmez” hükmü yer almaktad›r. Kifli hakl› savunmada, kendi ki-
flili¤ine veya mal›na yahut bir baflka kiflinin kiflili¤ine ya da mal›na karfl› yap›lan hu-
kuka ayk›r› ve halen devam eden bir sald›r›y› defetmek için ölçülü ve uygun bir sa-
vunmada bulunursa, verdi¤i zarardan dolay› tazmin yükümlülü¤ü do¤mayaca¤› gi-
bi bu flekilde ifllenen fiilden dolay› kendisine ceza da verilmez.

Zaruret (›zt›rar) halinde, bir kifli kendisini veya baflkas›n› aç›k ya da yak›n bir
zarar tehlikesinden korumak için di¤er bir kiflinin mallar›na zarar vermektedir.
Böyle bir durumda hakim, ortaya ç›kan zarar› tazmin yükümlülü¤ünü hakkaniye-
te göre belirleyecektir (TBK m.64/2). Evinde ç›kan yang›ndan kaçmak için balkon-
dan yan daireye geçip komflusunun kap› ve penceresini k›rmak zorunda kalan ki-
flinin durumu bir zaruret halidir. Zaruret halinde bu kifli verdi¤i zarar› hakkaniyete
uygun olarak ödemekle yükümlü olacakt›r.

Kuvvet (güç) kullanma (ihkak› hak), bir kiflinin hakk›n› bizzat kuvvet kullana-
rak korumas› TBK 64. maddenin üçüncü f›kras›nda öngörülen flartlar›n varl›¤› ha-
linde hukuka ayk›r› say›lmamaktad›r. TBK m.64/3 hükmüne göre, “Hakk›n› kendi
gücüyle koruma durumunda kalan kifli, durum ve koflullara göre o s›rada kolluk
gücünün yard›m›n› zaman›nda sa¤layamayacak ise ve hakk›n›n kayba u¤rama-
s›n› ya da kullan›lmas›n›n önemli ölçüde zorlaflmas›n› önleyecek baflka bir yol da
yoksa, verdi¤i zarardan sorumlu tutulamaz”. Kuvvet kullanmaya iliflkin TBK
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‹hkak› hak, bir kiflinin
hakk›n› bizzat kuvvet
kullanarak korumas›d›r.

Def’i, daval›n›n, davac›n›n
ileri sürdü¤ü olay ve dava
konusunu kabul etmekle
birlikte, kendi edimini yerine
getirmekten çekinmesini
hakl› gösterecek karfl›
sebepleri ileri sürmesidir.
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Cebri icra, borçlar›n›
ödemeyen borçlular›n, devlet
gücü ile borçlar›n› ödemeye
zorlanmalar›d›r.

Meflru müdafaa (hakl›
savunma), bir kiflinin
kendisine veya mal›na
yönelik bir sald›r› söz konusu
oldu¤unda belirli flartlar
alt›nda kuvvet kullanarak bu
sald›r›y› uzaklaflt›rma
hakk›na sahip olmas›d›r.

Zaruret (›zt›rar) halinde, bir
kifli kendisini veya baflkas›n›
aç›k ya da yak›n bir zarar
tehlikesinden korumak için
di¤er bir kiflinin mallar›na
zarar vermektedir.



m.64/3 hükmünün özel bir hali TMK’nin 981. maddesinde yer almaktad›r. Bu hük-
me göre, zilyet (bir fleyi fiilen elinde bulunduran kifli) bütün gasp ve sald›r› fiille-
rini, durumun hakl› gösterdi¤i derecede kuvvet kullanarak defetmek hakk›na sa-
hip bulunmaktad›r. Zilyet, r›zas› d›fl›nda kendisinden al›nan fleyi tafl›nmazlarda el
koyan› kovarak, tafl›n›rlarda ise eylem s›ras›nda veya kaçarken yakalanan›n elin-
den alarak zilyetli¤ini koruyabilecektir. Ancak Kanun, zilyedi, durumun hakl› gös-
termedi¤i derecede kuvvet kullanmaktan menetmektedir.

Hakk›n Korunmas›nda ‹spat Yükü
‹spat, bir olay›n veya olgunun varl›¤› veya yoklu¤u hakk›nda hakimin kanaat sa-
hibi olmas›na yönelik bir ikna faaliyetidir. Bir davada davac›, bir hakk›n varl›¤›n›,
daval› da böyle bir hakk›n yoklu¤unu ileri sürmektedir. Dava, iddia ve savunma
olmak üzere iki k›s›mdan meydana gelmektedir. Davac› talebini çeflitli iddialara
dayand›r›r. Daval› da bu iddialara karfl› kendisini savunur. Bunu yaparken daval›
da savunmas›n› çeflitli iddialara dayand›rmaktad›r. ‹ddia ve savunmalardan oluflan
davay› bir sonuca ba¤lamak zorunda bulunan hakim, ya davay› kabul etmek sure-
tiyle davac›n›n hakl›l›¤›na veya davay› reddetmek suretiyle daval›n›n hakl› oldu¤u-
na karar verecektir. Bunun için hakimin, öncelikle birbirine karfl›t iddialardan han-
gisinin do¤ru ve gerçe¤e uygun oldu¤u konusunda bir kanaat sahibi olmas› gere-
kir. Bu ise, hakime sunulan delillerle (kan›t / beyyine) sa¤lan›r. Deliller usul huku-
kunun konusunu olufltururlar. ‹spat ve deliller konusu 6100 say›l› Hukuk Muhake-
meleri Kanunu’nun 187 ve devam› hükümlerinde düzenlenmifltir. 

Bir davada ortaya ç›kan en önemli sorun, iddia ve savunma olarak ileri sürülen
olgular› kimin ispat edece¤idir. Türk Medeni Kanunu da bu önemli sorunu, ispat
yükü denilen bir ilkeye ba¤lam›flt›r. TMK m.6’da düzenlenmifl olan bu ilkeye göre,
“Kanunda aksine hüküm bulunmad›kça, taraflardan her biri, hakk›n› dayand›r-
d›¤› olgular›n varl›¤›n› ispatla yükümlüdür.” Demek ki, bir davada davac› iddias›-
n› dayand›rd›¤› olgular›n varl›¤›n›, daval› da savunmas›n› dayand›rd›¤› olgular›n
varl›¤›n› ispat etmekle yükümlüdür. 

TMK’n›n 6. maddesinde hükme ba¤lanm›fl olan “taraflardan her birini”, “hakk›-
n› dayand›rd›¤› olgular›n varl›¤›n›” ispatla yükümlü tutan ilkenin baz› istisnalar› bu-
lunmaktad›r. Esasen TMK m.6, “kanunda aksine bir hüküm bulunmad›kça” kura-
l›yla bu istisnalar›n var olabileceklerini ortaya koymufltur. Böyle bir durumda, istis-
nalar lehine olan kimse, ispat yükünden kurtulmufl olacaktr. Bu sebeple, ispat yü-
kü istisnai hallede ters çevrilmekte ve iddia edenin de¤il, karfl› taraf›n bu iddian›n
aksini ispat etmesi söz konusu olmaktad›r. Bu istisnalar aras›nda afla¤›da yer veri-
len hususlar dikkat çekicidir:

“‹spat yükünün ters çevrildi¤i haller” ifadesinden ne anl›yorsunuz? 

‹spat yükünün kanun hükmü ile yer de¤ifltirmesi: Baz› hallerde ispat yükü, bir
kanun hükmü ile de¤ifltirilmifl olabilir. Haks›z fiillerde, baz› koflullar›n yan› s›ra,
haks›z fiilde bulunan kimsenin kusurunun da ispat edilmesi zorunlu oldu¤u halde
(TBK. m. 49), sözleflmelerde, edimin ifa edilmemesinde borçlu, kusursuz oldu¤u-
nu ispat ile yükümlü tutulmufltur (TBK. 112). Anonim flirketlerde yönetim kurulu
üyeleri de kusursuz olduklar›n› ispatlamad›kça, hem flirkete hem pay sahiplerine
hem de flirket alacakl›lar›na karfl› verdikleri zararlardan sorumlu tutulmaktad›rlar
(TTK m.553/1).

1536.  Ünite  -  Hakk›n Kazan› lmas› ,  Kaybedi lmesi ,  Kul lan› lmas›  ve  Korunmas›

‹spat yükü ilkesine göre;
kanunda aksine hüküm
bulunmad›kça, bir davan›n
taraflar›ndan her biri,
hakk›n› dayand›rd›¤›
olgular›n varl›¤›n› ispatla
yükümlüdür.
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Karineler: Karine, kanun taraf›ndan mevcut ve belli olarak kabul edilen bir
olaydan, bir olgudan, bilinmeyen bir olay›n, bir olgunun varl›¤› hakk›nda sonuç ç›-
kar›lmas›n› ifade eder. Lehine karine olan kifli de ispat yükünden kurtulmakta, sa-
dece karineyi ileri sürmesi yeterli say›lmaktad›r. TMK’n›n 3. maddesinde düzenlen-
mifl olan, “... as›l olan iyiniyetin varl›d›r” fleklindeki iyiniyet (sübjektif iyiniyet) ka-
rinesi, TMK’n›n 13. maddesindeki “yafl›n›n küçüklü¤ü yüzünden veya ak›l hasta-
l›¤›, ak›l zay›fl›¤›, sarhoflluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun
biçimde davranma yetene¤inden yoksun olmayan herkes, bu kanuna göre ay›rt et-
me gücüne (temyiz kudretine) sahiptir” hükmüyle getirilen ay›rt etme gücü kari-
nesi, TMK m.285’in düzenledi¤i “Evlilik devam ederken veya evli¤in sona ermesin-
den bafllayarak üç yüz gün içinde do¤an çocu¤un babas› kocad›r” fleklindeki ba-
bal›k karinesi, bu yönde örnek olarak gösterilebilir. TMK’n›n 7. maddesi “Resmî
belgelerle ispat” kenar bafll›¤› alt›nda, “Resmî sicil ve senetler, belgeledikleri olgula-
r›n do¤rulu¤una kan›t oluflturur. Bunlar›n içeri¤inin do¤ru olmad›¤›n›n ispat›,
kanunlarda baflka bir hüküm bulunmad›kça, herhangi bir flekle ba¤l› de¤ildir”
hükmüne yer vermektedir. Bu durumda hakk›n kayna¤›n› teflkil eden olgu, resmî
bir sicile (örne¤in; nüfus siciline, tapu siciline) veya resmî bir senede (örne¤in; ta-
pu senedine, noter senedi) dayand›r›l›yorsa, bunlar›n do¤ru olmad›¤›n›n ispat›,
karfl› tarafa düflecektir. Ayr›ca, TMK’n›n 7. maddesinin ikinci f›kras›na göre, kanun-
da baflka bir düzenleme bulunmuyorsa, bu ispat herhangi bir flekle de ba¤l› olma-
yacakt›r. Bu maddedeki düzenleme de resmî sicil ve resmî senetler hakk›nda bir
karineye iflaret etmektedir. ‹ddias›n› resmî sicil ve resmî senetlere dayand›ran taraf,
karineden yararland›¤› için iddias›n› ispat zorunda kalmayacakt›r.

‹krar: Taraflardan birinin iddias›n›n gerçek oldu¤unun karfl› tarafça kabul edil-
mesi demek olan ikrar halinde de di¤er taraf›n ispat yükümlülü¤ü ortadan kalkar.
Ancak TMK’n›n boflanmada yarg›lama usulüne iliflkin 184. maddesinin 3. bendin-
de yer alan “taraflar›n bu konudaki her türlü ikrarlar› hâkimi ba¤lamaz” fleklin-
deki hüküm ikrar›n istisnas›n› teflkil eder.

Haklar›n korunmas› ile ilgili olarak daha kapsaml› bilgi edinebilmek için, yararl› bir kay-
nak olarak Hukuk Bafllang›c› adl› kitab› okuyabilirsiniz (Necip Bilge, Ankara: Turhan Ki-
tabevi, 2010).
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Karine, kanun taraf›ndan
mevcut ve belli olarak kabul
edilen bir olaydan, bilinen
bir olgudan, bilinmeyen bir
olay›n, bir olgunun varl›¤›
hakk›nda sonuç
ç›kar›lmas›n› ifade eder.

Devlet memurlar› veya
noterler, resmî makamlar
taraf›ndan tutulan sicillere
(nüfus kütü¤ü, tapu sicili,
evlenme sicili vb.) resmi
siciller denir.

Noterler veya yetkili
makamlar taraf›ndan
düzenlenen, mahkeme
ilamlar›, vak›f senedi, miras
sözleflmesi vb. yaz›l›
belgelere resmî senetler
denir.
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1556.  Ünite  -  Hakk›n Kazan› lmas› ,  Kaybedi lmesi ,  Kul lan› lmas›  ve  Korunmas›

Hakk›n kazan›lmas›n› anlatmak

Bir hakk›n bir kifliye ba¤lanmas›na hakk›n kaza-
n›lmas› ad› verilir. Bu durumda kifli ile hak ara-
s›nda bir ba¤lant› kurulmaktad›r. Bir hakk›n ka-
zan›lmas›na, baflka bir ifade ile hakk›n do¤umu-
na yol açan olgular üç tanedir. Bunlar; hukuki
olay, hukuki fiil ve hukuki ifllemdir. Hukuk düze-
ninin kendilerine hukuki sonuçlar ba¤lad›¤› olay-
lara hukuki olay denir. Hukukun kendisine hu-
kuki sonuç ba¤lad›¤› insan iradesi, hukuki fiil ola-
rak adland›r›l›r. Hukuki ifllem, bir veya birden
fazla kiflinin hukuki bir sonuca yöneltilmifl irade
aç›klamas›d›r. Haklar, özellikle de malvarl›¤› hak-
lar› aslen kazanma ve devren kazanma olmak
üzere iki flekilde kazan›l›r. Aslen kazanmada kifli,
o zamana kadar hiç kimseye ait olmayan ve as-
l›nda daha önceden mevcut olmayan bir hakk›,
kendi fiiliyle elde ederek o hakk›n ilk sahibi ol-
maktad›r. Haklar›n aslen kazan›lmas›n›n yollar›;
iflgal, ihraz, baflkas›na ait bir fleyi iflleme, mallar›n
kar›flmas› ya da birleflmesi, baflkas›na ait bir eflya-
y› zamanafl›m› ile kazanmad›r. Devren kazanma,
bir kiflinin bir hakk› o zamana kadar sahibi olan
kifliden elde etmesidir. Devren kazanmada, hak-
k› kazanana “halef” denilmektedir. Hak, bütün
alacak (aktifi) ve borçlar› (pasifi) ile devrediliyor-
sa, “külli halefiyet”; sadece bir k›s›m haklar bir
kimseden baflka bir kimseye devir yoluyla geçiri-
liyorsa “cüz’i halefiyet” söz konusudur. 

Hakk›n kazan›lmas›nda iyiniyet kavram›n›

aç›klamak

‹yiniyet kavram›, bir hak kazan›l›rken hakk›n ka-
zan›lmas›na engel olan bir sebebin mevcudiyeti
veya o hakk› kazanma için gerekli olan bir unsu-
run yoklu¤u hakk›nda gerekli özeni göstermesi-
ne ra¤men kiflide varolan, makul görülebilen bir
yanl›fl bilgi ya da bilgisizli¤i ifade eder. TMK
m.3’te yer alan “Kanunun iyiniyete hukuki bir
sonuç ba¤lad›¤› durumlarda, as›l olan iyiniyetin
varl›¤›d›r” fleklindeki hüküm, haklar›n do¤umu-
na, hüküm ve sonuçlar›na uygulanacak ana ilke
olan “iyiniyet kural›”n› düzenlemektedir. ‹yiniye-
tin unsurlar› flöyle s›ralanabilir: Kifli hatal› (yan-
l›fl) bir bilgiye sahip veya bilgisiz olmal›d›r, bu
hatal› bilgi veya bilgisizlik kiflinin kendi kusu-

rundan ortaya ç›km›fl olmamal›d›r, söz konusu
hatal› (yanl›fl) bilgi veya bilgisizlik ya yaln›z hak-
k›n do¤umu veya kazan›lmas› an›nda bulunmal›
ya da devaml› olarak mevcut olmal›d›r. Sahibinin
elinden iste¤iyle ç›kan bir menkul mal› devralan
iyiniyetli üçüncü kifli o mal›n mülkiyetini kaza-
n›r. Sahibinin elinden iste¤i olmadan ç›kan bir
menkul mal›n (örne¤in çal›nan, bir yerde unutu-
lan eflyan›n) iyiniyetli de olsa mülkiyeti kazan›la-
maz. Fakat iyiniyetli kifli sahibinin elinden r›zas›
d›fl›nda ç›kan bir mal› aç›k artt›rmadan, bu gibi
mallar satan yerlerden veya pazardan alm›fl ise
k›smen korunmaktad›r, yani o mal›n mülkiyetini
kazanamamaktad›r, ama mal› iade etmeden önce
mal›n sahibinden o mal için ödedi¤i semenin ia-
de edilmesini isteyebilir. Sahibinin elinden iste¤i
olmadan ç›kan mal para veya hamiline yaz›l› se-
net ise, bunlar› iktisap eden (kazanan) iyiniyetli
üçüncü kifli hak sahibi olur.

Hakk›n kullan›lmas›n› ve dürüstlük kural›n› ifa-

de etmek

Hakk›n kullan›lmas›, kiflinin hukuk düzenince
korunan menfaatleri (haklar›) çerçevesinde, ken-
disine tan›nan yetkilerinden faydalanmak üzere
harekete geçmesidir. Türk Medeni Kanunu’nun
2. maddesinin birinci f›kras›; “Herkes haklar›n›
kullan›rken ve borçlar›n› yerine getirirken dü-
rüstlük kurallar›na uymak zorundad›r” demekte-
dir. Dürüstlük kurallar›, normal, orta zekâl›, ma-
kul, dürüst kiflilerin, toplum içinde karfl›l›kl› gü-
vene, ahlaka ve dürüstlü¤e dayal› davran›fllar›
sonucunda ortaya ç›kan ve toplumun ihtiyaçla-
r›yla ifl hayat›n›n gereklerine uygun oldu¤u ölçü-
de herkesçe benimsenen kurallard›r. Türk Mede-
ni Kanunu’nun 2. maddesinin ikinci f›kras›nda
yer alan “Bir hakk›n aç›kça kötüye kullan›lmas›-
n› hukuk düzeni korumaz” fleklindeki düzenle-
me, hakk›n kötüye kullan›lmas›na iflaret eder.
Buna göre bir hak, sahibi taraf›ndan iyi kullan›l-
d›¤› takdirde hukuk düzenince korunmaya lay›k-
t›r, aksi takdirde hukuk düzeninin korumas›ndan
yararlanamaz. 
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Hakk›n kaybedilmesinin sebeplerini belirlemek

Hakk›n kaybedilmesi, bir hakk›n hak sahibinin
elinden ç›kmas›, o hakk›n hak sahibinden ayr›l-
mas›d›r. Hak sahibinin, sahip oldu¤u bir hakk›n
hukuki ifllem, hukuki fiil ya da hukuki olay so-
nucunda bir baflka kifliye devredilmesiyle hakk›n
nisbi kayb› gerçekleflir (örne¤in; sat›fl sözleflme-
sinde sat›fl ile; ba¤›fllama sözleflmesinde ba¤›flla-
ma ile baz› haklar hakk› devredenden hakk› dev-
ralana geçmektedir). Bir hakk›n kayb› sonucun-
da hak tamamen ortadan kalk›yorsa hakk›n mut-
lak kayb› söz konusu olur. Hakk›n mutlak kayb›
da bir hukuki olay, hukuki fiil ya da hukuki ifl-
lem sonucu gerçekleflebilir (bir kimsenin sahip
oldu¤u gazeteyi çöpe atmas›yla art›k gazetenin
sahibi olmaktan ç›kmas›, ya da mirastan feragat
sözleflmesiyle mirastan feragat eden bir kiflinin,
mirasç›l›k s›fat›n›, dolay›s›yla miras hakk›n› kay-
betmesi vb.). 

Hakk›n korunmas›n›n yollar›n› özetlemek

Günümüzde modern hukuk sistemlerinde hakla-
r›n devlet eliyle korunmas› ilkesi benimsenmifl
olup, hak sahibi hakk›n› devletin yarg› organlar›
önünde dava açarak ve bu organlar›n zorlama-
s›yla elde edebilmektedir. Kanun ancak çok istis-
nai hallerde kiflinin kendi hakk›n› do¤rudan do¤-
ruya korumas›na müsaade etmifltir. Bir kiflinin
sahip oldu¤u talep hakk›, bir kiflinin hakk›n› el-
de etmek veya hakk›na sayg› gösterilmesini sa¤-
lamak amac›yla, sözlü ya da yaz›l› olarak karfl›
tarafa yöneltti¤i isteme yetkisidir. Dava hakk›, ta-
lep hakk›n› Devletin tarafs›z ve ba¤›ms›z yarg›
organlar› (mahkemeler) önünde ileri sürme ve
onlar arac›l›¤› ile yerine getirilmesini isteme yet-
kisidir. Bir kiflinin, hakk›n›n korunmas› ya da el-
de edilmesi, bir uyuflmazl›¤›n halli veya önlen-
mesi yahut bir kifliye karfl› hukuki bir etkinin sa¤-
lanmas› için mahkeme yoluyla Devletin hareke-
te geçmesinin istenmesine dava denir. Dava s›ra-
s›nda taraflardan biri (daval›), di¤er taraf›n iste-
mini kabul ederse, kural olarak dava sona erer.
Savunma ile daval› iddia edilen olgulara karfl›l›k

vermektedir. ‹nkâr, daval› taraf›ndan, davac›n›n
dayand›¤› olgular›n, olaylar›n mevcut olmad›¤›-
n›n iddia edilmesidir. ‹tirazda daval›, davac›n›n
ileri sürdü¤ü olgulara karfl› baflka olaylar, olgular
belirterek, davac›n›n iddia etti¤i hakka sahip ol-
mad›¤›n› iddia etmektedir. Def’i, daval›n›n, dava-
c›n›n ileri sürdü¤ü olay ve dava konusunu kabul
etmekle birlikte, kendi edimini yerine getirmek-
ten çekinmesini hakl› gösterecek karfl› sebepleri
ileri sürmesidir. Cebri icra, borçlar›n› ödemeyen
borçlular›n, devlet gücü ile borçlar›n› ödemeye
zorlanmalar›d›r. Kanun çok istisnai durumlarda,
kiflinin hakk›n› bizzat kendisinin korumas›na izin
vermektedir. Bu istisnai haller; hakl› savunma
(meflru savunma / meflru müdafaa), zaruret (›zt›-
rar) hali ve kuvvet kullanma (ihkak› hak) olarak
belirtilmektedir.

4
N
A M A Ç

5
N
A M A Ç



1. “Bir k›s›m tek tarafl› hukuki ifllemler belli bir muha-
taba yöneltilmektedir.”
Yukar›daki ifadeye göre afla¤›dakilerden hangisi bu tür
bir hukuki ifllem de¤ildir?

a. Evlilik d›fl› do¤an çocu¤un tan›nmas›
b. Bir sözleflmeden dönülmesi
c. Bir vekilin azledilmesi
d. Önal›m hakk›n›n kullan›lmas›
e. Gerial›m hakk›n›n kullan›lmas›

2. Hakk›n kazan›lmas›na (do¤umuna) yol açan olgular
ile ilgili olarak afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Hakk›n kazan›lmas›na (do¤umuna) yol açan ol-
gular; “hukuki olay”, “hukuki fiil” ve “hukuki ifl-
lemler” olmak üzere üç tanedir.

b. Genifl anlamda hukuki olay, kanun koyucunun
kifli iradesi sonucu olup olmad›¤›na bakmaks›-
z›n hüküm ve sonuç ba¤lad›¤› olaylard›r.

c. Hukuki fiil, hukukun kendisine hukuki sonuç
ba¤lad›¤› insan iradesini (insan davran›fllar›n›)
ifade eder.

d. Hukukun, kiflinin davran›fl›na onun iradesine
uygun sonucu ba¤lamas› halinde hukuki ifllem
ortaya ç›kar.

e. Her hukuki ifllemde, irade aç›klamas› ve duygu
aç›klamas› olmak üzere üzere iki unsur bulunur.

3. Afla¤›dakilerden hangisi, haklar›n aslen kazan›lmas›
yollar›ndan de¤ildir? 

a. Baflkas›na ait bir eflyay› zamanafl›m› ile kazanma
b. Sahipsiz bir tafl›nmaz üzerinde aslen mülkiyet

hakk›n›n kazan›lmas›n› sa¤layan “iflgal”
c. Sahipli tafl›n›rlar üzerinde bu yolla mülkiyet hak-

k›n›n kazan›lmas›na imkan veren “ihraz”
d. Baflkas›na ait bir fleyi iflleme
e. Mallar›n kar›flmas› ya da birleflmesi

4. TMK m.3’te yer alan “Kanunun iyiniyete hukuki bir
sonuç ba¤lad›¤› durumlarda, as›l olan iyiniyetin varl›¤›-
d›r...” fleklindeki hüküm, haklar›n do¤umuna, hüküm
ve sonuçlar›na uygulanacak ana ilke olan iyiniyet kura-
l›n› düzenlemektedir.
Yukar›daki paragraf do¤rultusunda afla¤›daki ifadeler-
den hangisi söylenemez?

a. TMK m.3, özel hüküm niteli¤indedir. 
b. Esasen iyiniyet kavram›, bir olay› bilmek veya bil-

memek fleklindeki sübjektif bir esasa dayan›r. 
c. TMK m.3, kiflilerin bir hakk› kazan›rken dürüst

ve namuslu bir flekilde hareket etmeleri gerekti-
¤ini hatrlatmaktad›r. 

d. TMK. m.3’de iyiniyet, bir karine niteli¤i kazanm›flt›r. 
e. TMK m.3’de, herkesin iyiniyetli oldu¤u kanun

taraf›ndan farz ve kabul edilmifltir.

5. Bir tafl›n›r mal› kaç y›l süre ile davas›z ve aral›ks›z
iyiniyetle ve malik s›fat›yla zilyetli¤inde bulunduran ki-
fli, zamanafl›m› yoluyla bu sürenin sonunda o tafl›n›r
mal›n maliki olur?

a. 1 y›l
b. 2 y›l 
c. 3 y›l
d. 5 y›l
e. 10 y›l

6. Afla¤›dakilerden hangisi, hakk›n mutlak kayb›n›n
söz konusu oldu¤u hallerden de¤ildir?

a. Sat›fl sözleflmesinde sat›c›n›n mal› satmas›
b. Bir kimsenin gazetesini çöpe atmas›
c. Bir kimsenin evinin yanarak kül olmas›
d. Bir kimsenin arazisinin kamulaflt›r›lmas›
e. Mirasb›rakan› öldüren mirasç›n›n mirasç›l›k hak-

k›n› kaybetmesi

7. Dürüstlük kurallar› ile ilgili olarak afla¤›daki ifade-
lerden hangisi do¤ru de¤ildir?

a. Türk Medeni Kanununun 2. maddesinde bahsi
geçen dürüstlük kurallar› hukuki iliflkilerin içeri-
¤ini düzenlemektedir. 

b. Dürüstlük kurallar›, belirli bir makam taraf›ndan
konulmufl yaz›l› kurallard›r.

c. Dürüstlük kurallar›, kifliler d›fl›nda oluflmufl ve
onlara zorla kabul ettirilmifl kurallard›r. 

d. Dürüstlük kurallar›n› hakim önüne gelen uyufl-
mazl›kta taraflar›n bir talebi olmasa da kendili-
¤inden uygulamakla yükümlüdür.

e. Dürüstlük kurallar›, normal, orta zekal›, makul,
dürüst kiflilerin, toplum içinde karfl›l›kl› güvene,
ahlaka ve dürüstlü¤e dayal› davran›fllar› sonu-
cunda ortaya ç›kan ve toplumun ihtiyaçlar›yla ifl
hayat›n›n gereklerine uygun oldu¤u ölçüde her-
kesçe benimsenen kurallard›r.

8. Bir kiflinin kendisine veya mal›na yönelik bir sald›r›
söz konusu oldu¤unda belirli flartlar alt›nda kuvvet kul-
lanarak bu sald›r›y› uzaklaflt›rma hakk›na sahip olmas›-
na ne denir?

a. Izt›rar
b. ‹hkak› hak
c. Cebri icra
d. Meflru müdafaa
e. Def’i

Kendimizi S›nayal›m
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9. Hakk›n korunmas› için aç›labilecek davalarla ilgili
olarak afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r?

a. Eda davas› ile mahkemeden, daval›n›n, bir fleyi
vermeye veya yapmaya yahut yapmamaya mah-
kûm edilmesi talep edilmektedir. 

b. Tespit davas› ile mahkemeden, bir hakk›n veya
hukuki iliflkinin varl›¤›n›n ya da yoklu¤unun ya-
hut bir belgenin sahte olup olmad›¤›n›n belir-
lenmesi talep edilmektedir.

c. Eda davas› ile mülkiyet hakk›na ba¤l› olarak bir
mal›n iadesi talep edilirse ifa davas› söz konusu
olur.

d. ‹nflai dava ile mahkemeden, yeni bir hukuki du-
rum yarat›lmas› veya mevcut bir hukuki duru-
mun içeri¤inin de¤ifltirilmesi yahut onun orta-
dan kald›r›lmas› talep edilebilmektedir.

e. Tespit davas› açan›n, kanunlarda belirtilen istis-
nai durumlar d›fl›nda, bu davay› açmakta huku-
ken korunmaya de¤er güncel bir yarar› bulun-
mas› gere¤ini de Kanun aramaktad›r. 

10. Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesinin ikinci f›k-
ras›nda, “Bir hakk›n aç›kça kötüye kullan›lmas›n› hukuk
düzeni korumaz” fleklindeki düzenleme yer al›r.
Yukar›daki ifade do¤rultusunda, “hakk›n kötüye kullan›l-
mas›” ile ilgili olarak afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r?

a. Hakk›n kötüye kullan›lmas›ndan bahsedebilmek
için, hukuk düzeni taraf›ndan tan›nm›fl bir hak-
k›n varl›¤› gerekir.

b. Hakk›n aç›kça dürüstlük kural›na ayk›r› olarak
kullan›lmas› gerekir.

c. Hakk›n dürüstlük kural›na ayk›r› kullan›lmas›n-
dan baflkalar›n›n zarar görmüfl ya da zarar gör-
me tehlikesiyle karfl›laflm›fl olmalar› gerekir.

d. Bir hakk›n kullan›lmas›n›n baflkalar›n›n menfa-
atlerini zarara u¤ratm›fl olmas› herzaman hakk›n
kötüye kullan›lmas› teflkil eder.

e. S›rf baflkas›na zarar vermek amac›yla hareket
edilmesi ve yarat›lm›fl olan güvene ayk›r› hare-
ket edilmesi, hakk›n kötüye kullan›lmas›na ilifl-
kin olay örnekleridir.

Meflru müdafaa var, ceza vermeyin 

Geceleyin eve giren ve ikiz bebeklerinden birini çal-
mak isteyen h›rs›z› öldüren Mehmet-Yasemin Atakul
çifti hakk›nda ömür boyu hapis talebiyle dava aç›ld›.
Savc› ise meflru müdafaa halinin dikkate al›narak çifte
ceza verilmemesini istedi. 
ADANA’da, çocuklar›n› çalmak isteyen 46 yafl›ndaki
Mustafa Çakmak’›n ölümüne neden oldu¤u iddia edilen
30 yafl›ndaki Mehmet Atakul ile 38 yafl›ndaki efli Yase-
min Atakul hakk›nda ömür boyu hapis cezas› istemiyle
dava aç›ld›. Ancak savc›, çifte ceza verilmemesini istedi. 
Çakmak, 5 A¤ustos 2009’da sabaha karfl› Atakul ailesi-
nin evine girdi. Çiftin, havan›n s›cak oluflu nedeniyle,
iki yafl›ndaki k›zlar› Gülten ve olay tarihinde 1.5 ayl›k
olan ikizleri Mustafa ve Ramazan Atakul ile birlikte bal-
konda yatt›¤› evde, ikizlerden Ramazan a¤lad›. Bebe¤e
mama haz›rlay›p odaya geçti¤i s›rada di¤er ikiz bebe¤i
alan Çakmak ile karfl›laflan Yasemin Atakul, ç›¤l›k att›.
Gürültüye uyanan Mehmet Atakul, eflinin verdi¤i b›çak-
la, Çakmak’› b›çaklad›. Yaralanan Çakmak, ikinci katta-
ki evin balkonundan atlay›nca, yaflam›n› yitirdi. Gözal-
t›na al›nan Atakul çifti, ç›kar›ld›klar› mahkemece tutuk-
suz yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›. Atakul çifti hak-
k›nda, ‘Kasten adam öldürme’ suçundan ömür boyu
hapis cezas› istemiyle dava aç›ld›. Ancak savc›, çifte,
meflru savunma ve zorunluluk halinin dikkate al›narak
ceza verilmemesini istedi.

Kaynak: Mehmet KAYMAK / DHA 13 Ocak 2010
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/13460750.asp

Yaflam›n ‹çinden
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H›rs›z mal›na 3 y›l 

1 Nisan’dan itibaren yürürlü¤e girecek olan yeni TCK,
h›rs›zl›k mal› satanlar›n ‘bilmiyordum’ mazeretini geçer-
siz k›lacak. Halen 512’nci madde olarak düzenlenen ya-
saya göre 7 gün olan taban ceza, 165 numarayla düzen-
lenen yeni TCK’da 6 aya ç›kar›l›yor. Her iki yasada üst
s›n›r yine 3 y›l. 
YEN‹ TCK, çal›nt› mal› bilerek alanlar›n beraat etmeleri-
ni zorlaflt›r›yor. Kuyumcular Odas›’n›n üyelerine ‘dikkat-
li olun’ uyar›s› yapmas›na neden olan, 1 Nisan’dan itiba-
ren yürürlü¤e girecek yeni yasada mevcut yasadaki ‘bi-
lerek’ sözcü¤ünün kald›r›lmas› evinde ya da iflyerinde
çal›nt› mal ç›kan kifliye mahkumiyet yolunu açabilecek. 
Mevcut yasaya göre bugüne kadar h›rs›zl›k mal›n› sat›n
alan kiflinin ‘bilerek’ ald›¤›n›n tespiti çok güç oldu¤un-
dan, bu konuda aç›lan davalar›n yüzde 99’u beraatle
sonuçlan›yordu. Yeni yasayla evinde, üstünde ya da ifl-
yerinde çal›nt› mal ç›kan kiflinin beraat etmesi güçlefli-
yor, mahkumiyet riski art›yor. Halen 512’inci madde
olarak düzenlenen yasaya göre 7 gün olan taban ceza,
165 numarayla düzenlenen yeni TCK’da 6 aya ç›kar›l›-
yor. Her iki yasada üst s›n›r yine 3 y›l. 
Hukukçular, mevcut ceza kanununda oldu¤u gibi yeni
TCK’da da ‘bilerek’ sözcü¤ü kalksa dahi ‘bilmeden sa-
t›n alan’ kifliyi mahkum etmenin mümkün olmad›¤›n›
savunuyor. Bir Cumhuriyet Savc›s› bu durumu, ‘Hukuk-
ta mant›ks›zl›k olmaz. Yeni yasa sonucu pek de¤ifltir-
mez ama yeni yasaya göre ortaya konulacak bir içtihat,
yeni süreci yönlendirebilir’ diyor. 3 y›la kadar hapis ce-
zas› öngören yasaya göre ilk etapta san›¤›n para ceza-
s›yla kurtulmas› mümkün olsa da çal›nt› mal alma suçu-
nu al›flkanl›k haline getirdi¤i tespit edilen kifli yasa uya-
r›nca 1 y›ldan afla¤› olmamak üzere hapis cezas›na mah-
kum edilebiliyor.

KUYUMCU ZORDA

‹stanbul Kuyumcular Odas›’na ba¤l› 7 bin kuyumcu bu-
lundu¤unu belirten ‹stanbul Kuyumcular Odas› Baflka-
n› Ahmet Karbeyaz ise ‘Bu yasan›n h›rs›zl›¤› önleyici
hiçbir özelli¤i bulunmuyor. Bir taraf› düzeltelim derken
bir taraf› ma¤dur ediyorlar. Kuyumcular, alt›n satmak
isteyen tan›mad›¤› kiflilerden ‘alt›n satabilir’ ka¤›d› iste-
yeceklerdir. Bu durum vatandafl› da zor durumda b›ra-
kacakt›r’ dedi. 

Kaynak: Ali DA⁄LAR, Serkan AKKOÇ / ‹STANBUL
http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2005/02/15/599824.asp

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hakk›n Kazan›lmas›” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hakk›n Kazan›lmas›” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hakk›n Kazan›lmas›” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹yiniyet Kavram›” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹yiniyetin Sonuçlar›” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hakk›n Kaybedilmesi” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hakk›n Kullan›lmas›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hakk›n Korunmas›” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hakk›n Korunmas›” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hakk›n Kullan›lmas›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Genifl anlamda hukuki olay için; kiflili¤in, çocu¤un sa¤
olarak tamam›yla do¤dudu¤u anda bafllamas›, kiflili¤in
ölümle sona ermesi, miras›n, mirasb›rakan›n ölümüyle
aç›lmas›, vb. örnek verilebilir.Dar anlamda hukuki olay
için; bir kiflinin bir baflka kifliyi vekil tayin etmesi, mi-
rasb›rakan›n bir mirasç›s›n› affetti¤ini aç›klamas›, bir
kimsenin arkadafl›na borçlu oldu¤unu ikrar etmesi, vb.
örnek verilebilir.

S›ra Sizde 2

Hukuki fiil, hukukun kendisine hukuki sonuç ba¤lad›-
¤› insan iradesini (insan davran›fllar›n›) ifade eder. Hu-
kuk düzeni insan davran›fllar›n›n hepsine olmasa da bir
k›sm›na hukuki sonuçlar ba¤lamaktad›r. Kiflinin o hu-
kuki sonucu isteyip istemedi¤i hukuki fiilde önem tafl›-
maz. Kifli fiiline (davran›fl›na), böyle bir hukuki sonu-
cun ba¤lanmas›n› istememifl olsa dahi hukuk düzeni ki-
flinin iradi fiiline belli bir hukuki sonuç ba¤layabilmek-
tedir. Örne¤in, bir gerçek kiflinin yerleflmek niyetiyle
bir flehirde sürekli oturmaya bafllamas› halinde, o flehir
o kiflinin istese de istemese de yerleflim yeri (ikametgâ-
h›) say›lacakt›r.
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S›ra Sizde 3

Hukuki ifllemin çekirde¤ini teflkil eden irade aç›klama-
s›nda, bir hakk›n veya bir hukuki iliflkinin kurulmas›,
de¤ifltirilmesi veya sona erdirilmesi istenir. ‹stenen hu-
kuki sonucun do¤mas› için, iradenin bu hukuki sonu-
cun do¤mas›na yönelik olarak aç›klanmas› gerekir. ‹ra-
de aç›klamalar›, aç›k veya örtülü (z›mni) olabilir. ‹rade
aç›klamalar› ikiye ayr›l›r: Karfl› tarafa ulaflmas› gereken
irade aç›klamalar› ve karfl› tarafa ulaflmas› gerekli olma-
yan irade aç›klamalar›. ‹lkinde, irade aç›klamas›n›n hu-
kuki sonuç do¤urabilmesi için mutlaka karfl› tarafa yö-
neltilmifl olmas› gerekir (örne¤in, sözleflmelerde). Di¤e-
rinde ise hukuki sonucun do¤mas› için irade aç›klama-
s›n›n karfl› tarafa yöneltilmesi gerekli de¤ildir, üçüncü
kifliler taraf›ndan tan›nabilecek flekilde yap›lm›fl olmas›
yeterlidir (örne¤in, vasiyetname yap›lmas›nda).

S›ra Sizde 4

Hukuka ayk›r› fiiller, “haks›z fiiller” ve “borca ayk›r› fi-
iller (borca ayk›r›l›k)” olmak üzere ikiye ayr›l›r. Haks›z
fiillerde taraflar aras›nda önceden var olan bir hukuki
iliflkiye ayk›r›l›k söz konusu olmaz (bir kiflinin arabas›y-
la bir baflka araca çarpmas› vb.). Borca ayk›r›l›kta, ta-
raflar aras›nda önceden var olan bir hukuki iliflkiye ay-
k›r› bir davran›flta bulunulmas› söz konusudur (borçlu-
nun bir sözleflmeden do¤an borcunu alacakl›s›na za-
man›nda ödememesi vb).

S›ra Sizde 5

Haklar›n aslen kazan›lmas›, maddi mallar (eflya) üzerin-
de olabilece¤i gibi, maddi olmayan mallar veya kifliler
üzerindeki haklara iliflkin de olabilir. Bir yazar›n yay›m-
lanm›fl kitab› üzerindeki telif hakk›, yeni bir bulufla ilifl-
kin patent hakk› yahut anne ve baban›n yeni do¤mufl
çocuklar› üzerindeki velayet hakk› da bir baflkas›ndan
devral›nmamakta, aslen kazan›lmaktad›r.

S›ra Sizde 6

Hak, bütün alacak (aktifi) ve borçlar› (pasifi) ile devre-
diliyorsa, “külli halefiyet” söz konusu olur. Örne¤in
miras›n intikalinde, TMK m.599/II hükmü gere¤i, mi-
rasç›lar, mirasb›rakan›n ayni haklar›n›, alacaklar›n›, di-
¤er malvarl›¤› haklar›n›, tafl›n›r ve tafl›nmazlar üzerin-
deki zilyetliklerini do¤rudan do¤ruya kazanmakta ve
mirasb›rakan›n borçlar›ndan da kiflisel olarak sorumlu
olmaktad›rlar.

S›ra Sizde 7

Türk Medeni Kanunu’na göre, bir hakk›n do¤umuna
veya kazan›lmas›na engel olan fiili veya hukuki bir un-
suru makul bir özür kabul edilecek bir nedene dayana-
rak bilmeyen veya bilmesi mümkün olmayan kifli “iyi-
niyetli” say›l›rken bu tür bir engeli bilen veya bilmesi
gereken kifli “kötüniyetli (suiniyetli)” say›l›r.

S›ra Sizde 8

Kiflinin iyiniyetli olmas›na ra¤men hakk› kazanmas›n›n
söz konusu olamayaca¤› baz› istisnai hallerde; ay›rt etme
gücü bulunmayan kiflinin, mal› çal›nan kiflinin ve mal›
elinden r›zas› olmadan ç›km›fl olan (mal› kaybolmufl,
gaspedilmifl) kiflinin haklar› öncelikle korunmufl olur.

S›ra Sizde 9

Ahde vefa ilkesinin uygulanmas› bazen dürüstlük ku-
rallar›na ayk›r› sonuçlar ortaya ç›karabilir. Özellikle söz-
leflme yap›l›rken önceden öngörülemedi¤i için sözlefl-
mede hükme ba¤lanmam›fl olan ola¤anüstü bir halin
sonradan ortaya ç›kmas› halinde, sözleflmenin ayn› flart-
larla yerine getirilmesi borçlunun ciddi flekilde zarar
görmesine hatta mahf›na yol açaca¤›ndan, sözleflmede-
ki mevcut hükümlere göre ifan›n istenmesi dürüstlük
kurallar›na uygun olmaz. Böyle bir durumda hakim
borçlunun talebi üzerine sözleflmeyi yeni durum ve flart-
lara uygun olarak de¤ifltirmeli, sözleflmeden dönülme-
sine imkân tan›mal› ya da dürüstlük kurallar›n›n gerek-
tirdi¤i hallerde ileriye etkili sonuçlar do¤uracak flekilde
sözleflmenin feshine karar vermelidir. Doktrinde bu du-
rum “emprevizyon teorisi (öngöremezlik teorisi)” ola-
rak adland›r›l›r.

S›ra Sizde 10

Savunmada daval›n›n ileri sürebilece¤i itiraz ile def’i ara-
s›nda farklar flöyledir: 1) ‹tirazdan farkl› olarak def’ide
hak mevcut olmakla birlikte baz› hakl› sebepler dolay›-
s›yla hak art›k dava yoluyla hiç veya geçici olarak elde
edilemez hale gelmektedir (alaca¤›n zamanafl›m›na u¤ra-
mas›nda oldu¤u gibi). 2) Usul hukukuna göre itiraz söz
konusu oldu¤unda hakimin itiraz› resen dikkate almas›
gerekirken, def’iyi hakim resen dikkate alamaz, daval›
ancak def’inin varl›¤›n› ileri sürerse hakim dikkate al›r.

S›ra Sizde 11

“‹spat yükünün ters çevrildi¤i haller” ifadesinden; ispat
yükünün istisnai hallerde ters çevrildi¤i ve bu istisnai
hallerde iddia edenin iddias›n› ispat ekmekle yükümlü
olmay›p, karfl› taraf›n bu iddian›n aksini ispat etmekle
yükümlü oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
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Ticaret Hukukunu özetleyebilecek,
Devletler Özel Hukukunu tan›mlayabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.
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G‹R‹fi
Kamu hukuku - özel hukuk ayr›m›, hukukun temel ayr›mlar›ndan biri olmakla be-
raber art›k eski önemini yitirmifltir. Günümüzde sadece e¤itim amac›yla kullan›l-
maktad›r. Bu ayr›mda esas olan, kamu hukukunun aksine özel hukukta, taraflar›n
serbest iradeleri ile eflitlik ilkesi esaslar› içinde hukuki iliflkiye girmeleridir. Kamu
hukukunda ise iliflkinin kamusal bir yan›n›n olmas›, iliflkinin eflit flartlarda olmas›-
n› engellemekte, kamu menfaati dikkate al›nmaktad›r.

Son y›llarda ça¤dafl insan iliflkilerinin daha karmafl›k bir içeri¤e sahip olmas›,
kamu hukuku - özel hukuk ayr›m›n›n önemini yitirmesine neden olmufltur. Art›k
bir iliflkiyi sadece özel hukuk ya da salt kamu hukuku iliflkisi olarak görebilme im-
kân› neredeyse kalmam›flt›r. ‹nsana verilen de¤er, onun korunmas›na yönelik ça-
balar› her geçen gün daha da art›rmaktad›r. Çünkü her geçen gün, sahip oldu¤u-
muz haklara yönelik tehdit ve tacavüzler artmaktad›r. Bu sebeple söz konusu hak-
lar›n korunmas›n› taraflardan bekleme imkân› azalm›flt›r. O nedenle de koruma,
kamu gücü kullanarak sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r.

Kamu gücü, haklar›n korunmas›nda de¤iflik araçlara sahiptir. Haklar›n korun-
mas›nda kolluk kuvvetlerinden yararlan›labilece¤i gibi, koruyucu hükümlerle de
toplumun davran›fllar›na s›n›rlamalar getirilebilir. Bu durum kamu hukukunun et-
kinli¤ini her geçen gün art›rmas› sonucunu do¤urmakta ve kamu hukuku, içerdi¤i
s›n›rland›r›c› ve koruyucu hükümlerle özel hukuku gittikçe istila etmektedir. Taraf-
lar›n özgür iradeleriyle sözleflme yapabilme hürriyeti her geçen gün daha fazla s›-
n›rland›r›lmakta, getirilen koruyucu hükümlere taraflar›n da uymas› istenmektedir.
Buna, sözleflme serbestisinin yasalarla s›n›rland›r›lmas› diyebiliriz.

Tüm bu ça¤dafl geliflmelere ra¤men kamu hukuku - özel hukuk ayr›m› varl›¤›-
n› korumaktad›r. Biz de bu bölümde özel hukukun dallar›na ve o dallar›n karak-
teristik içeriklerine de¤inmeye çal›flaca¤›z.

Özel Hukukun Dallar›

fiekil 7.1
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MEDEN‹ HUKUK
Medeni hukuk, gerçek ya da tüzel kiflilerin toplumsal iliflkilerinde ön plana ç›kan
haklar›n› konu al›r. Temeli Roma hukukunda, Roma vatandafllar›na tan›nan özel
hukuka dayal› olan medeni hukukta esasen insan›n do¤umla kazand›¤› haklar d›-
fl›nda, sonradan elde etti¤i haklar da düzenlenir. 

Medeni Kanun’un bafllang›ç k›sm›n› oluflturan ilk yedi maddesinde, temel ilkele-
re yer verilmifltir. Bu ilkeler hukukun hemen her alan›nda küçük de¤iflikliklerle uy-
gulanmaktad›r. Nitekim 5. maddeye göre “Bu Kanun ve Borçlar Kanununun genel
nitelikli hükümleri, uygun düfltü¤ü ölçüde tüm özel hukuk iliflkilerine uygulan›r”.

Buna göre kanun, sözüyle ve özüyle de¤indi¤i bütün konularda uygulan›r. Ka-
nunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da
yoksa kendisi kanun koyucu olsayd› nas›l bir kural koyacak idiyse ona göre karar
verir. Herkes, haklar›n› kullan›rken ve borçlar›n› yerine getirirken dürüstlük kural-
lar›na uymak zorundad›r. Bir hakk›n aç›kça kötüye kullan›lmas›n› hukuk düzeni
korumaz (m.2). Kanunun iyiniyete hukuki bir sonuç ba¤lad›¤› durumlarda, as›l
olan iyiniyetin varl›¤›d›r (iyiniyet kural›). Yani kiflilerin kural olarak iyiniyetle dav-
rand›¤› kabul edilir. Aksini iddia eden bunu ispatlamak durumundad›r. Ancak, du-
rumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet
iddias›nda bulunamaz (m.3).

Hakimin takdir yetkisi de ayn› bölümde, 4. maddede yer al›r. Hükme göre, ka-
nunun takdir yetkisi tan›d›¤› veya durumun gereklerini ya da hakl› sebepleri göz
önünde tutmay› emretti¤i konularda hâkim, hukuka ve hakkaniyete göre karar ve-
rir. Yine kanunda aksine bir hüküm bulunmad›kça, taraflardan her biri, hakk›n›
dayand›rd›¤› olgular›n varl›¤›n› ispatla yükümlüdür.

1926 tarihli eski Medeni Kanun, 2001 y›l›nda yerini yenisine b›rakm›flt›r. 4721
say›l› Türk Medeni Kanunu, 22.11.2001’de kabul edilmifltir. Yasa toplam dört kitap-
tan oluflturulmufltur. Bunlar, kifliler hukuku, aile hukuku, eflya hukuku ve miras
hukuku kitaplar›d›r.

Medeni Hukuk, genel olarak hangi haklar› düzenler?

Kifliler Hukuku
Medeni Kanun kiflileri, gerçek ve tüzel kifliler olmak üzere ikiye ay›rm›flt›r. Bu se-
beple kifliler hukukunda da ayn› yap› kullan›l›r. Gerçek kifliler hukukunda, önce
her insan›n hak ehliyeti oldu¤u belirtilir. Fiil ehliyeti ise ayr›ca irdelenir ve fiil eh-
liyetine sahip olan kimsenin kendi fiilleriyle hak edinebilece¤i ve borç alt›na gire-

164 Hukukun Temel  Kavramlar ›

Kanun sözüyle ve özüyle
de¤indi¤i bütün konularda
uygulan›r.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

M A K A L EM A K A L E

1

Bir kimsenin sürekli kalma
niyetiyle oturdu¤u yer, baflka
bir deyiflle kiflinin yerleflim
yeri, hukuk dilinde
“ikametgâh” olarak ifade
edilir. 

MEDEN‹ HUKUKUN DALLARI

Kifliler
Hukuku

Aile
Hukuku

Eflya
Hukuku

Miras
Hukuku

Borçlar
Hukuku

Türk Medeni Kanunu
Türk
Borçlar
Kanunu

fiekil 7.2

Medeni Hukukun
Dallar›



bilece¤inden hareket edilir. Bunun d›fl›nda kifliler hukuku, on sekiz yafl›n doldu-
rulmas›yla bafllayan erginli¤i de ele al›r.

Kifliler hukuku, kifliler aras›ndaki h›s›ml›k iliflkilerini de ele al›r. H›s›mlar› birbi-
rine ba¤layan do¤um say›s›yla belli olan h›s›ml›¤a kan h›s›ml›¤› denir. Efllerden bi-
ri ile di¤er eflin kan h›s›mlar›, ayn› tür ve dereceden kay›n h›s›mlar› olur. 

Kiflileri ilgilendiren bir di¤er konu da ikametgâht›r. Yeni yasan›n yerleflim yeri
olarak ifade etti¤i bu kavram, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturdu¤u yeri
ifade eder. Kifliler hukuku, kiflinin yerleflim yerini, nas›l de¤ifltirilebilece¤ini, yasal
olarak ne flekilde belirlendi¤ini de ele al›r.

Kiflili¤in korunmas› da kifliler hukukunun konusuna girer. Kiflili¤e yönelik sal-
d›r›lar›n ne flekilde engellenece¤i, ortaya ç›kan zarar›n nas›l karfl›lanaca¤› hep kifli-
ler hukukunda incelenir. Do¤um, ölüm, gaiplik karar› gibi kiflisel durum sicilleri de
bu alana girer.

Tüzel kifliler, bafll› bafl›na bir varl›¤› olmak üzere örgütlenmifl kifli topluluklar›
ve belli bir amaca özgülenmifl olan ba¤›ms›z mal topluluklar›n› ifade eder. Kifliler
hukuku, tüzel kiflilerin hak ve fiil ehliyetlerini de inceler. Gerçekten de tüzel kifli-
ler, cins, yafl, h›s›ml›k gibi yarat›l›fl gere¤i insana özgü niteliklere ba¤l› olanlar d›-
fl›ndaki bütün haklara ve borçlara ehildirler. Tüzel kifliler, kanuna ve kurulufl bel-
gelerine göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil ehliyetini kazan›rlar. 

Tüzel kifliler hukukunda, onlar›n kuruluflu, malvarl›klar› genel olarak ele al›n-
d›ktan sonra, iki temel tüzel kifli türü ele al›n›r. Bunlardan ilki derneklerdir. Der-
nekler, en az yedi gerçek kiflinin kazanç paylaflma d›fl›nda belirli ve ortak bir ama-
c› gerçeklefltirmek üzere, bilgi ve çal›flmalar›n› sürekli olarak birlefltirmek suretiyle
oluflturduklar›, tüzel kiflili¤e sahip kifli topluluklar›d›r. Derneklerin kuruluflu, or-
ganlar›, iflleyifli, sona ermesi ve di¤er ayr›nt›lar› bu kapsamda incelenmektedir. Tü-
zel kifliler ba¤lam›nda ele al›nan ikinci yap› vak›flard›r. Vak›flar, gerçek veya tüzel
kiflilerin yeterli mal ve haklar› belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluflan
tüzel kiflili¤e sahip mal topluluklar›d›r. Kifliler hukuku, vak›flar› da t›pk› dernekler
gibi tüm ayr›nt›lar›yla ele al›r ve inceler. Kurulufllar›, vak›f senetleri, iflleyiflleri ve
tasfiyeleri bu kapsamda yer al›r.

Aile Hukuku
Aile hukuku, Medeni Kanun’un ikinci kitab›d›r ve oldukça kapsaml› bir içeri¤e sa-
hiptir. Bu alan öncelikle evlenme ve niflanlanma kavramlar›n› ele al›r. Bu iki yap›-
n›n oluflum flartlar›, sonuçlar› yan› s›ra, bat›l olan evlilikler de ayn› kapsamda ince-
lenir. Boflanma da aile hukukuna dâhildir. Boflanma sebepleri, ayr› yaflama ve na-
faka bu kapsamdad›r. Evlenme ile ortaya ç›kan bir baflka konu, mal rejimleridir.
Mal ayr›l›¤›, paylaflmal› mal ayr›l›¤›, mal ortakl›¤› gibi kavramlar mal rejimine dahil
edilen konular›d›r. Efllerin birbirlerinin mallar› üzerindeki haklar› ve ortak edinilen
mallar›n hukuki durumu, bu ba¤lamda irdelenir.

Aile hukukunda ele al›nan konulardan biri de h›s›ml›kt›r. Soyba¤›n›n kurulma-
s›, kocan›n babal›¤›, tan›ma ve babal›k karar›, evlat edinme, velayet gerek koflulla-
r› gerek sonuçlar› itibar›yla aile hukuku konusudur. Ailenin üyelerinden olan ço-
cu¤un mallar› da bu kapsamda görülmüfltür. Ana ve baba, velayetleri devam etti¤i
sürece çocu¤un mallar›n› yönetme hakk›na sahip ve bununla yükümlüdürler ve
kural olarak hesap ve güvence vermezler. Ana ve baban›n yükümlülüklerini yeri-
ne getirmedikleri durumlarda hâkim müdahale eder.

Aile hukuku kapsam›ndaki yap›lardan biri de aile içi nafakad›r. Medeni Kanu-
na göre herkes, yard›m etmedi¤i takdirde yoksullu¤a düflecek olan üstsoyu ve alt-
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Tüzel kiflili¤e sahip mal
topluluklar› olan vak›flar,
gerçek veya tüzel kiflilerin
yeterli mal ve haklar› belirli
ve sürekli bir amaca
özgülemeleriyle oluflurlar. 

Evlenme, h›s›ml›k, nafaka,
aile vak›flar› ve vesayet aile
hukukunun konular›
aras›nda yer al›r.



soyu ile kardefllerine nafaka vermekle yükümlüdür. Kardefllerin nafaka yükümlü-
lükleri, refah içinde bulunmalar›na ba¤l›d›r.

Ev yönetimi de bir aile hukuku konusudur. Yasaya göre, aile hâlinde yaflayan
birden çok kimsenin oluflturdu¤u toplulu¤un kanuna, sözleflmeye veya örfe göre
belirlenen bir ev baflkan› varsa, evi yönetme yetkisi ona ait olur. Evi yönetme yet-
kisi, kan veya kay›n h›s›ml›¤›, iflçilik, ç›rakl›k veya benzeri sebeplerle ya da koruma
ve gözetme iliflkisi içinde ev halk› olarak bir arada yaflayanlar›n hepsini kapsar. 

Medeni Kanun’a göre, aile bireylerinin e¤itim ve ö¤renimleri, donan›m ve des-
teklenmeleri ve bunlara benzer amaçlar›n gerektirdi¤i harcamalar›n yap›lmas› için
kifliler hukuku ve miras hukuku hükümleri uyar›nca aile vakf› kurulabilir. Bir ma-
l›n veya hakk›n baflkalar›na geçmemek üzere ayn› soydan gelenlere kuflaktan ku-
fla¤a kalacak flekilde özgülenmesi yasakt›r. Böyle bir özgülenme, vak›f kurma yo-
luyla da yap›lamaz. Bu durum aile mallar› olarak tan›mlanan bir kurum olufltur-
mufltur ve aile hukuku içinde ele al›nmaktad›r. 

Vesayet, vesayet organlar› ve kayy›ml›k, aile hukukunun ele ald›¤› son konu-
dur. Bu kurumlar›n oluflmas›, koflullar›, sona ermesi ve sonuçlar› ayr› ayr› de¤er-
lendirilir. Vesayet organlar›, vesayet daireleri ile vasi ve kayy›mlard›r. Kamu vesa-
yeti, vesayet makam› ve denetim makam›ndan oluflan vesayet daireleri taraf›ndan
yürütülür. Vesayet makam›, sulh hukuk mahkemesi, denetim makam›, asliye hu-
kuk mahkemesidir. Vasi, vesayet alt›ndaki küçü¤ün veya k›s›tl›n›n kiflili¤i ve mal-
varl›¤› ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukuki ifllemlerde onu temsil et-
mekle yükümlüdür. Kayy›m, belirli iflleri görmek veya mal varl›¤›n› yönetmek için
atan›r. Vesayeti gerektiren haller olan küçüklük, k›s›tlamay› gerektiren ak›l hastal›-
¤› veya ak›l zay›fl›¤›, savurganl›k, alkol veya uyuflturucu madde ba¤›ml›l›¤›, kötü
yaflama tarz›, kötü yönetim de aile hukuku içinde incelenir. K›s›tlanmas› için yeter-
li sebep bulunmamakla beraber korunmas› bak›m›ndan fiil ehliyetinin s›n›rlanma-
s› gerekli görülen ergin bir kifliye belirli ifllerde görüflü al›nmak üzere atanan yasal
dan›flmanl›k da bir aile hukuku konusudur.

Vesayet organlar›, vesayet daireleri ile vasi ve kayy›mlard›r. Kamu vesayeti, vesayet maka-
m› ve denetim makam›ndan oluflan vesayet daireleri taraf›ndan yürütülür. Vesayet maka-
m›, sulh hukuk mahkemesi, denetim makam›, asliye hukuk mahkemesidir. Vasi, vesayet al-
t›ndaki küçü¤ün veya k›s›tl›n›n kiflili¤i ve malvarl›¤› ile ilgili bütün menfaatlerini korumak
ve hukuki ifllemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür. Kayy›m, belirli iflleri görmek veya
malvarl›¤›n› yönetmek için atan›r.

Aile Hukuku ile ilgili daha kapsaml› bilgi edinebilmek için, yararl› bir kaynak olarak Türk
Medeni Hukuku Aile Hukuku (Cilt:2, 14. Bas›m) adl› kitaba bakabilirsiniz (Turgut Ak›n-
türk - Derya Karaman, ‹stanbul: Beta Yay›nevi, 2012).

Miras Hukuku
Miras hukuku, kiflinin ölümü sonras›nda geride kalan malvarl›¤› üzerindeki hakla-
r› ele al›r. Bu alan, kendine özgü çeflitli kavramlar içerir. ‹lk önce mirasç›lar tan›m-
lan›r. Yasal mirasç›lar, mirasb›rakan›n birinci derece mirasç›lar› olan altsoyu, altso-
yu bulunmayan mirasb›rakan›n mirasç›lar›, ana ve babas›d›r. Altsoyu, ana ve baba-
s› ve onlar›n altsoyu bulunmayan mirasb›rakan›n mirasç›lar›, büyük ana ve büyük
babalar›d›r. Mirasb›rakandan önce ölmüfl olan büyük ana ve büyük babalar›n yer-
lerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoylar› al›r. Ana veya baba taraf›n-
dan olan büyük ana ve büyük babalardan biri altsoyu bulunmaks›z›n mirasb›ra-
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kandan önce ölmüflse, ona düflen pay ayn› taraftaki mirasç›lara kal›r. Evlilik d›fl›n-
da do¤mufl ve soyba¤›, tan›ma veya hâkim hükmüyle kurulmufl olanlar, baba yö-
nünden evlilik içi h›s›mlar gibi mirasç› olurlar. Evlâtl›k ve altsoyunun, evlât edine-
ne mirasç›l›¤› da kan h›sm› gibidir. Evlâtl›¤›n kendi ailesindeki mirasç›l›¤› da de-
vam eder. Evlât edinen ve h›s›mlar›, evlâtl›¤a mirasç› olmazlar. Mirasç› b›rakmak-
s›z›n ölen kimsenin miras› Devlete geçer.

Miras hukuku, mirasç›lar›n yasayla belirlenen paylar›n›n da¤›t›m› ile de ilgile-
nir. Bunun d›fl›nda miras hukukunun önemli konular›ndan birisi de vasiyettir. Va-
siyet yapabilmek için ay›rt etme gücüne sahip ve onbefl yafl›n› doldurmufl olmak
gerekir. Miras sözleflmesi yapabilmek için ise ay›rt etme gücüne sahip ve ergin ol-
mak, k›s›tl› bulunmamak gerekir.

Miras hukukunda miras b›rakan›n tüm malvarl›¤› üzerindeki tasarruf yetkisine
iliflkin s›n›rlamalar (sakl› pay) da ele al›n›r. Mirasç› olarak altsoyu, ana ve babas›,
efli bulunan mirasb›rakan, miras›n›n sakl› paylar d›fl›nda kalan k›sm›nda ölüme
ba¤l› tasarrufta bulunabilir. Bu mirasç›lardan hiç biri yoksa, mirasb›rakan miras›n›n
tamam›nda tasarruf edebilir. Sakl› pay›n miktar› Medeni Kanun’da ayr›nt›l› olarak
belirlenmifltir. 

Mirasb›rakan›n mirasç›l›ktan ç›karma hakk› da bu kapsamda incelenir. Mirasç›,
mirasb›rakana veya mirasb›rakan›n yak›nlar›ndan birine karfl› a¤›r bir suç ifllemifl-
se; mirasb›rakana veya mirasb›rakan›n ailesi üyelerine karfl› aile hukukundan do-
¤an yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemiflse, ölüme ba¤l› bir tasarruf-
la sakl› payl› mirasç›s›n› mirasç›l›ktan ç›karabilir. Bunun sonuçlar› da miras huku-
ku taraf›ndan incelenir.

Ölüme ba¤l› tasarruflar, bu alan›n önemli konular›ndan bir di¤eridir. Buna gö-
re mirasb›rakan, tasarruf özgürlü¤ünün s›n›rlar› içinde, malvarl›¤›n›n tamam›nda
veya bir k›sm›nda, vasiyetname ya da miras sözleflmesiyle tasarrufta bulunabilir.
Mirasb›rakan›n üzerinde tasarruf etmedi¤i k›s›m yasal mirasç›lar›na kal›r. Mirasb›-
rakan, ölüme ba¤l› tasarruflar›n› koflullara veya yüklemelere ba¤layabilir. Tasarruf
hüküm ve sonuçlar›n› do¤urdu¤u andan itibaren, her ilgili koflul veya yüklemenin
yerine getirilmesini isteyebilir. Hukuka veya ahlâka ayk›r› koflullar ve yüklemeler,
iliflkin bulunduklar› tasarrufu geçersiz k›lar. Anlams›z veya yaln›z baflkalar›n› rahat-
s›z edici nitelikte olan koflullar ve yüklemeler yok say›l›r. Mirasb›rakan, miras›n›n
tamam› veya belli bir oran› için bir veya birden çok kifliyi mirasç› atayabilir. 

Mirasb›rakan, bir kimseye onu mirasç› atamaks›z›n belirli bir mal b›rakma yo-
luyla kazand›rmada bulunabilir. Belirli mal b›rakma, ölüme ba¤l› tasarrufla bir kim-
seye terekedeki bir mal›n mülkiyetinin veya terekenin tamam› ya da bir k›sm› üze-
rinde intifa hakk›n›n kazand›r›lmas›na yönelik olabilece¤i gibi bir kimse lehine te-
reke de¤eri üzerinden bir edimin yerine getirilmesinin, bir irad›n ba¤lanmas›n›n
veya bir kimsenin bir borçtan kurtar›lmas›n›n, mirasç›lar veya belirli mal b›rak›lan-
lara yükletilmesi suretiyle de olabilir. 

Mirasb›rakan, atad›¤› mirasç›n›n kendisinden önce ölmesi veya miras› reddet-
mesi hâlinde onun yerine geçmek üzere bir veya birden çok kifliyi yedek mirasç›
olarak atayabilir. Bu kural belirli mal b›rakmada da uygulan›r.

Miras sözleflmesi, miras hukukundaki temel bir baflka konudur. Olumlu miras
sözleflmesiyle mirasb›rakan, miras sözleflmesiyle miras›n› veya belirli mal›n› sözlefl-
me yapt›¤› kimseye ya da üçüncü bir kifliye b›rakma yükümlülü¤ü alt›na girebilir.
Mirasb›rakan, malvarl›¤›nda eskisi gibi serbestçe tasarruf edebilir. Ancak, miras söz-
leflmesindeki yükümlülü¤ü ile ba¤daflmayan ölüme ba¤l› tasarruflar›na veya ba¤›flla-
malar›na itiraz edilebilir. Mirastan feragat sözleflmesinde mirasb›rakan, bir mirasç›s›
ile karfl›l›ks›z veya bir karfl›l›k sa¤lanarak mirastan feragat sözleflmesi yapabilir. Fera-
gat eden, mirasç›l›k s›fat›n› kaybeder. Bir karfl›l›k sa¤lanarak mirastan feragat, sözlefl-
mede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç do¤urur.
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Mirasç› mirasb›rakana karfl›
a¤›r bir suç ifllemiflse
mirasç›l›ktan ç›kar›labilir.



Türk Medeni Kanun’unda miras sözleflmesine iliflkin düzenlemeler nelerdir? 

Miras›n aç›lmas›, paylafl›lmas›, istihkak davalar›, miras›n reddi ve tasfiyesi, mi-
ras hukukunda yarg›sal sorunlara neden olan en önemli konular aras›ndad›r. Mi-
rasç›lar›n sorumlulu¤u da ayn› flekilde miras hukukunda ele al›nan di¤er bir konu-
dur. Zira mirasç›lar, tereke borçlar›ndan müteselsilen sorumludurlar. Mirasç›lardan
her biri, sözleflme veya kanun gere¤ince ortakl›¤› sürdürmekle yükümlü olmad›k-
ça, her zaman miras›n paylafl›lmas›n› isteyebilir. Her mirasç›, terekedeki belirli mal-
lar›n aynen, olanak yoksa sat›fl yoluyla paylaflt›r›lmas›na karar verilmesini sulh
mahkemesinden isteyebilir. Mirasç›lardan birinin istemi üzerine hâkim, terekenin
tamam›n› ve terekedeki mallar›n her birini göz önünde tutarak, olanak varsa tafl›n-
mazlardan her birinin tamam›n›n bir mirasç›ya verilmesi suretiyle paylaflt›rmay› ya-
par. Mirasç›lara verilen tafl›nmazlar›n de¤erleri aras›ndaki fark para ödenmesi yo-
luyla giderilerek miras paylar› aras›nda denklefltirme sa¤lan›r. Paylaflman›n derhâl
yap›lmas›, paylafl›m konusu mal›n veya terekenin de¤erini önemli ölçüde azalta-
caksa, sulh hâkimi, mirasç›lardan birinin istemi üzerine bu mal›n veya terekenin
paylafl›lmas›n›n ertelenmesine karar verebilir.

Miras hukuku, paylafl›m›n ne flekilde yap›laca¤›n› da ele al›r. Buna göre yasal
mirasç›lar, gerek kendi aralar›nda, gerek atanm›fl mirasç›larla birlikte miras› ayn›
kurallara göre paylafl›rlar. Aksine düzenleme olmad›kça mirasç›lar, paylaflman›n
nas›l yap›laca¤›n› serbestçe kararlaflt›r›rlar. Mirasb›rakan, ölüme ba¤l› tasarrufuyla
paylaflman›n nas›l yap›laca¤› ve paylar›n nas›l oluflturulaca¤› hakk›nda kurallar ko-
yabilir. Bu kurallar, mirasb›rakan taraf›ndan kastedilmemifl olan bir eflitsizlik hâlin-
de paylar›n denklefltirilmesi olana¤› sakl› kalmak kayd›yla, mirasç›lar için ba¤lay›-
c›d›r. Paylafl›m konusunda bu ve benzeri ayr›nt›lar, miras hukukunda önemli bir
yer iflgal eder.

Miras Hukuku ile ilgili olarak daha ayr›nt›l› bilgi edinebilmek için, yararl› bir kaynak ola-
rak Miras Hukuku adl› kitaba bakabilirsiniz (Baki ‹lkay Ergin - Rona Serozan, Ankara:
Seçkin Yay›nc›l›k, 2012).

Eflya Hukuku
Medeni hukukun dördüncü bölümü olan eflya hukuku, temelde tafl›n›r ve tafl›nmaz
mallar›n üzerindeki haklar› konu al›r. Bu alan›n temel kavram› mülkiyettir. Mülki-
yet hakk›n›n içeri¤i Medeni Kanun’da belirlenmifltir. Buna göre bir fleye malik olan
kimse, hukuk düzeninin s›n›rlar› içinde, o fley üzerinde diledi¤i gibi kullanma, ya-
rarlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, mal›n› haks›z olarak elin-
de bulunduran kimseye karfl› istihkak davas› açabilece¤i gibi her türlü haks›z elat-
man›n önlenmesini de dava edebilir. 

Bir fleye malik olan kimse, o fleyin bütünleyici parçalar›na da malik olur. Bü-
tünleyici parça, yerel âdetlere göre as›l fleyin temel unsuru olan ve o fley yok edil-
medikçe, zarara u¤rat›lmad›kça veya yap›s› de¤ifltirilmedikçe ondan ayr›lmas›na
olanak bulunmayan parçad›r. Bir fleyin maliki, onun ürünlerinin de maliki olur.
Ürünler, dönemsel olarak elde edilen do¤al veya hukuki ürünler ile bir fleyin öz-
gülendi¤i amaca göre âdetler gere¤i ondan elde edilmesi uygun görülen di¤er ve-
rimlerdir. Do¤al ürünler as›l fleyden ayr›l›ncaya kadar onun bütünleyici parças›d›r.

Eflya hukukunda mülkiyet iki bafll›k alt›nda ele al›n›r. Bunlar ferdi mülkiyet ve
birlikte mülkiyettir. Birlikte mülkiyet ise payl› mülkiyet ve el birli¤i mülkiyeti ol-
mak üzere ikiye ayr›lm›flt›r. 
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Mülkiyet hakk›, bir kimseye,
bir eflya üzerinde kullanma,
yararlanma, tasarrufta
bulunma yetkilerini tan›yan
en genifl kapsaml› hakt›r. 

Mülkiyet, temelde ferdi
mülkiyet ve birlikte mülkiyet
olarak ikiye ayr›l›r. Birlikte
mülkiyet ise payl› mülkiyet
(müflterek mülkiyet) ve
elbirli¤i mülkiyeti (ifltirak
halinde mülkiyet) olmak
üzere ikiye ayr›lm›flt›r.

Birden çok kimsenin maddi
olarak bölünmemifl olan bir
fleyin tamam›na belli
paylarla malik olmas›na
payl› mülkiyet denir.
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Payl› mülkiyette (müflterek
mülkiyette) birden çok kimse,
maddî olarak bölünmüfl olma-
yan bir fleyin tamam›na belli
paylarla maliktir. Baflka türlü
belirlenmedikçe, paylar eflit sa-
y›l›r. Paydafllardan her biri ken-
di pay› bak›m›ndan malik hak
ve yükümlülüklerine sahip olur.
Pay devredilebilir, rehnedilebi-
lir ve alacakl›lar taraf›ndan hac-
zettirilebilir. Paydafllar, kendi
aralar›nda oy birli¤iyle anlaflarak yararlanma, kullanma ve yönetime iliflkin konu-
larda kanun hükümlerinden farkl› bir düzenleme yapabilirler. Ancak, böyle bir an-
laflmayla paydafllar›n hak ve yetkilerinin kald›r›lamayaca¤› ve s›n›rland›r›lamayaca-
¤› haller de bulunmaktad›r. Hukuki bir ifllem gere¤ince veya payl› mal›n sürekli bir
amaca özgülenmifl olmas› sebebiyle payl› mülkiyeti devam ettirme yükümlülü¤ü
bulunmad›kça, paydafllardan her biri mal›n paylafl›lmas›n› isteyebilir. Paylaflma,
mal›n aynen bölüflülmesi veya pazarl›k ya da art›rmayla sat›larak bedelinin bölü-
flülmesi biçiminde gerçeklefltirilir. Paylaflma biçiminde uyuflma sa¤lanamazsa, pay-
dafllardan birinin istemi üzerine hâkim, mal›n aynen bölünerek paylaflt›r›lmas›na,
bölünen parçalar›n de¤erlerinin birbirine denk düflmemesi hâlinde eksik de¤erde-
ki parçaya para eklenerek denklefltirme sa¤lanmas›na karar verir. Bölme istemi du-
rum ve koflullara uygun görülmezse ve özellikle payl› mal›n önemli bir de¤er kay-
b›na u¤ramadan bölünmesine olanak yoksa, aç›k art›rmayla sat›fla hükmolunur.
Sat›fl›n paydafllar aras›nda art›rmayla yap›lmas›na karar verilmesi, bütün paydaflla-
r›n r›zas›na ba¤l›d›r. 

Kanun veya kanunda öngörülen sözleflmeler uyar›nca oluflan topluluk dolay›-
s›yla mallara birlikte malik olanlar›n mülkiyeti ise elbirli¤i mülkiyetidir (ifltirak ha-
linde mülkiyettir). Elbirli¤i mülkiyetinde ortaklar›n belirlenmifl paylar› olmay›p her
birinin hakk›, ortakl›¤a giren mallar›n tamam›na yayg›nd›r. Ortaklar›n haklar› ve
yükümlülükleri, toplulu¤u do¤uran kanun veya sözleflme hükümleri ile belirlenir.
Kanunda veya sözleflmede aksine bir hüküm bulunmad›kça, gerek yönetim, gerek
tasarruf ifllemleri için ortaklar›n oybirli¤iyle karar vermeleri gerekir. Sözleflmeden
do¤an topluluk devam etti¤i sürece, paylaflma yap›lamaz ve bir pay üzerinde ta-
sarrufta bulunulamaz. Ortaklardan her biri, toplulu¤a giren haklar›n korunmas›n›
sa¤layabilir. Bu korumadan bütün ortaklar yararlan›r. Elbirli¤i mülkiyeti, mal›n
devri, toplulu¤un da¤›lmas› veya payl› mülkiyete geçilmesiyle sona erer. Paylaflt›r-
ma, aksine bir hüküm bulunmad›kça, payl› mülkiyet hükümlerine göre yap›l›r.

Payl› mülkiyet ve elbirli¤iyle mülkiyeti birer örnekle anlat›n›z.

Tafl›nmaz mülkiyeti, belki de eflya hukukunun en önemli bölümünü oluflturur.
Arazi, tapu kütü¤ünde ayr› sayfaya kaydedilen ba¤›ms›z ve sürekli haklar ve kat
mülkiyeti kütü¤üne kay›tl› ba¤›ms›z bölümler, tafl›nmaz mülkiyetinin konusunu
oluflturur. Tafl›nmaz mülkiyetinin kazan›lmas›, tescille olur. Miras, mahkeme karar›,
cebrî icra, iflgal, kamulaflt›rma hâlleri ile kanunda öngörülen di¤er hâllerde, mülkiyet
tescilden önce kazan›l›r. Ancak, bu hâllerde malikin tasarruf ifllemleri yapabilmesi,
mülkiyetin tapu kütü¤üne tescil edilmifl olmas›na ba¤l›d›r. 
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Kanun ya da sözleflme
uyar›nca oluflan topluluk
dolay›s›yla mallara birlikte
malik olanlar›n mülkiyetine
elbirli¤iyle mülkiyet denir. 
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Tafl›nmaz mülkiyeti tapu
siciline tescille kazan›l›r.

fiekil 7.3

MÜLK‹YET‹N TÜRLER‹

Ferdi Mülkiyet Birlikte Mülkiyet

Payl›
Mülkiyet

Elbirli¤iyle
Mülkiyet

Mülkiyetin
Türleri



Arazi üzerindeki mülkiyet, kullan›lmas›nda yarar oldu¤u ölçüde, üstündeki ha-
va ve alt›ndaki arz katmanlar›n› kapsar. Bu mülkiyetin kapsam›na, yasal s›n›rla-
malar sakl› kalmak üzere yap›lar, bitkiler ve kaynaklar da girer. Tafl›nmaz›n s›n›r-
lar›, tapu planlar› ve arz üzerindeki s›n›r iflaretleriyle belirlenir. Arazi üzerindeki,
yap›lar, taflk›n yap›lar, üst hakk›, mecralar, tafl›n›r yap›lar eflya hukuku taraf›ndan
ayr›nt›l› ele al›n›r.

Eflya hukuku içinde özgün nitelik tafl›yan çeflitli haklar düzenlenmifltir. Bunlar
özellikle komfluluk hukuku ba¤lam›nda gündeme gelir. Buna göre herkes, tafl›nmaz
mülkiyetinden do¤an yetkileri kullan›rken ve özellikle iflletme faaliyetini sürdürür-
ken, komflular›n› olumsuz flekilde etkileyecek taflk›nl›ktan kaç›nmakla yükümlüdür.
Özellikle, tafl›nmaz›n durumuna, niteli¤ine ve yerel âdete göre komflular aras›nda
hofl görülebilecek dereceyi aflan duman, bu¤u, kurum, toz, koku ç›kartarak, gürültü
veya sars›nt› yaparak rahats›zl›k vermek yasakt›r. Tafl›nmaz maliki, üst taraftaki ara-
ziden kendi arazisine do¤al olarak akan sular›n ve özellikle ya¤mur, kar ve tutulma-
m›fl kaynak sular›n›n ak›fl›na katlanmak zorundad›r. Her tafl›nmaz maliki, u¤rayaca-
¤› zarar›n tamam›n›n önceden ödenmesi kofluluyla, su yolu, kurutma kanal›, gaz ve
benzerlerine ait borular›n, elektrik hat ve kablolar›n›n, baflka yerden geçirilmesi ola-
naks›z veya afl›r› ölçüde masrafl› oldu¤u takdirde, kendi arazisinin alt›ndan veya üs-
tünden geçirilmesine katlanmakla yükümlüdür. Tafl›nmaz›ndan genel yola ç›kmak
için yeterli geçidi bulunmayan malik, tam bir bedel karfl›l›¤›nda bir geçit hakk› tan›n-
mas›n› komflular›ndan isteyebilir. Bu hak, ilk önce kendisinden bu geçidin istenme-
si önceki mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun düflen komfluya karfl› ve daha
sonra bundan en az zarar görecek olana karfl› kullan›l›r.

Kaynak ve yer alt› sular› üzerindeki mülkiyet ve irtifak hakk› da oldukça özgün
karakterlidir. Kaynaklar, arazinin bütünleyici parças› olup, bunlar›n mülkiyeti an-
cak kaynad›klar› arazinin mülkiyeti ile birlikte kazan›labilir. Baflkas›n›n arazisinde
bulunan kaynaklar üzerindeki hak, bir irtifak hakk› olarak tapu kütü¤üne tescil ile
kurulur. Yeralt› sular›, kamu yarar›na ait sulardand›r. Arza malik olmak, onun al-
t›ndaki yer alt› sular›na da malik olmak sonucunu do¤urmaz.

Tafl›n›r mülkiyeti eflya hukukunun temel iki bölümünden ikincisidir. Tafl›n›r
mülkiyetinin konusu, nitelikleri itibar›yla tafl›nabilen maddî fleyler ile edinmeye el-
veriflli olan ve tafl›nmaz mülkiyetinin kapsam›na girmeyen do¤al güçlerdir. Tafl›n›r
mülkiyetinin nakli için zilyetli¤in devri gerekir. Bir tafl›n›r›n zilyetli¤ini iyi niyetle
ve malik olmak üzere devralan kimse, devredenin mülkiyeti devir yetkisi olmasa
bile, zilyetlik hükümlerine göre kazanman›n korundu¤u hâllerde o fleyin maliki
olur. Tafl›n›r mülkiyetini kazanma yollar› eflya hukukunda ayr› ayr› ele al›nmakta
ve Medeni Kanun taraf›ndan da ayr›nt›l› düzenlenmektedir.

Eflya hukukunun en temel bölümlerinden bir di¤eri de s›n›rl› ayni haklard›r.
Bunlardan irtifak hakk›, bir tafl›nmaz üzerinde di¤er bir tafl›nmaz lehine konulmufl
bir yük olup, yüklü tafl›nmaz›n malikini mülkiyet hakk›n›n sa¤lad›¤› baz› yetkileri
kullanmaktan kaç›nmaya veya yararlanan tafl›nmaz malikinin yüklü tafl›nmaz› be-
lirli flekilde kullanmas›na katlanmaya mecbur k›lar. ‹rtifak hakk› sahibi, hakk›n›n
korunmas› ve kullan›lmas› için gerekli olan önlemleri alabilir ancak, hakk›n› yük-
lü tafl›nmaz›n malikine en az zarar verecek biçimde kullanmak zorundad›r. Yüklü
tafl›nmaz›n maliki, irtifak hakk›n›n kullan›lmas›n› engelleyecek ya da zorlaflt›racak
davran›fllarda bulunamaz.

Bir baflka s›n›rl› ayni hak olan intifa hakk›, tafl›n›rlar, tafl›nmazlar, haklar veya
bir malvarl›¤› üzerinde kurulabilir. Aksine düzenleme olmad›kça bu hak, sahibine,
konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sa¤lar. ‹ntifa hakk›, tafl›n›rlarda zilyetli¤in
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Tafl›n›r mülkiyeti zilyetli¤in
devri ile nakledilir. 



devri, alacaklarda alaca¤›n devri, tafl›nmazlarda tapu kütü¤üne tescil ile kurulur.
‹ntifa hakk›, gerçek kiflilerde hak sahibinin ölümü; tüzel kiflilerde kararlaflt›r›lan sü-
renin dolmas›, süre kararlaflt›r›lmam›flsa kiflili¤in ortadan kalkmas›yla sona erer.
Tüzel kiflilerin intifa hakk›, en çok yüz y›l devam edebilir.

Bunlar d›fl›nda s›n›rl› ayni hak kategorisinde yer alan oturma hakk›, bir binadan
veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi verir. Üst hakk›, bir ta-
fl›nmaz malikinin, üçüncü kifli lehine arazisinin alt›nda veya üstünde yap› yapmak
veya mevcut bir yap›y› muhafaza etmek yetkisi veren bir irtifak hakk›d›r. Oturma
hakk›n› aksine, aksi kararlaflt›r›lm›fl olmad›kça bu hak, devredilebilir ve mirasç›la-
ra geçer. Üst hakk›, ba¤›ms›z ve sürekli nitelikte ise üst hakk› sahibinin istemi üze-
rine tapu kütü¤üne tafl›nmaz olarak kaydedilebilir. En az otuz y›l için kurulan üst
hakk›, sürekli niteliktedir. 

Kaynak hakk›, baflkas›n›n arazisinde bulunan kaynak üzerinde irtifak hakk›, bu
arazinin malikini suyun al›nmas›na ve ak›t›lmas›na katlanmakla yükümlü k›lar. Bu
hak, aksi kararlaflt›r›lm›fl olmad›kça, baflkas›na devredilebilir ve mirasç›ya geçer.
Kaynak hakk›, ba¤›ms›z nitelikte ve en az otuz y›l için kurulmufl ise tapu kütü¤ü-
ne tafl›nmaz olarak kaydedilebilir. 

Bunlar d›fl›nda malik, tafl›nmaz› üzerinde herhangi bir kifli veya topluluk lehine
at›fl e¤itimi veya spor alan› ya da geçit olarak kullan›lmak gibi belirli bir yararlan-
maya hizmet etmek üzere baflka irtifak haklar› da kurabilir. Bu haklar, aksi karar-
laflt›r›lm›fl olmad›kça, baflkas›na devredilemez ve mirasç›lara geçmez. Bu haklar›n
kapsam›, hak sahibinin ola¤an ihtiyaçlar›na göre belirlenir.

Tafl›n›r rehni, tafl›nmaz rehni (ipotek, ipotekli borç senedi veya irat senedi), ta-
fl›nmaz rehniyle güvence alt›na al›nan ödünç senetleri, alacaklar ve di¤er haklar
üzerinde rehin, rehin karfl›l›¤›nda ödünç verme ifli ile u¤raflanlar, zilyetlik ve tapu
sicili, eflya hukuku içinde incelenen di¤er konulard›r.

Medeni Kanun’u oluflturan kitaplar nelerdir? Her bir kitapta düzenlenmifl olan temel ko-
nular› belirtiniz. 

BORÇLAR HUKUKU
Borçlar hukuku, kifliler aras›ndaki borç iliflkilerini konu al›r. Hukuk sistemimiz
içinde borcun kayna¤› kural olarak, kanun, sözleflme ya da hukuka ayk›r› fiil ola-
bilir. Borçlar hukuku bu borç kaynaklar›n›, yaratt›klar› sorumluluk türünü ve so-
nuçlar›n› düzenler.

Borçlar hukukunun temel kayna¤› durumundaki Türk Borçlar Kanunu, iki te-
mel bölümden oluflur. ‹lk bölüm genel hükümler olarak adland›r›lm›flt›r ve hemen
her borç iliflkisine uygulanabilen hükümlerden oluflur. Bunlara borçlar hukukunun
genel ilkeleri denir. Bu ilkeler, bünyesi uygun oldu¤u ölçüde ilgili borç iliflkilerini
düzenler. Yasan›n ikinci bölümü özel hükümler olarak adland›r›lm›flt›r ki burada
da, çeflitli sözleflme tipleri ve onlara özgü hükümler düzenlenmektedir.

Bu noktadan hareket edildi¤inde, borçlar hukukunun genel ilkeleri denildi¤in-
de baz› temel yap›lar akla gelir. Bunlardan ilki sözleflmenin kurulufludur. Sözlefl-
me, taraflar›n iradelerini karfl›l›kl› ve birbirine uygun olarak aç›klamalar›yla kuru-
lur. ‹rade aç›klamas›, aç›k veya örtülü olabilir. Sözleflmelerin geçerlili¤i, kanunda
aksi öngörülmedikçe, hiçbir flekle ba¤l› de¤ildir. Kanunda sözleflmeler için öngö-
rülen flekil, kural olarak geçerlilik fleklidir. Öngörülen flekle uyulmaks›z›n kurulan
sözleflmeler hüküm do¤urmaz.
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S›n›rl› bir ayni hak olan
intifa hakk›, tafl›n›rlar,
tafl›nmazlar, haklar veya bir
mal varl›¤› üzerinde
kurulabilir.
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Borcun kayna¤›; kanun,
sözleflme ya da hukuka
ayk›r› fiil olabilir.

Sözleflme, taraflar›n
iradelerini karfl›l›kl› ve
birbirine uygun olarak
aç›klamalar›yla, r›zalar›n
uyuflmas›yla kurulur. 



Bir sözleflmenin türünün ve içeri¤inin belirlenmesinde ve yorumlanmas›nda,
taraflar›n yanl›fll›kla veya gerçek amaçlar›n› gizlemek için kulland›klar› sözcüklere
bak›lmaks›z›n, gerçek ve ortak iradeleri esas al›n›r. 

Borçlar hukukunun en önemli ilgi alanlar›ndan biri, ilk kez yeni Borçlar Kanu-
nu’nda düzenlenen genel ifllem koflullar›d›r. Türk Borçlar Kanunu esasen, bireysel
sözleflme modeline dayan›r. Bireysel sözleflme denilince, Borçlar Kanunu’nun 1.
ve devam› maddeleri anlam›nda öneri, öneriye karfl› öneri ve kabul gibi aflamala-
r›n sonunda, irade aç›klamalar›n›n uygunlu¤u ve uyuflmas› sa¤lan›ncaya kadar,
sözleflmenin her hükmünün tart›flma ve pazarl›k konusu yap›ld›¤› sözleflmeler an-
lafl›l›r. Ancak, ça¤›m›z›n sosyal ve ekonomik geliflmeleri, kitlelere yönelik hizmet
gereksinimini yaratm›fl ve y›¤›nlar için üretim zorunlulu¤u do¤urmufltur. Buna
ba¤l› olarak bireysel sözleflme modeli yan›nda, kitle sözleflmesi veya formüler söz-
leflme denilen, yeni bir sözleflme modeli ortaya ç›km›flt›r. 

Bankalar, sigorta flirketleri, seyahat ve tafl›ma iflletmeleri, dayan›kl› tüketim mal-
lar› üretimi ve pazarlamas› yapan teflebbüsler, bireysel sözleflmelerin kurulmas›n-
dan önce, soyut olarak tek yanl› kaleme al›nm›fl sözleflme koflullar› haz›rlamakta
ve bunlarla gelecekte kurulacak belirsiz say›da, fakat ayn› flekil ve tipteki hukuki
ifllemleri düzenlemektedirler. ‹flte, önceden haz›rlanan tipik sözleflme koflullar› için
genel ifllem koflullar› terimi kullan›lmakta, bu tip sözleflmelere “kitle sözleflme”,
“kat›lmal› sözleflme” ya da “formüler sözleflme” denilmektedir. Kitlelere, y›¤›nlara
yönelik bu sözleflmelerde, sözleflmenin kurulmas› ile ilgili görüflmeler ve pazarl›k-
lar yap›lmas› söz konusu de¤ildir. Hatt, ço¤u zaman fiyat konusu bile, tarifelerle
belirlenmekte ve pazarl›k d›fl› b›rak›lmaktad›r. Giriflimci karfl›s›nda di¤er sözleflen,
ya karfl› taraf›n koflullar› içinde sözleflmeyi kuracak ya da söz konusu sözleflmenin
içerdi¤i edim ya da hizmetten yararlanmayacakt›r. Baflka bir ifadeyle sözleflmenin
di¤er taraf›n› oluflturan birey, önüne haz›r getirilen metin karfl›s›nda “evet” ya da
“hay›r” diyebilecek, “evet, ama” seçene¤inden yoksun olacakt›r. Hizmet ya da
edimden hiç yararlanmama söz konusu olamayaca¤›na göre, “evet, ama” deme im-
kân›n›n olmamas› karfl›s›nda, bireyin, bu türden sözleflmeler uygulamas›nda yasa-
larla korunmas› gere¤i ve zorunlulu¤u ortadad›r. ‹flte, Yeni Borçlar Kanunu’nda,
genel ifllem koflullar›n›n tâbi oldu¤u geçerlilik kurallar› ile bunlara ayk›r›l›¤›n yap-
t›r›mlar› ve genel ifllem koflullar›n›n yorumlanmas› gibi konular aç›kl›¤a kavufltu-
rulmufl ve tüm sözleflmeleri kapsayacak flekilde, genel hükümler k›sm›nda emre-
dici biçimde düzenlenmifltir. Buna göre genel ifllem koflullar›, bir sözleflme yap›l›r-
ken düzenleyenin, ileride çok say›daki benzer sözleflmede kullanmak amac›yla
önceden, tek bafl›na haz›rlayarak karfl› tarafa sundu¤u sözleflme hükümleridir. 

Borçlar hukuku, sadece sözleflmelerin kuruluflu ile de¤il, iflleyifli ve sona erme-
si ile de yak›ndan ilgilenir. Ayn› flekilde sözleflmenin yap›lmas› aflamas›nda irade-
yi sakatlayan yan›ltma, aldatma ve korku bu kapsama girer.

Temsil de borçlar hukuku konusudur. Sözleflme yapanlar›n ya da ifa edenlerin
hangi flekilde temsil edilece¤i, temsilin içeri¤i, çeflitleri, yetkisiz temsil, temsilin ic-
ras› ve sona ermesi bu alanda ele al›n›r.

Sözleflme sonras› borcun ikinci kayna¤› olan hukuka ayk›r› (haks›z) filler de bu ala-
n›n çok önem verilen konular›ndan biridir. Haks›z fiilin icra flekli ve sonuçlar› ayr›nt›l›
incelenir. Yine böyle bir fiil ile oluflan maddi manevi zararlar ile ölüm halinde ortaya
ç›kan destekten yoksun kalma zararlar› ve tazmini, borçlar hukuku alan›na girer.

Borçlar hukukunda sorumlulu¤un kayna¤› kural olarak kusurlu eylemlerdir. An-
cak bu alanda, istisnai nitelik tafl›yan kusursuz sorumluluk halleri de ele al›n›r; Borç-
lar Kanunu’nda yer verilen hakkaniyet sorumlulu¤u, adam çal›flt›ran›n sorumlulu¤u,
hayvan bulunduran›n sorumlulu¤u, yap› malikinin sorumlulu¤u bu niteliktedir.
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Borçlar Kanunu’nda
düzenlenen genel ifllem
koflullar›, bir sözleflmenin
yap›lmas› s›ras›nda
sözleflmeyi düzenleyenin,
ileride çok say›daki benzer
sözleflmede kullanmak
amac›yla önceden, tek
bafl›na haz›rlayarak karfl›
tarafa sundu¤u sözleflme
hükümleri olarak ifade
edilebilir.



Sebepsiz zenginleflmeden do¤an borç iliflkileri de borçlar hukukunda incelenir.
Buna göre, hakl› bir sebep olmaks›z›n, bir baflkas›n›n malvarl›¤›ndan veya eme¤inden
zenginleflen, bu zenginleflmeyi geri vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, özellikle
zenginleflmenin geçerli olmayan veya gerçekleflmemifl ya da sona ermifl bir sebebe
dayanmas› durumunda do¤mufl olur. Böyle bir hâlde iade yükümlülü¤ünün ayr›nt›la-
r› da bu kapsamda incelenir. Buna göre zenginleflen, zenginleflmenin geri istenmesi
s›ras›nda elinden ç›km›fl oldu¤unu ispat etti¤i k›sm›n d›fl›nda kalan› geri vermekle yü-
kümlüdür. Zenginleflen, zenginleflmeyi iyiniyetli olmaks›z›n elden ç›karm›flsa veya el-
den ç›kar›rken ileride geri vermek zorunda kalabilece¤ini hesaba katmas› gerekiyor-
sa, zenginleflmenin tamam›n› geri vermekle yükümlüdür.

Borçlar›n ifas›, borçlar hukukunun konular›ndan bir baflkas›d›r. Borcun, bizzat
borçlu taraf›ndan ifa edilmesinde alacakl›n›n menfaati bulunmad›kça borçlu, borcunu
flahsen ifa etmekle yükümlü de¤ildir. Bu ifa flartlara göre, tam ya da k›smi olabilir.

Borç konusunun kurulmas› ile bafllayan borçlar hukuku genel ilkeleri, borç ko-
nusu kayna¤›n iflleyiflini ve sona ermesini de ayr›nt›l› olarak ele al›r. Bu ba¤lamda,
birden çok borçludan her birinin, alacakl›ya karfl› borcun tamam›ndan sorumlu ol-
may› kabul etti¤ini bildirmesi ile oluflan müteselsil borçluluk; Ba¤lanma ve cayma
paras›, ceza koflulu; Kanun, sözleflme veya iflin niteli¤i engel olmad›kça alacakl›-
n›n alaca¤›n› üçüncü bir kifliye devrine imkân veren alacak devri; borcun üstlenil-
mesi; borca kat›lma, borçlar hukukunun ayr›nt›l› olarak ele ald›¤› di¤er yap›lard›r.

Borçlar hukukunun ikinci k›sm›nda, çeflitli sözleflmeler incelenir. Borçlar Kanu-
nu’nda yer verilen sözleflmeler d›fl›nda, atipik, karma nitelikli sözleflmeler de borç-
lar hukukunun konusu olabilir. Borçlar Kanunu’nda yer verilen sözleflmelerin en
kapsaml›lar›ndan biri sat›fl sözleflmesidir ki, örnek üzerine sat›fl, be¤enme kofluluy-
la sat›fl, taksitli sat›fl, aç›k art›rma yoluyla sat›fl gibi çeflitleriyle bu kapsam daha da
genifllemifltir. Mal de¤iflim sözleflmesi, ba¤›fllama sözleflmesi, kira sözleflmeleri,
ödünç sözleflmeleri, hizmet sözleflmeleri, pazarlamac›l›k sözleflmesi, evde hizmet
sözleflmesi, eser sözleflmesi, yay›m sözleflmesi, vekâlet sözleflmesi, kredi mektubu
ve kredi emri, simsarl›k sözleflmesi, komisyon sözleflmesi, havale, saklama sözlefl-
meleri, kefalet sözleflmesi, ömür boyu gelir sözleflmesi, ölünceye kadar bakma
sözleflmesi, adi ortakl›k sözleflmesi, kurulufl flartlar›, hükümleri ve sona ermesine
iliflkin ilkeler baz›nda borçlar hukukunun kapsam›nda ele al›n›p incelenir. 

Borçlar Hukuku ile ilgili olarak daha kapsaml› bilgi edinebilmek için yararl› bir kaynak
olarak Borçlar Hukuku Genel Hükümler adl› kitaba bakabilirsiniz (Ahmet M. K›l›ço¤lu,
Ankara: Turhan Kitabevi, 2012).

Borçlar hukuku genel olarak ne tür iliflkileri düzenler? 
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Müteselsil borçluluk, birden
çok borçludan her birinin,
alacakl›ya karfl› borcun
tamam›ndan sorumlu olmay›
kabul etti¤ini bildirmesi ile
oluflur.
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‹fi HUKUKUNUN ALANI

Bireysel ‹fl
Hukuku

Toplu ‹fl
Hukuku

Sosyal Güvenlik
Hukuku

‹fl Hukukunun
Alan›



‹fi HUKUKU
Çal›flma yaflam›na iliflkin kurallar› ele al›p inceleyen ifl hukuku, esasen içerdi¤i ko-
nular itibar›yla hem özel hukuk hem de kamu hukuku karakteri tafl›yan bir aland›r.

Bireysel ‹fl Hukuku
Bireysel ifl hukuku, 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nu temel al›r. ‹çerdi¤i özgün hukuki ya-
p›lar, bir ikili borç iliflkisinden beklenmeyecek düzeyde kamusal bak›fl aç›s›, daha
önceleri borçlar hukukunun bir parças› olan ifl hukukunu, tümüyle ondan kopar-
m›fl ve çok kapsaml› bir alan haline getirmifltir.

‹fl hukukunun en temel özelli¤i, bir özel hukuk sözleflmesi olan ve Borçlar
Kanunu’nda düzenlenen hizmet sözleflmesiyle taraflardan birinin korunmas›n›
amaçlamas›d›r. Gerçekten de ifl hukuku, serbest koflullarda yap›ld›¤›nda pazarl›k
flans› olmayan iflçinin aleyhine hükümler içermesi muhtemel bir hizmet sözleflme-
sine müdahale ederek iflçiyi korumaya çal›fl›r. Bu bak›fl aç›s›ndan hareket edildi-
¤inde ‹fl Kanunu’nu, kapsaml› bir ifl akdine benzetebiliriz. Gerçekten de ‹fl Kanu-
nu incelendi¤inde, eflit koflullarda yap›lmas› halinde iflçi aleyhine kararlaflt›r›labil-
me ihtimali yüksek hemen her konu düzenlenmifl ve iflçi lehine bir alt s›n›r olufl-
turulmufltur. Sözleflmenin niteli¤i, ücret, y›ll›k izin, fazla çal›flma, k›dem tazminat›,
ihbar tazminat›, hafta tatili ve sözleflmenin feshi, ‹fl Kanunu’nda oldukça ayr›nt›l›
düzenlenmifl ve iflçinin burada belirtilenlerden daha afla¤›da haklarla karfl›laflmas›
engellenmifltir. Örne¤in ‹fl Kanunu’na göre fazla çal›flma ücreti %50 zaml› ödenme-
lidir. Bu hüküm sayesinde iflçi, imzalad›¤› bireysel ifl sözleflmesinde kendisine %20
zam kabul ettirilmifl olsa da %50 zam talep edebilecektir. O sebeple ‹fl Kanunu’n-
daki düzenlemelerin büyük ço¤unlu¤unu, iflçi aleyhine de¤ifltirilemeyen ama lehi-
ne de¤ifltirilebilen hükümler (yani nisbi emredici hükümler) oldu¤unu söyleyebi-
liriz. Örne¤in iflçinin fazla çal›flmalar›na uygulanacak zam oran›n›n %60 olarak ka-
rarlaflt›r›lmas› halinde, bu iflçi lehine yarat›lan bir farkl›l›k oldu¤undan, %50’lik ya-
sal zam oran› de¤il, kararlaflt›r›lan %60’l›k oran› talep edilebilir.

Hizmet sözleflmesi Borçlar Kanunu’nda tan›mlanm›flt›r. ‹fl Kanunu’nda bu konu
ayr›ca düzenlenmemifltir. ‹fl Kanunu esasen, bu sözleflmenin kuruluflu, iflleyifli ve
sonuçlar› ile ilgilenir. Ancak ‹fl Kanunu, hizmet (ifl) sözleflmesi ile çal›flan her iflçi-
yi kapsam›na almaz. Dolay›s›yla ifl hukuku, ‹fl Kanunu’nun kapsam›na giren iflçi-
lerle ilgilenir. Zira ‹fl Kanunu, Borçlar Kanunu ile k›yaslanamayacak düzeyde ge-
nifl kapsaml› haklar içerir. Bu ayr›m sebebiyle iflçileri ‹fl Kanunu’na tabi olanlar ve
olmayanlar olarak ay›rmaya bir engel yoktur. ‹fl Kanunu’nun kapsam›na girmeyen
iflçiler, hizmet sözleflmesi ile çal›fl›yor olsalar da Borçlar Kanunu hükümlerine tabi
olacaklar, orada tan›nan haklarla yetineceklerdir.

‹fl Kanunu’nun kapsam›na girmeyen iflçiler, hizmet sözleflmesi ile çal›fl›yor olsalar da
Borçlar Kanunu hükümlerine tâbi olurlar.

‹fl Kanunu’nun içeri¤inde önce “ifl sözleflmesi” ve “iflçi-iflveren-alt iflveren” ya-
p›lar›n›n düzenlendi¤i görülür. Buna göre, bir ifl sözleflmesine dayanarak çal›flan
gerçek kifliye iflçi, iflçi çal›flt›ran gerçek veya tüzel kifliye yahut tüzel kiflili¤i olma-
yan kurum ve kurulufllara iflveren denir. ‹flçi ile iflveren aras›nda kurulan iliflki ise
ifl iliflkisini ifade eder. ‹flveren taraf›ndan mal veya hizmet üretmek amac›yla mad-
di olan ve olmayan unsurlar ile iflçinin birlikte örgütlendi¤i birim ise iflyeridir. ‹fl-
veren ad›na hareket eden ve iflin, iflyerinin ve iflletmenin yönetiminde görev alan
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kimselere iflveren vekili denir. ‹flveren vekilli¤i s›fat›, iflçilere tan›nan hak ve yü-
kümlülükleri ortadan kald›rmaz. ‹flveren vekilinin bu s›fatla iflçilere karfl› ifllem ve
yükümlülüklerinden do¤rudan iflveren sorumludur. 

‹fl hukukunun temel konular›ndan biri alt iflverenliktir. Genel bir ifadeyle ta-
n›mlamak gerekirse bir iflverenden, iflyerinde yürüttü¤ü mal veya hizmet üretimi-
ne iliflkin ifllerinde ifl alan ve bu ifl için görevlendirdi¤i iflçilerini sadece bu iflyerin-
de ald›¤› iflte çal›flt›ran iflveren alt iflveren olarak ifade edilir. Bu iliflkide as›l iflve-
ren, alt iflverenin iflçilerine karfl› o iflyeri ile ilgili olarak bu Kanun’dan, ifl sözleflme-
sinden veya alt iflverenin taraf oldu¤u toplu ifl sözleflmesinden do¤an yükümlülük-
lerinden alt iflveren ile birlikte sorumludur.

‹fl hukuku Borçlar Kanunu’nda düzenlenen hizmet sözleflmesini konu alsa da,
borçlar hukukunun tüm ilkelerini kullanmaz. ‹liflkinin taraflar›, sözleflmenin konu-
su, çal›flma yaflam›n›n sosyal boyutu gibi unsurlar›n etkisiyle, borçlar hukuku ilke-
lerini kendi iklimi içinde yeniden anlamland›r›r. O kurumlara yeni anlamlar vere-
rek, ifl hukuku alan›nda uygular. Bu ba¤lamda, eflit davranma ilkesi, ayr›mc›l›k ya-
sa¤›, iflyeri devri, geçici ifl iliflkisi, ça¤r› üzerine çal›flma, deneme süreli çal›flma, k›s-
mi çal›flma, mevsimlik çal›flma, ifl hukukunun özgün yap› kazanm›fl kavramlar›n-
dan sadece bir kaç›d›r. Bunlar›n d›fl›nda sözleflmenin feshi, ifl güvencesi, k›dem, ih-
bar ve ifl güvencesi tazminatlar›, ç›kar›lan iflçinin ifle iade hakk› ve sonuçlar›, yeni
ifl arama izni, toplu iflçi ç›karma, özürlü ve eski hükümlü çal›flt›rma zorunlulu¤u,
alan›n çok karakteristik yap›lar›d›r.

‹fl hukukunda ücret, s›radan bir edimden çok daha farkl› muamele görür. ‹flçi için
tafl›d›¤› önem dikkate al›narak, güvence içinde olabilmesi için ücreti koruyan özel hü-
kümler getirilmifltir. ‹fl hukuku bunun d›fl›nda, ça¤dafl çal›flma iliflkilerine uyum sa¤la-
yabilmek için esnek çal›flma yöntemlerine uyumlu hükümlere sahiptir. Denklefltirici
çal›flma, yo¤unlaflt›r›lm›fl ifl haftalar›, telafi çal›flmas› bu amaca hizmet etmektedir.

‹fl hukukunun en önemli özelliklerinden birisi, hiçbir ikili borç iliflkisinde olma-
d›¤› kadar taraflardan birinin (iflçinin), di¤erine (iflverenin) ba¤›ml› olmas›d›r. ‹flçi
iflverenin emir ve talimatlar›na uygun hareket etmek zorundad›r. Bu durum, veri-
len talimatlara uygun hareket eden iflçinin korunmas›n› gerekli k›lar. O sebeple ‹fl
Kanunu’nun bir bölümü, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine ayr›lm›flt›r. ‹flçinin çal›fl›rken sa¤-
l›k sorunu yaflamamas›, tehlikeye girmemesi için iflverene önemli mükellefiyetler
getirilmifltir. Buna göre iflverenler iflyerlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin sa¤lanma-
s› için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksans›z bulundurmak, ifl-
çiler de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda al›nan her türlü önleme uymakla yüküm-
lüdürler. Hatta bu sebeple iflverenler iflyerinde al›nan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlem-
lerine uyulup uyulmad›¤›n› denetlemek, iflçileri karfl› karfl›ya bulunduklar› mesleki
riskler, al›nmas› gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar› konusunda bilgilen-
dirmek ve gerekli ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimini vermek zorundad›rlar. Bu yü-
kümlülüklere ayk›r›l›k halinde oldukça kapsaml› hukuki, cezai ve idari sorumlu-
luklar do¤maktad›r.

‹fl hukukunun iflçiyi korumas›n›n sebepleri nelerdir?

‹fl hukukunun en özgün yanlar›ndan birisi de ikili bir özel hukuk borç iliflkisi
olmas›na ra¤men belli düzeyde kamusal kontrole tabi tutulmas›d›r. Bir özel hukuk
sözleflmesinin bu düzeyde takip ve kontrolü al›fl›k bir durum olmad›¤› halde, ifl
sözleflmelerinin uygulanmas› ve ‹fl Kanunu hükümlerinin ihlal edilip edilmedi¤i,
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan müfettifller vas›tas›yla denetlenir.
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‹flçi, bir ifl sözleflmesine
dayanarak çal›flan gerçek
kiflidir. ‹flveren, iflçi
çal›flt›ran gerçek veya tüzel
kifliye yahut tüzel kiflili¤i
olmayan kurum ve
kurulufllara denir. ‹fl iliflkisi,
iflçi ile iflveren aras›nda
kurulan iliflkidir. ‹flyeri,
iflveren taraf›ndan mal veya
hizmet üretmek amac›yla
maddî olan ve olmayan
unsurlar ile iflçinin birlikte
örgütlendi¤i birimdir.
‹flveren vekili, iflveren ad›na
hareket eden ve iflin,
iflyerinin ve iflletmenin
yönetiminde görev alan
kimselere denir. Alt iflveren,
bir iflverenden, iflyerinde
yürüttü¤ü mal veya hizmet
üretimine iliflkin ifllerinde ifl
alan ve bu ifl için
görevlendirdi¤i iflçilerini
sadece bu iflyerinde ald›¤›
iflte çal›flt›ran iflverene
denir.
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Dahas› haklar›n› alamayan iflçilerin, bakanl›¤a flikâyet ederek haklar›na kavuflabil-
me imkânlar› vard›r. Bu ve benzeri özgün yap›lar, ifl hukukunu ve ifl sözleflmesini,
s›radan bir ikili borç iliflkisi olmaktan ç›karm›fl, son derece genifl mevzuat› olan,
yarg›y› yo¤un flekilde meflgul eden, ba¤›ms›z ve özgün bir alan haline getirmifltir.

‹fl hukukunun en önemli özelliklerinden birisi, hiçbir ikili borç iliflkisinde olmad›¤› kadar
taraflardan birinin (iflçinin), di¤erine (iflverenin) ba¤›ml› olmas›d›r. ‹flçi iflverenin emir ve
talimatlar›na uygun hareket etmek zorundad›r. Bu durum, verilen talimatlara uygun hare-
ket eden iflçinin korunmas›n› gerekli k›lar.

Toplu ‹fl Hukuku
‹fl hukukunun di¤er bir bölümünü oluflturan toplu ifl hukuku, Sendikalar Kanunu
ile Toplu ‹fl Sözleflmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile düzenlenmektedir. Söz konu-
su yasalar, iflçilerin Anayasa’dan kaynaklanan örgütlenme hakk›n› güvence alt›na
almaktad›r. 

Toplu ifl hukukunda, iflçi ve memurlar›n sendikal haklar› ele al›n›r. Söz konusu
sendikalar›n kuruluflu, iflleyifli ve tasfiyesi d›fl›nda, üyelerine sa¤lad›klar› haklar, bu
ba¤lamda incelenmektedir. Sendikalar›n kendi iç iflleyiflindeki sendikal demokra-
si, bu sendikalar›n imzalad›klar› toplu ifl sözleflmelerinin hukuki yap›s› ve getirdi-
¤i haklar, toplu ifl hukukunun ilgi alan›na girer.

Toplu sözleflme süreci, ciddi bir prosedürü bar›nd›rd›¤›ndan, bu alan›n en ilgi
çekici konular›ndan biridir. Bu noktada bakanl›k ile olan iliflkiler, ifl kollar›, ifl ko-
lu tespitleri ve itirazlar›, sendika üye kay›t fiflleri, bakanl›k istatistikleri, bunlara ya-
p›lan itirazlar, toplu ifl sözleflmesi yapma yetkisi, yetki itirazlar› önemli hukuksal
yap›lar olarak görülmekte ve ele al›nmaktad›r. Bu sürecin arzu edilmeyen ancak
Anayasal koruma alt›ndaki sonucu grev ve lokavt da toplu ifl hukukun hayati ko-
nular› aras›nda yer al›r.

‹mzalanan bir toplu ifl sözleflmesinin yürürlük tarihi, geriye etkisi, üye olmadan
toplu sözleflmeden yararlanma, dayan›flma aidat›, konunun uygulamada önemli
yarg›sal sorunlara ve tart›flmalara neden olan di¤er yap›lar›d›r.

Sosyal Güvenlik Hukuku
‹fl hukukun belki de en kamusal karakterli yan›n› oluflturan sosyal güvenlik huku-
ku, muhatap ald›¤› kitle itibar›yla Türkiye’nin kapsam› en genifl hukuk dal› duru-
munad›r. Genel sa¤l›k sigortas›n›n uygulanmaya bafllanmas›yla Türkiye’de Sosyal
Güvenlik Kurumu ile ba¤lant›s› olmayan neredeyse hiç kimse kalmam›flt›r.

Sosyal güvenlik sisteminin temel yasas›, 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’dur. Yasa esasen, sigortal› ve genel sa¤l›k sigortal›s› olarak
tan›mlad›¤› kiflileri ve onlar›n bakmakla yükümlü olduklar› kiflileri muhatap al›r.
Bu Kanun’un amac›, sosyal sigortalar ile genel sa¤l›k sigortas› bak›m›ndan kiflileri
güvence alt›na almak, bu sigortalardan yararlanacak kiflileri ve sa¤lanacak haklar›,
bu haklardan yararlanma flartlar› ile finansman ve karfl›lanma yöntemlerini belirle-
mek, sosyal sigortalar›n ve genel sa¤l›k sigortas›n›n iflleyifli ile ilgili usûl ve esasla-
r› düzenlemektir. Kanun, sosyal sigortalar ile genel sa¤l›k sigortas›ndan yararlana-
cak kiflileri, iflverenleri, sa¤l›k hizmeti sunucular›n›, bu Kanun’un uygulanmas› ba-
k›m›ndan gerçek kifliler ile her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kiflilerini ve tüzel
kiflili¤i olmayan di¤er kurum ve kurulufllar› kapsar ve onlar›n hak ve yükümlülük-
lerini düzenler.
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Sigortal›, k›sa ve/veya uzun
vadeli sigorta kollar›
bak›m›ndan ad›na prim
ödenmesi gereken veya
kendi ad›na prim ödemesi
gereken kiflidir.
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Yasaya göre sigortal›, k›sa ve/veya uzun vadeli sigorta kollar› bak›m›ndan
ad›na prim ödenmesi gereken veya kendi ad›na prim ödemesi gereken kifliyi ifa-
de eder. Genel sa¤l›k sigortal›s› ise ayn› yasada bu kapsamda oldu¤u söylenen
kiflileri tan›mlar.

Sosyal güvenlik hukukunda, iflçi ve memurlar d›fl›nda ba¤›ms›z çal›flanlar da
kapsama dâhildir. Söz konusu sigortal›lara birtak›m sigorta yard›mlar› verilmekte-
dir. Bir k›sm› parasal bir k›smi ise sa¤l›k yard›m› sunan ve karfl›l›¤›nda çal›flanlar-
dan prim al›nan sigorta kollar› flunlard›r; ifl kazas› ve meslek hastal›¤› sigortas›, has-
tal›k sigortas›, anal›k sigortas›, malullük sigortas›, yafll›l›k sigortas›, ölüm sigortas›
ve genel sa¤l›k sigortas›d›r.

Bu sigorta kollar›n›n sundu¤u yard›mlar da farkl›d›r. Bir k›sm› parasal yard›m
sunarken, bir k›sm› sadece sa¤l›k yard›m› verir. Bu kategoride sa¤lanan parasal
yard›mlar, geçici ifl göremezlik ödene¤i, sürekli ifl göremezlik geliri, emzirme öde-
ne¤i, evlenme yard›m›, cenaze yard›m›, malullük ayl›¤›, yafll›l›k ayl›¤›, ölüm ayl›¤›
olarak s›ralanabilir. Yap›lan yard›mlar›n koflullar›, yard›mlar›n miktarlar›n› belirle-
yen ölçütler, sosyal güvenlik hukuku taraf›ndan incelenir.

‹ste¤e ba¤l› sigortal›l›k, borçlanmalar, kurumun sigortal›lara yapm›fl oldu¤u yar-
d›mlar›, bu yard›mlar›n yap›lmas›na neden olanlara rücü hakk›, prim hesab› ve so-
rumlulu¤u, sosyal güvenli¤in finansman› bu alanda inceleme konusu olan bafll›k-
lar aras›ndad›r.

Sosyal güvenlik hukuku, primli rejim kadar, primsiz rejimi de kapsam›na al›r.
O nedenle sosyal yard›m ve sosyal hizmetler de sosyal güvenlik hukuku konusu
içinde incelenir.

‹fl Kanunu’nun, her türlü iflçiyi kapsam›na ald›¤›ndan bahsedebilir miyiz? 

T‹CARET HUKUKU
Ticaret hukuku bir ticari iflletmeyi ilgilendiren ifllem ve fiilleri konu almaktad›r. Bu
yap›s›yla ticari iflletme, flirketler hukuku, deniz ticareti, k›ymetli evrak, tafl›ma iflle-
ri ve sigorta olmak üzere alt› bölümden oluflur.

Ticari ‹flletme Hukuku
Bu alanda ticari iflletme, ticari ifl ve tacir kavramlar› yan›nda, ticari örf âdet ele al›-
n›r. Ticaret Kanunu’nda yer alan hükümlerle, bir ticari iflletmeyi ilgilendiren ifllem
ve fiillere iliflkin di¤er kanunlarda yaz›l› özel hükümler, ticari hükümlerdir. Mahke-
me, hakk›nda ticari bir hüküm bulunmayan ticari ifllerde, ticari örf ve âdete, bu da
yoksa genel hükümlere göre karar verir.
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Ticari iflletme, esnaf
iflletmesi için öngörülen
s›n›r› aflan düzeyde gelir
sa¤lamay› hedef tutan
faaliyetlerin devaml› ve
ba¤›ms›z flekilde
yürütüldü¤ü iflletmedir.

Tacir, bir ticari iflletmeyi,
k›smen de olsa, kendi ad›na
iflleten kifliye denir.
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Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlarla bir ticari iflletmeyi ilgilendiren bü-
tün ifllem ve fiiller ticari ifl kabul edilir. Ticari davalar›n görülece¤i mahkemeler, bu
alanda uygulanacak zamanafl›m› ve ticari faiz ticaret hukukuna özgü olarak yap›-
land›r›lm›flt›r. Buna göre ticari ifllerde faiz oran› serbestçe belirlenir. Aksine sözlefl-
me yoksa, ticari bir borcun faizi, vadenin bitiminden ve belli bir vade yoksa ihtar
gününden itibaren ifllemeye bafllar. 

Ticari iflletme, esnaf iflletmesi için öngörülen s›n›r› aflan düzeyde gelir sa¤lama-
y› hedef tutan faaliyetlerin devaml› ve ba¤›ms›z flekilde yürütüldü¤ü iflletmedir. Ti-
cari iflletme ile esnaf iflletmesi aras›ndaki s›n›r, Bakanlar Kurulunca ç›kar›lacak ka-
rarnamede gösterilmektedir. 

Ticaret hukukunun temel sujelerinden biri tacirdir. Bir ticari iflletmeyi, k›smen
de olsa, kendi ad›na iflleten kifliye tacir denir. Bir ticari iflletmeyi kurup açt›¤›n›, sir-
küler, gazete, radyo, televizyon ve di¤er ilan araçlar›yla halka bildirmifl veya ifllet-
mesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmifl olan kimse, fiilen iflletme-
ye bafllamam›fl olsa bile tacir say›l›r. Bir ticari iflletme açm›fl gibi, ister kendi ad›na,
ister adi bir flirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var say›lmayan di¤er
bir flirket ad›na ortak s›fat›yla ifllemlerde bulunan kimse, iyiniyetli üçüncü kiflilere
karfl› tacir gibi sorumlu olur. 

Ticaret flirketleriyle amac›na varmak için ticari bir iflletme iflleten vak›flar, der-
nekler ve kendi kurulufl kanunlar› gere¤ince özel hukuk hükümlerine göre yöne-
tilmek veya ticari flekilde iflletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy
ile di¤er kamu tüzel kiflileri taraf›ndan kurulan kurum ve kurulufllar da tacir say›-
l›rlar. Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile di¤er kamu tüzel kiflileri ile kamu
yarar›na çal›flan dernekler ve gelirinin yar›s›ndan fazlas›n› kamu görevi niteli¤inde-
ki ifllere harcayan vak›flar, bir ticari iflletmeyi, ister do¤rudan do¤ruya ister kamu
hukuku hükümlerine göre yönetilen ve iflletilen bir tüzel kifli eliyle iflletsinler, ken-
dileri tacir say›lmazlar.

Tacir ile kar›flt›r›lmamas› için esnaf, Ticaret Kanunu’nda ayr›ca tan›mlanm›flt›r.
Buna göre esnaf, ister gezici olsun ister bir dükkânda veya bir soka¤›n belirli yer-
lerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çal›flmas›-
na dayanan ve geliri ç›kar›lacak kararnamede gösterilen s›n›r› aflmayan ve sanat
veya ticaretle u¤raflan kiflidir.

Ticari ifl karinesi bu alan›n en temel kavramlar›ndan biridir. Bir tacirin borçlar›-
n›n ticari olmas› as›ld›r. Ancak, gerçek kifli olan bir tacir, ifllemi yapt›¤› anda bunun
ticari iflletmesiyle ilgili olmad›¤›n› di¤er tarafa aç›kça bildirdi¤i veya iflin ticari say›l-
mas›na durum elveriflli olmad›¤› takdirde borç adi say›l›r. Taraflardan yaln›z biri için
ticari ifl niteli¤inde olan sözleflmeler, Kanun’da aksine hüküm bulunmad›kça, di¤e-
ri için de ticari ifl say›l›r. Tacir olan veya olmayan bir kifliye, ticari iflletmesiyle ilgili
bir ifl veya hizmet görmüfl olan tacir, uygun bir ücret isteyebilir. Ayr›ca, tacir, verdi-
¤i avanslar ve yapt›¤› giderler için, ödeme tarihinden itibaren faize hak kazan›r. 

Ticari iflletmelerin kay›tl› oldu¤u sicil Ticaret Kanunu’nda düzenlenmifltir. Tica-
ret sicili, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›n›n gözetim ve denetiminde ticaret ve sanayi
odalar› veya ticaret odalar› bünyesinde kurulacak ticaret sicili müdürlükleri taraf›n-
dan tutulur. Bir yerde oda mevcut de¤ilse veya yeterli teflkilat› yoksa, ticaret sicili,
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›nca belirlenecek bir odadaki ticaret sicili müdürlü¤ü ta-
raf›ndan tutulur. Ticaret sicili kay›tlar› nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üçüncü ki-
fliler hakk›nda, tescilin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildi¤i; ilan›n tama-
m› ayn› nüshada yay›mlanmam›fl ise son k›sm›n›n yay›mland›¤› günü izleyen ifl gü-
nünden itibaren hukuki sonuçlar›n› do¤urur. 
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Ticaret unvan› ve iflletme ad›, konunun önemli kavramlar›ndand›r. Her tacir, ti-
cari iflletmesine iliflkin ifllemleri, ticaret unvan›yla yapmak ve iflletmesiyle ilgili se-
netlerle di¤er belgeleri bu unvan alt›nda imzalamak zorundad›r. Tescil edilen tica-
ret unvan›, ticari iflletmenin görülebilecek bir yerine okunakl› bir flekilde yaz›l›r. Ay-
r›ca, tacirin iflletmesiyle ilgili olarak kulland›¤› her türlü kâ¤›t ve belgede, tacirin si-
cil numaras›, ticaret unvan›, iflletmesinin merkezi, tacir sermaye flirketi ise taahhüt
edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numaras› gösterilir. Anonim,
limited ve sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketlerde, s›ras›yla yönetim ku-
rulu baflkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adlar› ile soyadlar› gösterilir.
Tüm bu bilgiler flirketin internet sitesinde de yay›mlan›r. ‹flletme sahibi ile ilgili ol-
maks›z›n do¤rudan do¤ruya iflletmeyi tan›tmak ve benzer iflletmelerden ay›rt etmek
için kullan›lan iflletme adlar›n›n da sahipleri taraf›ndan tescil ettirilmesi gerekir.

Haks›z rekabet konusu da ticari iflletme hukuku içinde yer al›r. Haks›z rekabe-
te iliflkin düzenlemelerin amac›, bütün kat›lanlar›n menfaatine, dürüst ve bozulma-
m›fl rekabetin sa¤lanmas›d›r. Rakipler aras›nda veya tedarik edenlerle müflteriler
aras›ndaki iliflkileri etkileyen aldat›c› veya dürüstlük kural›na di¤er flekillerdeki ay-
k›r› davran›fllar ile ticari uygulamalar, haks›z ve hukuka ayk›r›d›r. Haks›z rekabet
halleri ve sonuçlar› Ticaret Kanunu’nda ayr›nt›l› olarak s›ralanm›flt›r.

Ticari defterler ve cari hesap sözleflmesi de bu kapsamda incelenir. ‹ki kiflinin
herhangi bir hukuki sebep veya iliflkiden do¤an alacaklar›n› teker teker ve ayr› ay-
r› istemekten karfl›l›kl› olarak vazgeçip bunlar› kalem kalem alacak ve borç flekli-
ne çevirerek hesab›n kesilmesinden sonra ç›kacak artan tutar› isteyebileceklerine
iliflkin sözleflme, cari hesap sözleflmesi olarak tan›mlan›r.

Acentelik, ticari iletme hukukunun özgün alanlar›ndan biridir. Ticari mümessil,
ticari vekil, sat›fl memuru veya iflletmenin çal›flan› gibi iflletmeye ba¤l› bir hukuki
konuma sahip olmaks›z›n, bir sözleflmeye dayanarak, belirli bir yer veya bölge
içinde sürekli olarak ticari bir iflletmeyi ilgilendiren sözleflmelerde arac›l›k etmeyi
veya bunlar› o tacir ad›na yapmay› meslek edinen kimseye acente denir. Acenteli-
¤in kuruluflu, iflleyifli ve sona ermesi bu alanda de¤erlendirilir.

Ticaret hukukunu oluflturan bölümlerin adlar›n› say›n›z ve ticari hükümlerin kapsam›n›
belirtiniz?

Ticaret fiirketleri Hukuku
fiirket, iki veya daha fazla kiflinin ortak bir ekonomik amaca eriflmek için emek ve
sermayelerini bir araya getirmelerini ifade eder. Ticaret hukukunun ticari flirketle-
re iliflkin k›sm›, ticari flirket olarak tan›mlanan, kolektif flirket, komandit flirket, ano-
nim flirket, limited flirket ve kooperatiflerin hukuki yap›s› ile ilgilenir. Ticaret Ka-
nunu’nda, kolektif ile komandit flirket flah›s; anonim, limited ve sermayesi paylara
bölünmüfl komandit flirket sermaye flirketi say›l›r.

Ticaret flirketleri tüzel kiflili¤e sahiptir. O sebeple kural olarak, Türk Medenî
Kanunu’nun 48. maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçla-
r› üstlenebilirler.

fiirketler hukukunda her flirket ayr› ayr› ele al›n›r. Zira baz› ortak noktalar› bu-
lunsa da flirketler, özgün hükümlerle düzenlenmifltir. Kurulufllar›ndan iflleyifllerine,
ortakl›k yap›lar›ndan tasfiyelerine kadar çok ayr›nt›l› hükümler bulunmaktad›r. Her
flirketin tüzel kiflilik kazanmas›, ortaklar aras› iliflkiler, organlar, oy ço¤unluklar›,
üçüncü kiflilerle iliflkiler ve flirketin temsili, flirket sözleflmesi de¤ifliklikleri, rekabet
yasa¤›, ticari ifllemleri ve tasfiyesi ayr› ayr› ele al›n›r. Bunun yan›nda ortaklar›n ko-
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Ticaret Kanunu’nda, kolektif
ile komandit flirket flah›s
flirketi; anonim, limited ve
sermayesi paylara bölünmüfl
komandit flirket sermaye
flirketi say›l›r.
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yacaklar› sermaye, ortakl›k haklar›, flirketlerin birleflmesi, bölünmesi, sermaye art›-
r›m›, alacakl› ve borçlular karfl›s›ndaki durumu ayr›nt›l› olarak incelenir.

Kolektif flirket ticari bir iflletmeyi bir ticaret unvan› alt›nda iflletmek amac›yla,
gerçek kifliler aras›nda kurulan ve ortaklar›ndan hiçbirinin sorumlulu¤u flirket ala-
cakl›lar›na karfl› s›n›rlanmam›fl olan flirkettir. Ortaklar›n birbirleriyle olan iliflkileri-
nin düzenlenmesinde sözleflme serbestîsi geçerlidir. Ortaklardan her biri, ayr› ayr›
flirketi yönetme hakk›n› ve görevini haizdir. Ancak, flirket sözleflmesiyle veya or-
taklar›n ço¤unlu¤unun karar›yla yönetim iflleri ortaklardan birine, birkaç›na veya
tümüne verilebilir.

Komandit fiirket, ticari bir iflletmeyi bir ticaret unvan› alt›nda iflletmek amac›yla
kurulan, flirket alacakl›lar›na karfl› ortaklardan bir veya birkaç›n›n sorumlulu¤u s›-
n›rland›r›lmam›fl ve di¤er ortak veya ortaklar›n sorumlulu¤u belirli bir sermaye ile
s›n›rland›r›lm›fl olan flirkettir. Sorumlulu¤u s›n›rl› olmayan ortaklara komandite, so-
rumlulu¤u s›n›rl› olanlara komanditer denir. Komandite ortaklar›n gerçek kifli ol-
malar› gerekir. Tüzel kifliler ancak komanditer ortak olabilirler. Komandit flirkette
ortaklar›n birbirleriyle olan iliflkileri flirket sözleflmesi ile düzenlenir. 

Anonim fiirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüfl olan, borçlar›ndan dola-
y› yaln›z malvarl›¤›yla sorumlu bulunan flirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt et-
mifl olduklar› sermaye paylar› ile ve flirkete karfl› sorumludur. Anonim flirketler bü-
yük bir sermaye oluflturma ve büyük taahhütlerde bulunabilme amac›yla organize
olduklar›ndan, Ticaret Kanunu’nda en ayr›nt›l› düzenlenen flirket türüdür. Anonim
flirketin, esas sözleflmeyle atanm›fl veya genel kurul taraf›ndan seçilmifl, bir veya
daha fazla kifliden oluflan bir yönetim kurulu bulunur. Anonim flirket, kural olarak,
yönetim kurulu taraf›ndan yönetilir ve temsil olunur. Bir tüzel kifli yönetim kuru-
luna üye seçildi¤i takdirde, tüzel kifliyle birlikte, tüzel kifli ad›na, tüzel kifli taraf›n-
dan belirlenen, sadece bir gerçek kifli de tescil ve ilan olunur. Ayr›ca, tescil ve ila-
n›n yap›lm›fl oldu¤u, flirketin internet sitesinde hemen aç›klan›r. Yönetim kurulu
üyeleri en çok üç y›l süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas sözleflmede aksine
hüküm yoksa, ayn› kifli yeniden seçilebilir. Anonim flirketin ve flirketler toplulu¤u-
nun finansal tablolar› denetçi taraf›ndan, uluslararas› denetim standartlar›yla uyum-
lu Türkiye Denetim Standartlar›na göre denetlenir. Pay sahipleri flirket ifllerine ilifl-
kin haklar›n› genel kurulda kullan›rlar. Genel kurulun oluflumu, yetkileri, toplant›-
ya ça¤r›lmas› ve karar alma süreci ayr›nt›l› olarak düzenlenmifltir. fiirketin ç›kara-
ca¤› pay senetleri, intifa senetleri, tahviller, yedek akçeler yine flirketler hukuku
kapsam›nda yer alan konulardand›r.

Sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirket, sermayesi paylara bölünen ve or-
taklar›ndan bir veya birkaç› flirket alacakl›lar›na karfl› bir kolektif flirket orta¤›, di-
¤erleri bir anonim flirket pay sahibi gibi sorumlu olan flirkettir. Sermaye, paylara
bölünmeksizin sermayesi sadece birden çok komanditerin sermayeye kat›lma
oranlar›n› göstermek amac›yla k›s›mlara ayr›lm›fl bulunuyorsa komandit flirket hü-
kümleri uygulan›r. Komanditelerin birbirleriyle, komanditerlerin tümüyle ve üçün-
cü kiflilerle hukuki iliflkileri, özellikle flirketin yönetimine ve temsiline iliflkin görev
ve yetkileri, flirketten ayr›lmalar›, komandit flirketlerdeki hükümlere tabidir. Kuru-
lufla, anonim flirketlerin kurulufluna iliflkin hükümler uygulan›r. Anonim flirketlerin
yönetim kurulunun görevleriyle sorumluluklar›na iliflkin hükümleri, yönetici olan
komandite ortaklar hakk›nda da geçerlidir.

Limited flirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kifli taraf›ndan bir ticaret un-
van› alt›nda kurulur. Esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye payla-
r›n›n toplam›ndan oluflur. Ortaklar, flirket borçlar›ndan sorumlu olmay›p, sadece
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Anonim flirketler genellikle
büyük sermaye oluflturma ya
da büyük taahhütlerde
bulunma amac›yla kurulur. 



taahhüt ettikleri esas sermaye paylar›n› ödemekle ve flirket sözleflmesinde öngörü-
len ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. 

Ticari iflletme hukuku ve Ticaret flirketleri hukuku ile ilgili olarak daha kapsaml› bilgi edi-
nebilmek için, yararl› bir kaynak olarak Kara Ticareti Hukuku Dersleri adl› kitaba baka-
bilirsiniz (O¤uz ‹mregün, Ankara: Yetkin Yay›nlar›, 2001).

K›ymetli Evrak Hukuku 
K›ymetli evrak hukuku, Ticaret Kanununun üçüncü kitab›n› oluflturur. ‹çeri¤inde
bir hakk› bar›nd›ran ve piyasada dolafl›m› mümkün evraklar incelenir. Bu alan›n
temel kavram› olan k›ymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunlar›n içerdikleri hak, se-
netten ayr› olarak ileri sürülemedi¤i gibi baflkalar›na da devredilemez. K›ymetli ev-
rak›n borçlusu, ancak senedin teslimi karfl›l›¤›nda ödeme ile yükümlüdür. Hile ve-
ya a¤›r kusuru bulunmad›kça borçlu, vade geldi¤inde, senedin niteli¤ine göre ala-
cakl› oldu¤u anlafl›lan kifliye ödemede bulunmakla borcundan kurtulur.

K›ymetli evraklar s›radan alacaklar d›fl›nda ayni haklar› da içerebilir. Devirleri
için bir tak›m yöntemler belirlenmifltir. Bunlardan en bilineni cirodur. Ancak ciro-
nun da Ticaret Kanununda düzenlenmifl çeflitli tipleri bulunmaktad›r.

K›ymetli evrak hukukunun konusunu oluflturan çeflitli senetler bulunmaktad›r.
Belli bir kiflinin ad›na yaz›l› olup da onun emrine kayd›n› içermeyen ve kanunen
de emre yaz›l› senetlerden say›lmayan k›ymetli evrak nama yaz›l› senet say›l›r.
Bunlarda borçlu, ancak senedin hamili bulunan ve senette ad› yaz›l› olan veya
onun hukuki halefi oldu¤unu ispat eden kiflilere ödemek zorundad›r. Bu husus is-
pat edilmedi¤i hâlde ödemede bulunan borçlu, senedin gerçek sahibi oldu¤unu is-
pat eden bir üçüncü kifliye karfl› borcundan kurtulmufl olmaz.

Senedin metninden veya fleklinden, hamili kim ise o kiflinin hak sahibi say›la-
ca¤› anlafl›lan her k›ymetli evrak, hamile veya hamiline yaz›l› senet say›l›r. Borçlu
hamile yaz›l› bir senetten do¤an alaca¤a
karfl›, ancak senedin geçersizli¤ine iliflkin
veya senedin metninden anlafl›lan def’iler-
le, alacakl› her kim ise ona karfl› flahsen
sahip oldu¤u def’ileri ileri sürebilir.

K›ymetli evrak›n en yayg›n modelini
kambiyo senetleri oluflturur. Poliçe, bono,
çek bu kapsama girer. Poliçenin oluflmas›
için varl›¤› aranan koflullar Ticaret Kanunu’nda düzenlenmifltir. Poliçe bizzat düzen-
leyenin emrine yaz›l› olabilece¤i gibi, bizzat düzenleyen üzerine veya bir üçüncü
kifli hesab›na da düzenlenebilir. Poliçe, bir üçüncü kiflinin nezdinde, muhatab›n
yerleflim yerinde veya baflka bir yerde ödenmek üzere düzenlenebilir. Poliçelerin
görüldü¤ünde veya görüldü¤ünden belirli bir süre sonra ödenmesi flart k›l›nabilir.

Poliçeler aç›kça emre yaz›l› olmasa da ciro ve zilyetli¤in geçirilmesi yoluyla
devredilebilir. Düzenleyen, poliçeye “emre yaz›l› de¤ildir” ibaresini veya ayn› an-
lam› ifade eden bir kayd› koymuflsa, poliçe ancak alaca¤›n temliki yoluyla devro-
lunabilir ve bu devir alaca¤›n temlikinin hukuki sonuçlar›n› do¤urur. Ciro, poliçe-
yi kabul etmifl olsun veya olmas›n muhataba, düzenleyene veya poliçeyle borç al-
t›na girmifl olanlardan herhangi birine yap›labilir. Bu kimseler poliçeyi yeniden ci-
ro edebilirler. Cironun kay›ts›z ve flarts›z olmas› gerekir. Cironun ba¤l› tutuldu¤u
her flart yaz›lmam›fl say›l›r.
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K›ymetli evrak, ticaret
hayat›n›n güven ve çabukluk
gereksiniminden do¤mufltur.

Ciro, senette var olan bir
hakk›n, devir veya rehin
edilmesi gibi hukuki
sonuçlar do¤uran bir irade
beyan›d›r. Senet üzerine ya
da senede eklenen bir ka¤›t
(alonj) üzerine ciro
yap›labilir.
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Poliçe Çek Bono

Kombiyo Senetleri



K›ymetli evrak›n önemli problemlerinden birisi de kabul edilmemesi ya da
ödenmemesidir. Bu gibi hallerde, kabul etmemenin veya ödememenin, kabul et-
meme veya ödememe protestosu denilen resmî bir belge ile belirlenmesi zorunlu-
dur. Protestonun ne flekilde icra edilece¤i ve içeri¤i Ticaret Kanunu’nda kapsaml›
olarak düzenlenmifltir.

K›ymetli evrak hukuku kapsam›nda incelenen di¤er senetler, bono ve emre yaz›l›
senetlerdir. Bir bonoyu düzenleyen kifli, t›pk› bir poliçeyi kabul eden gibi sorumludur.

Di¤er bir k›ymetli evrak ise “çek”tir. Çekte aç›kl›k yoksa, muhatab›n ticaret un-
van› yan›nda gösterilen yer ödeme yeri say›l›r. Muhatab›n ticaret unvan› yan›nda
birden fazla yer gösterildi¤i takdirde, çek, ilk gösterilen yerde ödenir. Böyle bir
aç›kl›k ve baflka bir kay›t da yoksa, çek muhatab›n merkezinin bulundu¤u yerde
ödenir. Türkiye’de ödenecek çeklerde muhatap ancak bir banka olabilir. Bir çekin
düzenlenmesi için, muhatab›n elinde düzenleyenin emrine tahsis edilmifl bir karfl›-
l›k bulunmas› ve düzenleyenin bu karfl›l›k üzerinde çek düzenlemek suretiyle tasar-
ruf hakk›n› haiz olaca¤›na dair muhatapla düzenleyen aras›nda aç›k veya z›mni bir
anlaflma bulunmas› flartt›r. Düzenleyen, muhatap nezdinde çekin ancak bir k›s›m
karfl›l›¤›n› haz›r bulundurdu¤u takdirde, muhatap, bu tutar› ödemekle yükümlüdür.

Çek “emre yaz›l›” kayd›yla veya bu kay›t olmadan belirli bir kifliye, “emre yaz›-
l› de¤ildir” kayd›yla veya buna benzer bir kay›tla belirli bir kifliye c) veya hamile,
ödenmek üzere çekilebilir. Belirli bir kifli lehine “veya hamiline” kelimelerinin ve-
ya buna benzer baflka bir ibarenin eklenmesiyle düzenlenen çek, hamiline yaz›l›
çek say›l›r. Kimin lehine düzenlendi¤i gösterilmemifl olan bir çek, hamiline yaz›l›
çek hükmündedir. Makbuz senedi, varant ve tafl›ma belgeleri bu alanda tüm yön-
leriyle ele al›nan di¤er senetlerdir.

K›ymetli Evrak hukuku ile ilgili olarak daha kapsaml› bilgi edinebilmek için, yararl› bir
kaynak olarak K›ymetli Evrak Hukuku Esaslar› adl› kitaba bakabilirsiniz (Reha Poroy -
Ünal Tekinalp, ‹stanbul: Vedat Kitapç›l›k, 2010).

Tafl›ma ‹flleri Hukuku
6102 say›l› Türk Ticaret Kanunu’yla ilk kez (dördüncü kitap) olarak düzenlenen ta-
fl›ma iflleri hukuku k›sm›nda önce genel hükümlere yer verilmifl, sonras›nda ise çe-
flitli tafl›ma ifllerine de¤inilmifltir. Bunlar aras›nda eflya tafl›ma, tafl›nma eflyas› tafl›-
ma, de¤iflik tür araçlarla tafl›ma ve yolcu tafl›ma yer al›r. Bu kitapta ayr›ca tafl›ma
iflleri komisyoncusuna iliflkin hükümler de bulunmaktad›r.

Deniz Ticareti Hukuku
Deniz ticaretinin temel unsurlar›ndan biri gemidir. Ticaret Kanunu’na göre, tahsis
edildi¤i amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelli¤i bulunan ve pek
küçük olmayan her araç, kendili¤inden hareket etmesi imkân› bulunmasa da “ge-
mi” say›l›r. Suda ekonomik menfaat sa¤lama amac›na tahsis edilen veya fiilen böy-
le bir amaç için kullan›lan her gemi, kimin taraf›ndan ve kimin ad›na veya hesab›-
na kullan›l›rsa kullan›ls›n “ticaret gemisi” say›l›r. Gemi adamlar› ise, kaptan, gemi
zabitleri, tayfalar ve gemide çal›flt›r›lan di¤er kiflilerdir.

Deniz ticaret hukukunda, gemi, kaptan, gemi alacaklar›, çatma, kurtarma, do-
natan›n, gemi adamlar›n›n kusurundan do¤an sorumluluk gibi konular ele al›n›r.
Bu hükümler belirli koflullarla yatlar, denizci yetifltirme gemileri gibi sadece gezin-
ti, spor, e¤itim, ö¤retim ve bilim amaçlar›na tahsis edilmifl gemilere de uygulan›r.

Geminin kimli¤i, bayra¤›, ba¤lama liman› deniz ticaret hukukunun konular›
aras›ndad›r. Türk gemileri için, Denizcilik Müsteflarl›¤›n›n uygun görece¤i yerlerde
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gemi sicili tutulur. Gemi, ba¤lama liman›n›n tâbi oldu¤u sicil müdürlü¤ünce tescil
olunur. Bir geminin seferleri yabanc› bir limandan veya bir kara kentinden yahut
bizzat gemiden yönetildi¤i takdirde, malik, gemisini diledi¤i yer siciline tescil etti-
rebilir. Gemi, kurtar›lamayacak flekilde batar veya tamir kabul etmez hâle gelir ya-
hut her ne suretle olursa olsun Türk Bayra¤›n› çekme hakk›n› kaybederse, istem
üzerine sicilden kayd› silinir. 

Yap› hâlindeki bir gemi, malikin istemi üzerine veya yap› üzerinde bir gemi
ipote¤inin kurulmas› yahut yap›n›n ihtiyati ya da kesin haczi veya tersane sahibi-
nin gemi ipote¤inin kurulmas›na yönelik istem hakk›n› teminat alt›na almak ama-
c›yla sicile flerh verilmesi söz konusu oldu¤u takdirde yap› hâlindeki gemilere öz-
gü sicile kaydolunur. Yap›, yap›m yerinin ba¤l› bulundu¤u sicil müdürlü¤ünce tes-
cil olunur.

Deniz ticaret hukuku, geminin mülkiyeti, mülkiyetin kazan›lmas› ve kayb› ko-
nular›n› da ele almaktad›r. Gemi rehni bu alan›n en temel konular›ndan bir baflka-
s›d›r. Sicile kay›tl› olmayan bir geminin bir donatma ifltiraki taraf›ndan iflletilmesi
hâlinde, paydafl donatanlardan her birinin ifltirak pay›n›n rehni, Türk Medenî Ka-
nunu’nun alacaklar ve di¤er haklar üzerindeki rehinlere iliflkin hükümlerine tabi-
dir. Bir alaca¤› teminat alt›na almak için sicile kay›tl› olan gemi üzerinde ipotek ku-
rulabilir. Gemi ipote¤i alacakl›ya, alaca¤›n›, geminin bedelinden alma yetkisini ve-
rir. Sicile kay›tl› gemilerin sözleflmeye dayal› rehni sadece gemi ipote¤i yolu ile
sa¤lan›r. ‹leride do¤abilecek veya flarta ya da k›ymetli evraka ba¤l› bir alacak için
de ipotek kurulabilir. Sicile kay›tl› gemiler üzerinde intifa hakk› da kurulabilir. Bu
hak, aksi kararlaflt›r›lmad›kça, sahibine üzerinde kuruldu¤u gemiden tam yararlan-
ma yetkisini sa¤lar.

Deniz ticaret hukukunun bir di¤er ilgi alan› donatma ifltirakidir. Gemisini men-
faat sa¤lamak amac›yla suda kullanan gemi malikine donatan denir. Kendisinin ol-
mayan bir gemiyi menfaat sa¤lamak amac›yla suda kendi ad›na bizzat veya kaptan
arac›l›¤›yla kullanan kifli, üçüncü kiflilerle olan iliflkilerinde donatan say›l›r. Malik,
geminin iflletilmesinden dolay› gemi alacakl›s› s›fat›yla bir istemde bulunan kifliyi,
bu iflletilme malike karfl› haks›z ve alacakl› da kötüniyet sahibi olmad›kça, hakk›-
n› istemekten engelleyemez. Birden çok kiflinin payl› mülkiyet fleklinde malik ol-
duklar› bir gemiyi, menfaat sa¤lamak amac›yla aralar›nda yapm›fl olduklar› sözlefl-
me gere¤ince, hepsi ad›na ve hesab›na suda kullanmalar› hâlinde ise donatma ifl-
tirakinden bahsedilir. Tek bafl›na bir geminin maliki veya iflletme hakk›na sahip
olan ticaret flirketleri veya di¤er tüzel kifliler hakk›nda donatma ifltirakine iliflkin
hükümler uygulanmaz. 

Zaman çarteri sözleflmesi, navlun sözleflmesi, yolculuk çarter partisi, tafl›yan›n,
gemiyi denize, yola ve yüke elveriflli bulundurma yükümlülü¤ü, yükleme ve bo-
flaltma, k›rkambar sözleflmesi, tafl›yan›n sorumlulu¤u, denizde kurtarma, tafl›tan›n
ve yükletenin sorumlulu¤u, denizde tafl›ma senetleri (koniflmento), deniz yoluyla
yolcu tafl›ma sözleflmesi, deniz kazalar›, müflterek avarya, kurtarma, gemi alacak-
lar›, petrol kirlili¤i zarar›n›n tazmini deniz ticaret hukuku alan›nda yer alan di¤er
konular aras›ndad›r.

Sigorta Hukuku
Ticaret Kanunu’nun alt›nc› kitab› sigorta hukukudur. Bu alanda sigorta sözleflmesi
ve çeflitli sigorta tipleri incelenir. Sigorta sözleflmesi, sigortac›n›n bir prim karfl›l›-
¤›nda, kiflinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara u¤ratan tehlikenin, riziko-
nun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kiflinin
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Gemi, ba¤lama liman›n›n
tâbi oldu¤u sicil
müdürlü¤ünce tescil olunur.

Donatan, gemisini menfaat
sa¤lamak amac›yla suda
kullanan gemi malikidir.



hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlar›nda gerçekleflen baz› olaylar dolay›s›yla bir
para ödemeyi veya di¤er edimlerde bulunmay› yükümlendi¤i sözleflmedir. Birden
çok kiflinin birleflerek, içlerinden herhangi birinin, belli bir rizikonun gerçekleflme-
si durumunda do¤acak zararlar›n› tazmin etmeyi borçlanmalar› karfl›l›kl› sigortad›r.
Karfl›l›kl› sigorta faaliyeti ancak kooperatif flirket fleklinde yürütülebilir.

Sigortac›, sigorta etti¤i menfaati, diledi¤i flartlarla, tekrar sigorta ettirebilir. Re-
asürans, sigortac›n›n, sigorta ettirene karfl› borç ve yükümlülüklerini ortadan kal-
d›rmaz; sigorta ettirene, tekrar sigorta yapana karfl›, do¤rudan dava açmak ve is-
temde bulunma haklar›n› vermez. 

Sigorta hukuku kapsam›nda çeflitli sigorta tipleri ele al›n›r. Bunlardan birisi mal
sigortas›d›r. Rizikonun gerçekleflmemesinde menfaati bulunanlar, bu menfaatlerini
mal sigortas› ile teminat alt›na alabilirler. Rizikonun gerçekleflmesi sonucu do¤an
kazanç kayb› ile sigorta edilen mal›n ay›b›ndan do¤an hasarlar, aksine sözleflme
yoksa, sigorta kapsam›nda de¤ildir. Mal ba¤lam›nda kazanc›n, makul s›n›r› aflan
k›sm› sigorta edilemez. 

Baflkas› lehine sigortada sigorta ettiren, üçüncü bir kiflinin menfaatini, onun
ad›n› belirterek veya belirtmeyerek, sigorta ettirebilir. Sigorta sözleflmesinden do-
¤an haklar sigortal›ya aittir. Sigortal›, aksine sözleflme yoksa, sigorta tazminat›n›n
ödenmesini sigortac›dan isteyebilir ve onu dava edebilir. Müflterek menfaatlerin si-
gortas›nda, bir mal›n veya o mala iliflkin bir hakk›n yaln›z bir k›sm›nda menfaat sa-
hibi olan kifli, kendisine ait k›s›mdan fazlas›n› da sigorta ettirmiflse, sigortan›n bu
fazlaya iliflkin k›sm›, sigorta ettirenle ayn› menfaati olanlar lehine yap›lm›fl say›l›r.

Geçmifle etkili sigortada sigorta, sigorta korumas› sözleflmenin yap›lmas›ndan
önceki bir tarihten itibaren sa¤lanacak flekilde yap›labilir. Ancak, rizikonun ger-
çekleflti¤i veya gerçekleflme ihtimalinin ortadan kalkm›fl oldu¤u, sözleflmenin ya-
p›lmas› s›ras›nda, sigortac› ile sigorta ettiren ve sigortadan haberi olmak flart›yla si-
gortal› taraf›ndan biliniyorsa sözleflme geçersizdir. Rizikonun gerçekleflti¤i veya
gerçekleflme ihtimalinin ortadan kalkt›¤›n›n sigorta ettiren veya sigortal› taraf›ndan
bilinip sigortac› taraf›ndan bilinmedi¤i durumlarda, sigortac› sözleflme ile ba¤l› ol-
mamakla birlikte, ödenmesi gereken primin tamam›na hak kazan›r.

Sigorta bedeli, sigorta de¤erinden az oldu¤u takdirde, sigorta edilmifl menfaatin
bir k›sm›n›n zarara u¤ramas› hâlinde sigortac›, aksine sözleflme yoksa, sigorta bede-
linin sigorta de¤erine olan oran›na göre tazminat öder. Buna eksik sigorta denir. Afl-
k›n sigortada ise, sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin de¤erinin üstündedir ve
aflan k›s›m geçersizdir. Bu sebeple, sigorta bedeli ile sigorta priminin onu karfl›la-
yan k›sm› indirilir ve tahsil edilmifl fazla prim geri verilir.

Takseli sigorta, birden çok sigorta, müflterek sigorta, çifte sigorta ve k›smi sigor-
tadan ne anlafl›lmas› gerekti¤i ticaret kanununda aç›klanm›flt›r. Hayat sigortas›nda
ise sigortac›, belli bir prim karfl›l›¤›nda, sigorta ettirene veya onun belirledi¤i kifliye,
sigortal›n›n ölümü veya hayatta kalmas› hâlinde, sigorta bedelini ödemeyi üstlenir.

Eksik ve aflk›n sigorta nedir? Bunlar›n sonuçlar› nelerdir? 

Grup sigortas› denen yap›da ise en az on kifliden oluflan, sigorta ettiren taraf›n-
dan, belirli k›staslara göre kimlerden olufltu¤unun belirlenebilmesi imkân› bulunan
bir gruba dâhil kifliler lehine, tek bir sözleflme ile sigorta yap›labilir. Sözleflmenin
devam› s›ras›nda gruba dâhil herkes sigortadan, grup sigortas› sözleflmesi sonuna
kadar yararlan›r. Sözleflmenin yap›lmas›ndan sonra grubun on kiflinin alt›na düfl-
mesi sözleflmenin geçerlili¤ini etkilemez.

Sigorta hukukunda yukar›da belirtilen sigorta türlerinin oluflum koflullar› ve so-
nuçlar› ayr› ayr› ele al›nmaktad›r.

184 Hukukun Temel  Kavramlar ›

Sigortac›n›n sigorta etti¤i
menfaati tekrar sigorta
ettirmesine reasürans denir.
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DEVLETLER ÖZEL HUKUKU
Özel hukukun bu dal›, farkl› vatandafll›¤a sahip kifliler aras›ndaki özel hukuk iliflki-
lerini konu al›r. Konuya temel oluflturan çeflitli yasalar bulunmaktad›r. Bunlardan bi-
risi, 5718 say›l› Milletleraras› Özel hukuk ve Usul Hukuku Hakk›nda Kanun’dur. Ya-
banc›l›k unsuru tafl›yan özel hukuka iliflkin ifllem ve iliflkilerde uygulanacak hukuk,
Türk mahkemelerinin milletleraras› yetkisi, yabanc› kararlar›n tan›nmas› ve tenfizi bu
kanunla düzenlenmifltir.

Hâkim, Türk kanunlar ih-
tilâf› kurallar›n› ve bu kuralla-
ra göre yetkili olan yabanc›
hukuku re’sen uygular. Hâ-
kim, yetkili yabanc› hukukun
muhtevas›n›n tespitinde taraf-
lar›n yard›m›n› isteyebilir. Ya-
banc› hukukun olaya iliflkin
hükümlerinin tüm araflt›rmalara ra¤men tespit edilememesi hâlinde, Türk hukuku
uygulan›r. Uygulanacak yabanc› hukukun kanunlar ihtilâf› kurallar›n›n baflka bir
hukuku yetkili k›lmas›, sadece kiflinin hukuku ve aile hukukuna iliflkin ihtilâflarda
dikkate al›n›r ve bu hukukun maddî hukuk hükümleri uygulan›r. Uygulanacak hu-
kuku seçme imkân› verilen hâllerde, taraflarca aksi aç›kça kararlaflt›r›lmad›kça se-
çilen hukukun maddî hukuk hükümleri uygulan›r. Yetkili hukukun vatandafll›k,
yerleflim yeri veya mutad mesken esaslar›na göre tayin edildi¤i hâllerde, aksine
hüküm olmad›kça, dava tarihindeki vatandafll›k, yerleflim yeri veya mutad mesken
esas al›n›r.

Yetkili yabanc› hukukun belirli bir olaya uygulanan hükmünün Türk kamu dü-
zenine aç›kça ayk›r› olmas› hâlinde, bu hüküm uygulanmaz. Gerekli görülen hâl-
lerde, Türk hukuku uygulan›r. Yetkili yabanc› hukukun uyguland›¤› durumlarda,
düzenleme amac› ve uygulama alan› bak›m›ndan Türk hukukunun do¤rudan uy-
gulanan kurallar›n›n kapsam›na giren hâllerde o kural uygulan›r.

Devletler özel hukukunun temel konular›ndan birisi kanunlar ihtilaf›d›r. Bu ko-
nuda 5718 say›l› yasa çeflitli hükümler getirmifl ve en s›k sorun yaflanan belli konu-
lara iliflkin ihtilaflar› çözecek hükümler getirmifltir. Bunlardan biri ehliyettir. Hak ve
fiil ehliyeti ilgilinin millî hukukuna tâbidir. Millî hukukuna göre ehliyetsiz olan bir
kifli, ifllemin yap›ld›¤› ülke hukukuna göre ehil ise yapt›¤› hukuki ifllemle ba¤l›d›r.
Aile ve miras hukuku ile baflka bir ülkedeki tafl›nmazlar üzerindeki aynî haklara ilifl-
kin ifllemler bu hükmün d›fl›ndad›r. Kiflinin millî hukukuna göre kazand›¤› erginlik,
vatandafll›¤›n›n de¤iflmesi ile sona ermez. Tüzel kiflilerin veya kifli veya mal toplu-
luklar›n›n hak ve fiil ehliyetleri, statülerindeki idare merkezi hukukuna tâbidir. An-
cak fiilî idare merkezinin Türkiye’de olmas› hâlinde Türk hukuku uygulanabilir.

Bunun d›fl›nda vesâyet, k›s›tl›l›k ve kayy›ml›k, gaiplik veya ölmüfl say›lma, ni-
flanl›l›k, evlilik ve genel hükümleri, boflanma ve ayr›l›k, evlilik mallar›, soyba¤›n›n
kurulmas›, evlât edinme, nafaka, miras, aynî haklar, tafl›ma araçlar›, fikrî mülkiye-
te iliflkin haklara uygulanacak hukuk, sözleflmeden do¤an borç iliflkilerinde uygu-
lanacak hukuk, tafl›nmazlara iliflkin sözleflmeler, ifl sözleflmeleri, temsil yetkisi,
hakk›nda kanunlar ihtilaf› düzenlemesi olan konulardan baz›lar›d›r. 

Örne¤in ‹fl sözleflmeleri, iflçinin mutad iflyeri hukukunun emredici hükümleri
uyar›nca sahip olaca¤› asgarî koruma sakl› kalmak kayd›yla, taraflar›n seçtikleri
hukuka tâbidir. Taraflar›n hukuk seçimi yapmam›fl olmalar› hâlinde ifl sözleflmesi-
ne, iflçinin iflini mutad olarak yapt›¤› iflyeri hukuku uygulan›r. ‹flçinin iflini geçici
olarak baflka bir ülkede yapmas› hâlinde, bu iflyeri mutad iflyeri say›lmaz. ‹flçinin

1857.  Ünite  -  Özel  Hukukun Dal lar ›

Devletler özel hukuku,
yabanc›l›k unsuru tafl›yan
özel hukuka iliflkin ifllem ve
iliflkilerde uygulanacak
hukuktur. 
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iflini belirli bir ülkede mutad olarak yapmay›p devaml› olarak birden fazla ülkede
yapmas› hâlinde ifl sözleflmesi, iflverenin esas iflyerinin bulundu¤u ülke hukukuna
tâbidir. Ancak hâlin bütün flartlar›na göre ifl sözleflmesiyle daha s›k› iliflkili bir hu-
kukun bulunmas› hâlinde sözleflmeye ikinci ve üçüncü f›kra hükümleri yerine bu
hukuk uygulanabilir. Meslekî veya ticarî olmayan amaçla mal veya hizmet ya da
kredi sa¤lanmas›na yönelik tüketici sözleflmeleri, tüketicinin mutad meskeni huku-
kunun emredici hükümleri uyar›nca sahip olaca¤› asgarî koruma sakl› kalmak kay-
d›yla, taraflar›n seçtikleri hukuka tâbidir. 

Türk mahkemelerinin milletleraras› yetkisi de devletler özel hukukunun içeri-
¤ine dahildir. Bunun d›fl›nda, yabanc› mahkeme ve hakem kararlar›n›n tenfizi ve
tan›nmas› da ayn› alana girer.

Vatandafll›k, devletler özel hukukunun bir di¤er konusudur. Vatandafll›k konu-
sundaki haklar Vatandafll›k Kanunu’nda düzenlenir. Bu Kanunu’n amac›, Türk va-
tandafll›¤›n›n kazan›lmas› ve kayb›na dair ifl ve ifllemlerin yürütülmesine iliflkin
usul ve esaslar› belirlemektir. Türk vatandafll›¤›, do¤umla veya sonradan kazan›l›r.
Do¤umla kazan›lan Türk vatandafll›¤›, soy ba¤› veya do¤um yeri esas›na göre ken-
dili¤inden kazan›l›r. Do¤umla kazan›lan vatandafll›k do¤um an›ndan itibaren hü-
küm ifade eder. Türkiye içinde veya d›fl›nda Türk vatandafl› ana veya babadan ev-
lilik birli¤i içinde do¤an çocuk Türk vatandafl›d›r. Türk vatandafl› ana ve yabanc›
babadan evlilik birli¤i d›fl›nda do¤an çocuk Türk vatandafl›d›r. Türk vatandafl› ba-
ba ve yabanc› anadan evlilik birli¤i d›fl›nda do¤an çocuk ise soy ba¤› kurulmas›n›
sa¤layan usul ve esaslar›n yerine getirilmesi halinde Türk vatandafll›¤›n› kazan›r.
Türkiye’de do¤an ve yabanc› ana ve babas›ndan dolay› do¤umla herhangi bir ül-
kenin vatandafll›¤›n› kazanamayan çocuk, do¤umdan itibaren Türk vatandafl›d›r.

Türk vatandafll›¤›n› kazanmak isteyen bir yabanc›, kanunda belirtilen flartlar› ta-
fl›mas› halinde yetkili makam karar› ile Türk vatandafll›¤›n› kazanabilir. Söz konu-
su hakk›n kazan›lmas› için gereken prosedür de yasada düzenlenmifltir.

Baz› ülkelerde görülen evlili¤in vatandafll›¤a etkisi, ülkemizde daha farkl›d›r.
Buna göre, bir Türk vatandafl› ile evlenme do¤rudan Türk vatandafll›¤›n› kazand›r-
maz. Ancak bir Türk vatandafl› ile en az üç y›ldan beri evli olan ve evlili¤i devam
eden yabanc›lar Türk vatandafll›¤›n› kazanmak üzere baflvuruda bulunabilir. 

Bir Türk vatandafl› taraf›ndan evlat edinilen ergin olmayan kifli, millî güvenlik
ve kamu düzeni bak›m›ndan engel teflkil edecek bir hali bulunmamak flart›yla, ka-
rar tarihinden itibaren Türk vatandafll›¤›n› kazanabilir. 

Bu konular d›fl›nda vatandafll›ktan ç›kma, ç›kar›lma ve vatandafll›¤›n kayb› konula-
r› ve bunlara ba¤lanan sonuçlar da devletler özel hukuku kapsam›nda de¤erlendirilir.

Çok vatandafll›k bu kapsamda ele al›nan konulardan biridir. Buna göre, her-
hangi bir nedenle yabanc› bir devlet vatandafll›¤›n› kazanan kiflilerin, bu durumla-
r›na iliflkin belgeleri ibraz etmeleri ve yap›lacak inceleme sonucunda kayden ayn›
kifliler olduklar›n›n tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kay›tlar›na çok vatan-
dafll›¤a sahip olduklar›na dair aç›klama yap›l›r.

Devletler özel hukuku kapsam›nda yer alan baflka bir alan da yabanc›lar huku-
ku olarak ifade edilir. Bu alana iliflkin temel bir yasa yoktur. Ancak baz› yasalarda
yabanc›lar› ilgilendiren hükümlere yer verilmifltir. Pasaport Kanunu, ‹skan Kanu-
nu, Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar Kanunu, Yabanc›lar›n ‹kamet ve Seyahatleri
Hakk›nda Kanun ve bu kiflilerin çal›flma izinlerine iliflkin mevzuatta çeflitli hüküm-
lere yer verilmifltir. Bu düzenlemeler ve do¤urdu¤u sonuçlar da devletler özel hu-
kuku kapsam›nda ele al›nmaktad›r.

Devletler özel hukukunun konular›ndan biri olan vatandafll›k do¤umla ne flekilde kazan›-
l›r anlat›n›z?

186 Hukukun Temel  Kavramlar ›

Türkiye içinde veya d›fl›nda
Türk vatandafl› ana veya
babadan evlilik birli¤i içinde
do¤an çocuk Türk
vatandafl›d›r.
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1877.  Ünite  -  Özel  Hukukun Dal lar ›

Medeni Hukuku tan›mlamak

Özel hukukun dallar›ndan en kapsaml›s› olan
Medeni hukuk, gerçek ya da tüzel kiflilerin top-
lumsal iliflkilerinde ön plana ç›kan haklar›n› in-
celer. Medeni hukukta esasen insan›n do¤umla
kazand›¤› haklar d›fl›nda, sonradan elde etti¤i
haklar da düzenlenir. Bu alan›n temel kanunlar›
Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu-
dur. Medeni Kanun, toplam dört kitaptan olufltu-
rulmufltur: Kifliler hukuku, Aile hukuku, Eflya hu-
kuku ve Miras hukuku. Medeni Kanun kiflileri,
gerçek ve tüzel kifliler olmak üzere ikiye ay›rm›fl-
t›r. Kifliler hukukunda, önce her insan›n hak eh-
liyeti oldu¤u belirtilir. Fiil ehliyetine sahip olan
kimsenin ise kendi fiilleriyle hak edinebilece¤i
ve borç alt›na girebilece¤i belirtilir. Bunun d›fl›n-
da kifliler hukukunda erginlik, h›s›ml›k iliflkileri,
ikametgâh, kiflili¤in korunmas›, vb. konular ele
al›n›r. Aile hukuku; evlenme, niflanlanma, bat›l
olan evlilikler, boflanma, nafaka, mal rejimleri,
h›s›ml›k, soyba¤›n›n kurulmas›, tan›ma ve baba-
l›k karar›, evlat edinme, velayet, çocu¤un malla-
r›, ev yönetimi, vesayet, kayy›ml›k vb. konularda
düzenleme getirir. Miras hukuku, kiflinin ölümü
sonras›nda geride kalan malvarl›¤› üzerindeki
haklar› ele al›r. Yasal mirasç›lar, mirasb›rakan›n
birinci derece mirasç›lar› olan altsoyu, altsoyu
bulunmayan mirasb›rakan›n mirasç›lar›, ana ve
babas›d›r. Mirasb›rakandan önce ölmüfl olan bü-
yük ana ve büyük babalar›n yerlerini, her dere-
cede halefiyet yoluyla kendi altsoylar› al›r. Evlat-
l›k ve altsoyunun, evlat edinene mirasç›l›¤› da
kan h›sm› gibidir. Eflya hukuku, tafl›n›r ve tafl›n-
maz mallar›n üzerindeki haklar› konu al›r. Eflya
hukukunun temel kavram› mülkiyettir. Mülkiyet
hakk›na sahip olan kifliye malik denir. Malik, hu-
kuk düzeninin s›n›rlar› içinde, o fley üzerinde di-
ledi¤i gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bu-
lunma yetkisine sahiptir. Tafl›nmaz mülkiyeti, bel-
ki de eflya hukukunun en önemli bölümünü olufl-
turur. Arazi, tapu kütü¤ünde ayr› sayfaya kayde-
dilen ba¤›ms›z ve sürekli haklar ve kat mülkiye-
ti kütü¤üne kay›tl› ba¤›ms›z bölümler, tafl›nmaz
mülkiyetinin konusunu oluflturur. Tafl›nmaz mül-
kiyetinin kazan›lmas›, tescille olur. Eflya hukuku
ayr›ca, kaynak ve yer alt› sular› üzerindeki mül-

kiyet ve irtifak hakk›n› da konu al›r. Tafl›n›r mül-
kiyetinin konusu ise nitelikleri itibar›yla tafl›nabi-
len maddi fleyler ile edinmeye elveriflli olan ve
tafl›nmaz mülkiyetinin kapsam›na girmeyen do-
¤al güçlerdir. Tafl›n›r mülkiyetinin nakli için zil-
yetli¤in devri gerekir. Bir tafl›n›r›n zilyetli¤ini iyi
niyetle ve malik olmak üzere devralan kimse,
devredenin mülkiyeti devir yetkisi olmasa bile,
zilyetlik hükümlerine göre kazanman›n korun-
du¤u hâllerde o fleyin maliki olur. Eflya hukuku-
nun en temel bölümlerinden olan s›n›rl› ayni hak-
lar›n kapsam›na ise irtifak hakk›, intifa hakk›,
oturma hakk›, üst hakk›, kaynak hakk› girer. 

Borçlar Hukukunu tan›mlamak
Borçlar hukuku, kifliler aras›ndaki borç iliflkileri-
ni düzenler. Borcun kayna¤› kural olarak, ka-
nun, sözleflme ya da hukuka ayk›r› fiil olabilir.
Borçlar hukuku bu borç kaynaklar›n›, yaratt›kla-
r› sorumluluk türünü ve sonuçlar›n› düzenler.
Borçlar hukukunun temel kayna¤› durumundaki
Borçlar Kanunu, iki temel bölümden oluflur; ilk
bölüm genel hükümler olarak adland›r›lm›flt›r ve
hemen her borç iliflkisine uygulanabilen hüküm-
lerden oluflur, ikinci bölüm ise özel hükümler
olarak adland›r›lm›flt›r ve çeflitli sözleflme tipleri-
ni ve onlara özgü hükümleri düzenlenmektedir.
Borçlar Kanunu’nda yer verilen sözleflmeler d›-
fl›nda, atipik, karma nitelikli sözleflmeler de borç-
lar hukukunun düzenleme alan›na girmektedir.
Sözleflme, taraflar›n iradelerini karfl›l›kl› ve birbi-
rine uygun olarak aç›klamalar›yla kurulur. Borç-
lar Kanunu’nda düzenlenen genel ifllem koflulla-
r›, bir sözleflmenin yap›lmas› s›ras›nda sözleflme-
yi düzenleyenin, ileride çok say›daki benzer söz-
leflmede kullanmak amac›yla, önceden, tek bafl›-
na haz›rlayarak karfl› tarafa sundu¤u sözleflme
hükümleri olarak ifade edilebilir. Temsil, haks›z
fiilin icra flekli ve sonuçlar›, sorumlulu¤un kay-
na¤› olarak kusurlu eylemler ve istisnai nitelik
tafl›yan kusursuz sorumluluk halleri, sebepsiz
zenginleflmeden do¤an borç iliflkileri, borçlar›n
ifas›, borç türleri, faiz, temerrüt borçlar hukukun-
da incelenen temel konulard›r. 
Müteselsil borçluluk, ba¤lanma ve cayma paras›,
ceza koflulu, alacak devri, borcun üstlenilmesi,
borca kat›lma, borçlar hukukunun ayr›nt›l› ola-
rak ele ald›¤› di¤er yap›lard›r. 

Özet
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‹fl Hukukunu aç›klamak

‹fl hukuku, çal›flma yaflam›na iliflkin kurallar› ele
al›r. ‹fl hukuku; Bireysel ‹fl hukuku, Toplu ‹fl hu-
kuku, Sosyal Güvenlik hukuku gibi alt dallara
ayr›l›r. Bireysel ‹fl hukuku, 4857 say›l› ‹fl Kanunu-
nu temel alan bir aland›r. ‹fl hukuku, Borçlar
Kanunu’nda düzenlenen hizmet sözleflmesini ko-
nu alsa da, serbest koflullarda yap›ld›¤›nda pa-
zarl›k flans› olmayan iflçinin aleyhine hükümler
içermesi muhtemel bir hizmet sözleflmesine mü-
dahale ederek iflçiyi korumaya çal›fl›r. Sözleflme-
nin niteli¤i, ücret, y›ll›k izin, fazla çal›flma, k›dem
tazminat›, ihbar tazminat›, hafta tatili ve sözlefl-
menin feshi, ‹fl Kanunu’nda oldukça ayr›nt›l› dü-
zenlenmifltir. ‹fl Kanunu, hizmet (ifl) sözleflmesi
ile çal›flan her iflçiyi kapsam›na almaz, sadece ‹fl
Kanunu’nun kapsam›na giren iflçilerle ilgilenir. ‹fl
Kanunu, Borçlar Kanunu ile k›yaslanamayacak
düzeyde genifl kapsaml› haklar içerir. ‹fl Kanunu’-
nun kapsam›na girmeyen iflçiler, hizmet sözlefl-
mesi ile çal›fl›yor olsalar da Borçlar Kanunu hü-
kümlerine tâbi olacaklard›r. ‹fl güvencesi, sözlefl-
menin feshi, k›dem, ihbar ve ifl güvencesi tazmi-
natlar›, ç›kar›lan iflçinin ifle iade hakk› ve sonuç-
lar›, yeni ifl arama izni, toplu iflçi ç›karma, özürlü
ve eski hükümlü çal›flt›rma zorunlulu¤u, ‹fl hu-
kukunun karakteristik yap›lar›d›r. ‹fl hukukunda
iflçinin güvence içinde olabilmesi için ücreti ko-
ruyan özel hükümler vard›r. ‹fl Kanunu’nun bir
bölümü ise, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine ayr›lm›flt›r,
iflverene önemli mükellefiyetler getirilmifltir. ‹fl
belli düzeyde kamusal kontrole tâbi tutulur. Top-
lu ifl hukuku ise iflçilerin Anayasa’dan kaynakla-
nan örgütlenme hakk›n› güvence alt›na alan Sen-
dikalar Kanunu ile Toplu ‹fl Sözleflmesi, Grev ve
Lokavt Kanunu ile düzenlenmektedir. Sendikala-
r›n kuruluflu, iflleyifli ve tasfiyesi, üyelerine sa¤la-
d›klar› haklar, sendikalar›n kendi iç iflleyiflindeki
sendikal demokrasi, bu sendikalar›n imzalad›kla-
r› toplu ifl sözleflmelerinin hukuki yap›s› ve getir-
di¤i haklar, toplu ifl hukukunun ilgi alan›na gi-
rer. Sosyal güvenlik hukuku, muhatap ald›¤› kit-
le itibar›yla neredeyse Türkiye’nin kapsam› en
genifl hukuk dal›d›r denebilir. Sosyal güvenlik
sisteminin temel yasas›, 5510 say›l› Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’dur. Sos-
yal güvenlik hukukunda, iflçi ve memurlar d›fl›n-
da ba¤›ms›z çal›flanlar (esnaf, sanatkar, flirket sa-

hibi, ...) da kapsama dahildir. Sigorta kollar›n›n
sundu¤u yard›mlar farkl›d›r; bir k›sm› parasal yar-
d›m, bir k›sm› ise sadece sa¤l›k yard›m› verir.
Sosyal güvenlik hukuku kapsam›nda incelenen
önemli konular aras›nda; iste¤e ba¤l› sigortal›l›k,
borçlanmalar, kurumun sigortal›lara yapm›fl ol-
du¤u yard›mlar›, bu yard›mlar›n yap›lmas›na ne-
den olanlara rücü hakk›, prim hesab› ve sorum-
lulu¤u, sosyal güvenli¤in finansman›, sosyal yar-
d›m ve sosyal hizmetler yer almaktad›r. 

Ticaret Hukukunu özetlemek

Ticaret hukuku bir ticari iflletmeyi ilgilendiren ifl-
lemleri, fiilleri konu al›r ve ticari iflletme, flirket-
ler hukuku, deniz ticareti, k›ymetli evrak ve si-
gorta olmak üzere befl bölümden oluflur. Ticari
iflletme hukukunda, ticari ifl, ticari iflletme, tacir
kavramlar› yan›nda, ticari örf âdet ele al›n›r. Ti-
caret Kanunu’nda yer alan hükümlerle, bir ticari
iflletmeyi ilgilendiren ifllem ve fiillere iliflkin di¤er
kanunlarda yaz›l› özel hükümler, ticari hüküm-
lerdir. Mahkeme, hakk›nda ticari bir hüküm bu-
lunmayan ticari ifllerde, ticari örf ve âdete, bu da
yoksa genel hükümlere göre karar verir. Tacir,
bir ticari iflletmeyi, k›smen de olsa, kendi ad›na
iflleten kiflidir. Esnaf, ekonomik faaliyeti serma-
yesinden fazla bedenî çal›flmas›na dayanan, geli-
ri ç›kar›lacak kararnamede gösterilen s›n›r› aflma-
yan, sanat veya ticaretle u¤raflan kiflidir. Tacir, ti-
cari iflletmesiyle ilgili bir ifl veya hizmet görmüfl-
se, uygun bir ücret ve faiz isteyebilir. Ticaret si-
cili, ticaret unvan› ve iflletme ad›, haks›z rekabet,
ticari defterler, cari hesap sözleflmesi, acente, ti-
cari mümessil, ticari vekil, ticari iflletme hukuku-
nun önemli kavramlar›ndand›r. Ticaret fiirketleri
hukuku kapsam›nda ele al›nan flirket, iki veya
daha fazla kiflinin ortak bir ekonomik amaca erifl-
mek için emek ve sermayelerini bir araya getir-
melerini ifade eder. Ticaret Kanunu’nda, kolektif
ile komandit flirket flah›s; anonim, limited ve ser-
mayesi paylara bölünmüfl komandit flirket ise ser-
maye flirketi olarak belirtilmifltir. fiirketler huku-
kunda her flirket, kurulufllar›ndan iflleyifllerine,
ortakl›k yap›lar›ndan tasfiyelerine kadar çok ay-
r›nt›l› hükümlerle ayr› ayr› ele al›n›r. K›ymetli ev-
rak hukukunun temel kavram› olan k›ymetli ev-
rak öyle senetlerdir ki, bunlar›n içerdikleri hak,
senetten ayr› olarak ileri sürülemedi¤i gibi bafl-
kalar›na da devredilemez. Ciro, senette var olan
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bir hakk›n, devir veya rehin edilmesi gibi huku-
ki sonuçlar do¤uran bir irade beyan›d›r. Nama
yaz›l› senet, belli bir kiflinin ad›na yaz›l› olup da
onun emrine kayd›n› içermeyen ve kanunen de
emre yaz›l› senetlerden say›lmayan k›ymetli ev-
rakt›r. Hamiline yaz›l› senet, senet metninden ve-
ya fleklinden, hamili kim ise o kiflinin hak sahibi
say›laca¤› anlafl›lan k›ymetli evrakt›r. Kambiyo
senetleri (çek, bono, poliçe), k›ymetli evrak›n en
yayg›n modelidir. Deniz Ticareti hukukunun ise
temel unsurlar›ndan biri gemidir. Ticaret Kanu-
nu’na göre gemi, kendili¤inden hareket etmesi
imkân› bulunsun bulunmas›n, tahsis edildi¤i
amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme
özelli¤i bulunan ve pek küçük olmayan araçt›r.
Deniz ticaret hukukunda, gemi, kaptan, gemi ala-
caklar›, çatma, kurtarma, donatan›n, gemi adam-
lar›n›n kusurundan do¤an sorumluluk, geminin
kimli¤i, bayra¤›, ba¤lama liman› gibi konular ele
al›n›r. Türk gemileri için, Denizcilik Müsteflarl›¤›-
n›n uygun görece¤i yerlerde gemi sicili tutulur.
Deniz ticaret hukukunun bir di¤er düzenleme
alan› donatma ifltirakidir. Gemisini menfaat sa¤-
lamak amac›yla suda kullanan gemi malikine do-
natan denir. Sigorta hukukunda sigorta sözlefl-
mesi ve çeflitli sigorta tipleri incelenir. Sigorta
sözleflmesi, sigortac›n›n bir prim karfl›l›¤›nda, ki-
flinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara u¤-
ratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâ-
linde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç
kiflinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlar›n-
da gerçekleflen baz› olaylar dolay›s›yla bir para
ödemeyi veya di¤er edimlerde bulunmay› yü-
kümlendi¤i sözleflmedir. Reasürans, sigortac›n›n,
sigorta etti¤i menfaati, diledi¤i flartlarla, tekrar si-
gorta ettirmesine denir.

Devletler Özel Hukukunu tan›mlamak

Devletler özel hukuku, yabanc›l›k unsuru tafl›-
yan özel hukuka iliflkin ifllemlerde uygulanacak
hukuktur, farkl› vatandafll›¤a sahip kifliler aras›n-
daki özel hukuk iliflkilerini konu al›r. Hâkim,
Türk kanunlar ihtilâf› kurallar›n› ve bu kurallara
göre yetkili olan yabanc› hukuku re’sen uygular,
yetkili yabanc› hukukun muhtevas›n›n tespitinde
taraflar›n yard›m›n› isteyebilir. Yabanc› hukukun
olaya iliflkin hükümlerinin tüm araflt›rmalara ra¤-
men tespit edilememesi hâlinde, Türk hukuku
uygulan›r. Uygulanacak yabanc› hukukun ka-
nunlar ihtilâf› kurallar›n›n baflka bir hukuku yet-
kili k›lmas›, sadece kiflinin hukuku ve aile huku-
kuna iliflkin ihtilâflarda dikkate al›n›r. Yetkili ya-
banc› hukukun belirli bir olaya uygulanan hük-
münün kamu düzenine aç›kça ayk›r› olmamas›
gerekir. Devletler özel hukukunun temel konu-
lar›ndan birisi kanunlar ihtilaf›d›r. Hak ve fiil eh-
liyeti ilgilinin millî hukukuna tâbidir. Devletler
Özel hukukunun içeri¤ine, Türk mahkemeleri-
nin milletleraras› yetkisi, yabanc› mahkeme ve
hakem kararlar›n›n tenfizi ve tan›nmas› da dahil-
dir. Vatandafll›k, devletler özel hukukunun bir
di¤er konusudur ve Vatandafll›k Kanunu’nda dü-
zenlenir. Vatandafll›k Kanunu, Türk vatandafll›¤›-
n›n kazan›lmas› ve kayb›na dair ifllemlerin yürü-
tülmesine iliflkin usul ve esaslar› belirler. Türk
vatandafll›¤›, do¤umla veya sonradan kazan›l›r.
Bir yabanc›, Türk vatandafll›¤›n› kazanmak isti-
yorsa, kanunda belirtilen flartlar› tafl›mas› halinde
yetkili makam karar› ile Türk vatandafll›¤›n› ka-
zanabilir. Devletler özel hukuku kapsam›nda ay-
r›ca, vatandafll›ktan ç›kma, ç›kar›lma ve vatan-
dafll›¤›n kayb›, çok vatandafll›k konular› incele-
nir. Yabanc›lar hukuku, Devletler Özel hukuku
kapsam›nda ele al›nan di¤er bir aland›r. Yaban-
c›lar hukukuna iliflkin temel bir yasa yoktur an-
cak, Pasaport Kanunu, ‹skan Kanunu, Do¤rudan
Yabanc› Yat›r›mlar Kanunu, Yabanc›lar›n ‹kamet
ve Seyahatleri Hakk›nda Kanun ve bu kiflilerin
çal›flma izinlerine iliflkin mevzuatta yabanc›lar› il-
gilendiren hükümlere yer verilmifltir. 
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1. Medeni Kanun ile ilgili olarak afla¤›daki ifadelerden
hangisi yanl›flt›r?

a. ‹nsan›n do¤umla kazand›¤› haklar Medeni Ka-
nun’da ele al›nmazken, insanlar›n sonradan elde
etti¤i haklar Medeni Kanun’da düzenlenmektedir.

b. Medeni Kanun’un bafllang›ç k›sm›n› oluflturan ilk
yedi maddesinde, temel ilkelere yer verilmifltir.

c. Medeni Kanun’da düzenlendi¤i üzere, bu ka-
nun, sözüyle ve özüyle de¤indi¤i bütün konu-
larda uygulan›r. Kanunda uygulanabilir bir hü-
küm yoksa, hâkim, örf ve âdet hukukuna göre,
bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsayd› nas›l
bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. 

d. Medeni Kanun’a göre herkes, haklar›n› kullan›r-
ken ve borçlar›n› yerine getirirken dürüstlük ku-
rallar›na uymak zorundad›r. Bir hakk›n aç›kça
kötüye kullan›lmas›n› hukuk düzeni korumaz. 

e. Medeni Kanun’un iyiniyete hukuki bir sonuç
ba¤lad›¤› durumlarda, as›l olan iyiniyetin varl›¤›-
d›r, yani kiflilerin kural olarak iyiniyetle davran-
d›¤› kabul edilir, aksini iddia eden bunu ispatla-
mak durumundad›r. 

2. Medeni hukukun dallar› ile ilgili olarak afla¤›dakiler-
den hangisi do¤rudur?

a. Vesayet ve kayy›ml›k, Eflya hukuku kapsam›nda
ele al›n›r. 

b. Boflanma, Kifliler hukuku kapsam›nda ele al›n›r.
c. Nafaka, Miras hukuku kapsam›nda ele al›n›r.
d. Rehin ve ipotek, Eflya hukuku kapsam›nda ele

al›n›r. 
e. Kiflili¤in korunmas›, Miras hukuku kapsam›nda

ele al›n›r.

3. Afla¤›dakilerden hangisi Borçlar hukukunun incele-
me alan›na girmez?

a. Sözleflmelerin kuruluflu
b. Zilyetlik
c. Genel ifllem koflullar›
d. Yetkisiz temsil
e. Hukuka ayk›r› (haks›z) fiillerin sonucunda olu-

flan maddi zarar›n tazmini

4. “Borçlar hukukunda sorumlulu¤un kayna¤› genel
kural olarak kusurlu eylemlerdir. Ancak Borçlar huku-
kunda, istisnai nitelik tafl›yan kusursuz sorumluluk hal-
leri de ele al›n›r.” 
Afla¤›dakilerden hangisi, yukar›daki ifadede bahsedilen
kusurlu eylemlerden do¤an sorumluluktur?

a. Hakkaniyet sorumlulu¤u
b. Haks›z fiil ifllenmesi halindeki sorumluluk
c. Adam çal›flt›ran›n sorumlulu¤u
d. Hayvan bulunduran›n sorumlulu¤u
e. Yap› malikinin sorumlulu¤u

5. Afla¤›dakilerden hangisi, ‹fl Kanunu uyar›nca, iflve-
ren ad›na hareket eden ve iflin, iflyerinin ve iflletmenin
yönetiminde görev alan kimselere denir. 

a. Alt iflveren
b. Müfettifl
c. ‹flveren vekili
d. Müdür
e. ‹flyeri temsilcisi 

6. “‹fl Kanunun bir bölümü, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine
ayr›lm›flt›r. Buna göre iflverenler iflyerlerinde ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤inin sa¤lanmas› için gerekli her türlü önle-
mi almal›d›r. ‹flçinin çal›fl›rken sa¤l›k sorunu yaflama-
mas›, iflçinin tehlikeye girmemesi için iflverene önemli
mükellefiyetler getirilmifltir.” 
Afla¤›dakilerden hangisi, iflverenin, yukar›da bahsedi-
len mükellefiyetlerinden biri de¤ildir? 

a. ‹flverenlere, ‹fl Kanunu uyar›nca özürlü ve eski
hükümlü çal›flt›rma mükellefiyeti getirilmifltir.

b. ‹flverenler iflyerinde al›nan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
önlemlerine uyulup uyulmad›¤›n› denetlemelidir.

c. ‹flverenler, iflçileri karfl› karfl›ya bulunduklar›
mesleki riskler ve bunlar karfl›s›nda al›nmas› ge-
rekli tedbirler konusunda bilgilendirmelidir. 

d. ‹flverenler, iflçileri ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili
yasal hak ve sorumluluklar› konusunda bilgilen-
dirmelidir. 

e. ‹flverenler, iflçilere gerekli ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
e¤itimini vermek zorundad›rlar. 

Kendimizi S›nayal›m
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7. Tacir ile ilgili olarak afla¤›daki ifadelerden hangisi
yanl›flt›r?

a. Bir tacirin borçlar›n›n ticari olmas› as›ld›r. 
b. Tacir, kendisi gibi tacir olan veya olmayan bir ki-

fliye, ticari iflletmesiyle ilgili bir ifl veya hizmet gör-
müfl olmas› halinde, uygun bir ücret isteyebilir.

c. Taraflardan yaln›z biri için ticari ifl niteli¤inde
olan sözleflmeler, kanunda aksine hüküm bu-
lunmad›kça, di¤eri için de ticari ifl say›l›r. 

d. Gerçek kifli olan bir tacir, ifllemi yapt›¤› anda bu-
nun ticari iflletmesiyle ilgili oldu¤unu di¤er tara-
fa aç›kça bildirmesi veya iflin ticari say›lmas›na
durum elveriflli olmas› halinde borç adi say›l›r.

e. Tacir, verdi¤i avanslar ve yapt›¤› giderler için,
ödeme tarihinden itibaren faize hak kazan›r.

8. fiirketler hukuku ile ilgili olarak afla¤›dakilerden han-
gisi yanl›flt›r? 

a. Kolektif flirket flah›s flirketidir.
b. Komandit flirket flah›s flirketidir.
c. Anonim flirket sermaye flirketidir. 
d. Limited flirket flah›s flirketidir.
e. Sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirket

sermaye flirketidir.

9. Afla¤›dakilerden hangisi Devletler özel hukukunun
içeri¤ine dahil de¤ildir?

a. Vatandafll›k
b. Yabanc›lar hukuku
c. Kanunlar ihtilaf›
d. Yabanc› mahkeme ve hakem kararlar›n›n tenfizi

ve tan›nmas›
e. Türk mahkemelerinin ulusal ve uluslararas› tüm

yetkileri

10. Devletler özel hukukunun getirdi¤i düzenlemeler
ile ilgili olarak afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r?

a. ‹çinde yabanc› bir unsur tafl›yan özel hukuk ilifl-
kilerini ilgilendiren bir uyuflmazl›k varsa hakim,
Türk kanunlar ihtilâf› kurallar›n› ve bu kurallara
göre yetkili olan yabanc› hukuku re’sen uygular. 

b. Hakim, yetkili yabanc› hukukun muhtevas›n›n
tespitinde taraflar›n yard›m›n› isteyemez. 

c. Yabanc› hukukun olaya iliflkin hükümlerinin
tüm araflt›rmalara ra¤men tespit edilememesi ha-
linde, Türk hukuku uygulan›r. 

d. Uygulanacak yabanc› hukukun kanunlar ihtilâf›
kurallar›n›n baflka bir hukuku yetkili k›lmas›, sa-
dece kiflinin hukuku ve aile hukukuna iliflkin ih-
tilâflarda dikkate al›n›r ve bu hukukun maddî
hukuk hükümleri uygulan›r.

e. Uygulanacak hukuku seçme imkân› verilen hâller-
de, taraflarca aksi aç›kça kararlaflt›r›lmad›kça seçi-
len hukukun maddî hukuk hükümleri uygulan›r.
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T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DA‹RES‹
E. 2009/16476
K. 2010/6149
T. 31.3.2010
• VAS‹ TAY‹N‹ DAVASI (Küçü¤ün Babas›n›n Vefat Etti-
¤i/Annenin Tekrar Evlendi¤i - Tekrar Evlenmenin Vela-
yetin Kald›r›lmas› ‹çin Geçerli Neden Olamayaca¤›/Da-
vac›n›n Torunu ‹çin Açt›¤› Davan›n Reddi Gerekti¤i)
• YEN‹DEN EVLENEN VEL‹N‹N VELAYET AÇISINDAN
DURUMU (Tekrar Evlenmenin Velayetin Kald›r›lmas›
‹çin Geçerli Neden Olamayaca¤› - Küçü¤e Bakan Bü-
yükannenin Kendisinin Vasi Olarak Tayini ‹çin Açt›¤›
Davan›n Reddedilece¤i)
• VELAYET‹N KALDIRILMASI (Küçü¤ün Babas›n›n Ve-
fat Etti¤i/Annenin Tekrar Evlendi¤i - Tekrar Evlenme-
nin Velayetin Kald›r›lmas› ‹çin Geçerli Neden Olamaya-
ca¤›/Davac›n›n Torunu ‹çin Açt›¤›Vasi Tayini Davas›n›n
Reddine Karar Verilece¤i)
4721/m. 336, 349
ÖZET: Davac› torununa kendisinin bakt›¤›n› belirterek,
torununa vasi olarak atanmas›na karar verilmesini iste-
mifltir. Küçü¤ün babas›n›n ölümüyle sa¤ kalan annesi-
ne ait olan velayet hakk›n›n kald›r›ld›¤›na iliflkin her-
hangi bir bilgi ve belge bulunmamaktad›r. Velayete sa-
hip ana veya baban›n yeniden evlenmesi, velayetin kal-
d›r›lmas›n› gerektirmemektedir. Davan›n kabulü huku-
ka ayk›r›d›r. 
DAVA: Davan›n yap›lan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hükmün kanun yarar›na bozulmas›
Adalet Bakanl›¤›n›n yaz›s› üzerine Yarg›tay Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤› taraf›ndan istenilmekle evrak okunup gere-
¤i görüflülüp düflünüldü: 
KARAR: Davac› Yeter Ifl›k taraf›ndan verilen 06.05.2005
tarihli dilekçeyle, vefat eden o¤lu Muharrem Ifl›k’tan ol-
ma 02.03.2001 do¤umlu torunu Hüseyin Ifl›k’a kendisi-
nin bakt›¤›n› belirterek, torununa vasi olarak atanmas›-
na karar verilmesini istedi¤i, mahkemece davan›n ka-
bulüne karar verildi¤i ve hükmün temyiz edilmeksizin
kesinleflti¤i anlafl›lm›flt›r. 
Dosyada bulunan nüfus kay›t örne¤inin incelenmesin-
den, küçük Hüseyin Ifl›k’›n Muharrem ve Fatma Ifl›k’›n
resmi evliliklerinden dünyaya geldi¤i, babas›n›n
08.02.2003 tarihinde vefat etti¤i, annesinin sa¤ oldu¤u
ve 01.08.2004 tarihinde yeniden evlendi¤i görülmüfltür. 

4721 say›l› Türk Medeni Kanunu’nun 336. maddesinde; 
“Evlilik devam etti¤i sürece ana ve baba velayeti birlik-
te kullan›rlar. 
Ortak hayata son verilmifl veya ayr›l›k hali gerçeklefl-
miflse hakim, velayeti efllerden birine verebilir. 
Velayet, ana ve babadan birinin ölümü halinde sa¤ ka-
lana, boflanmada ise çocuk kendisine b›rak›lan tarafa
aittir.” hükmü mevcuttur. 
‹ncelenen dosya içeri¤ine göre, küçük Hüseyin’in ba-
bas›n›n ölümüyle sa¤ kalan annesine ait olan velayet
hakk›n›n kald›r›ld›¤›na iliflkin herhangi bir bilgi ve bel-
ge bulunmamaktad›r. 
Di¤er taraftan, Türk Medeni Kanunu’nun 349. maddesi-
ne göre, velayete sahip ana veya baban›n yeniden ev-
lenmesi, velayetin kald›r›lmas›n› gerektirmemektedir. 
Mahkemece, küçük Hüseyin’in kanunen annesinde olan
velayet hakk›n›n kald›r›ld›¤›na iliflkin herhangi bir karar
bulunmaks›z›n babaannesinin vasi tayinine karar veril-
mesi usul ve yasaya ayk›r› bulunmufltur. 
SONUÇ: Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n Hukuk Usu-
lü Muhakemeleri Kanunu’nun 427/6. maddesine dayal›
kanun yarar›na bozma iste¤inin aç›klanan sebeple kabulü
ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA,
31.03.2010 gününde oybirli¤iyle karar verildi. 

Kaynak: www.kazanci.com

Yaflam›n ‹çinden

”

“
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Medeni Hukuk” konusunu
yeniden gözden geçiriniz. 

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Medeni Hukuk” konusunu
yeniden gözden geçiriniz. 

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Borçlar Hukuku” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz. 

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Borçlar Hukuku” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz. 

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Hukuku” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Hukuku” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ticaret Hukuku” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ticaret Hukuku” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Devletler Özel Hukuku”
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Devletler Özel Hukuku”
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Medeni hukuk, gerçek ya da tüzel kiflilerin toplumsal
iliflkilerinde ön plana ç›kan haklar›n› konu al›r. Medeni
hukukta esasen insan›n do¤umla kazand›¤› haklar d›-
fl›nda, sonradan elde etti¤i haklar da düzenlenir.

S›ra Sizde 2

Türk Medeni Kanunu’ndaki miras sözleflmesine iliflkin
düzenlemeye göre, olumlu miras sözleflmesiyle miras-
b›rakan, miras›n› veya belirli mal›n› sözleflme yapt›¤›
kimseye ya da üçüncü bir kifliye b›rakma yükümlülü¤ü
alt›na girebilir. Mirasb›rakan, malvarl›¤›nda eskisi gibi
serbestçe tasarruf edebilir. Ancak, miras sözleflmesinde-
ki yükümlülü¤ü ile ba¤daflmayan ölüme ba¤l› tasarruf-
lar›na veya ba¤›fllamalar›na itiraz edilebilir. Mirastan fe-
ragat sözleflmesinde mirasb›rakan, bir mirasç›s› ile kar-
fl›l›ks›z veya bir karfl›l›k sa¤lanarak mirastan feragat söz-
leflmesi yapabilir. Feragat eden, mirasç›l›k s›fat›n› kay-
beder. Bir karfl›l›k sa¤lanarak mirastan feragat, sözlefl-
mede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için
de sonuç do¤urur. 

S›ra Sizde 3

Bir kimsenin ölmesi üzerine, mirasç›lar›n›n, ölenin (mi-
rasb›rakan›n) mallar› üzerinde elbirli¤iyle mülkiyeti söz
konusu olur. ‹ki kiflinin aralar›nda sözleflerek bir kam-
yon sat›n almalar› durumunda payl› mülkiyet söz konu-
su olur.

S›ra Sizde 4

Medeni Kanun toplam dört kitaptan oluflturulmufltur.
Bunlar, kifliler hukuku, aile hukuku, eflya hukuku ve
miras hukuku kitaplar›d›r. Kifliler hukukunda; gerçek
kiflilerin hak ehliyeti ve fiil ehliyeti, erginlik, h›s›ml›k,
ikametgâh, kiflili¤in korunmas›, kiflisel durum sicilleri,
tüzel kiflilerin hak ve fiil ehliyetleri, dernekler, vak›flar
vb. konular ele al›n›r. Aile hukukunda; evlenme, niflan-
lanma, boflanma, nafaka, mal rejimleri, h›s›ml›k, soyba-
¤›n›n kurulmas›, babal›k ve tan›ma karar›, evlat edinme,
velayet, çocu¤un mallar›, ana ve baban›n yükümlülük-
leri, aile içi nafaka, ev yönetimi, vesayet, kayy›ml›k vb.
konular ele al›n›r. Miras hukukunda; kiflinin ölümü son-
ras›nda geride kalan malvarl›¤› üzerindeki haklar›, mi-
rasç›, mirasb›rakan, vasiyetname, miras sözleflmesi, sak-
l› pay, mirasb›rakan›n bir kimseyi mirasç›l›ktan ç›karma
hakk›, miras›n aç›lmas› ve paylafl›lmas›, istihkak davala-
r›, miras›n reddi, miras›n tasfiyesi, mirasç›lar›n sorumlu-
lu¤u vb. konular ele al›n›r. Eflya hukukunda ise mülki-
yet, tafl›n›r mallar, tafl›nmaz mallar, s›n›rl› ayni haklar,
intifa hakk›, irtifak hakk›, oturma hakk›, üst hakk›, kay-
nak hakk›, rehin, ipotek, zilyetlik, tapu sicili vb. konu-
lar ele al›n›r.

S›ra Sizde 5

Borçlar hukuku, kifliler aras›ndaki borç iliflkilerini konu
al›r. Buna göre Borçlar hukuku; borç kaynaklar›n› ve
bunlar›n yaratt›klar› sorumluluk türünü, borç iliflkileri-
nin sonuçlar›n› düzenler.

S›ra Sizde 6

‹fl hukukunun en önemli özelliklerinden birisi, hiçbir
ikili borç iliflkisinde olmad›¤› kadar taraflardan birinin
(iflçinin), di¤erine (iflverenin) ba¤›ml› olmas›d›r. ‹flçi ifl-
verenin emir ve talimatlar›na uygun hareket etmek zo-
rundad›r. Bu durum, verilen talimatlara uygun hareket
eden iflçinin korunmas›n› gerekli k›lar. O sebeple ‹fl
Kanunu’nun bir bölümü, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine ayr›l-
m›flt›r. ‹flverenler iflyerlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin
sa¤lanmas› için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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gereçleri noksans›z bulundurmak, iflçiler de ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i konusunda al›nan her türlü önleme uy-
makla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklere ayk›r› davra-
nan iflverenler için oldukça kapsaml› hukuki, cezai ve
idari sorumluluklar do¤maktad›r. 

S›ra Sizde 7

‹fl hukukunun temel özelli¤i, bir özel hukuk sözleflme-
si olan ve Borçlar Kanunu’nda düzenlenen hizmet söz-
leflmesini konu almas› ve serbest koflullarda yap›ld›¤›n-
da pazarl›k flans› olmayan iflçinin aleyhine hükümler
içerme ihtimali olan bir hizmet sözleflmesine müdahale
ederek iflçiyi korumaya çal›flmas›d›r. Hizmet sözleflme-
si Borçlar Kanunu’nda tan›mlanm›flt›r, ‹fl Kanunu’nda
bu konu ayr›ca düzenlenmemifltir. ‹fl Kanunu esasen,
bu sözleflmenin kuruluflu, iflleyifli ve sonuçlar› ile ilgile-
nir. Ancak ‹fl Kanunu, hizmet sözleflmesi ile çal›flan her
iflçiyi kapsam›na almaz. Dolay›s›yla ifl hukuku, ‹fl
Kanunu’nun kapsam›na giren iflçilerle ilgilenir. ‹fl Kanu-
nu, Borçlar Kanunu ile k›yaslanamayacak düzeyde ge-
nifl kapsaml› haklar içerir. Bu ayr›m sebebiyle iflçileri ‹fl
Kanununa tabi olanlar ve olmayanlar olarak ay›rmaya
bir engel yoktur. ‹fl Kanunu’nun kapsam›na girmeyen
iflçiler, hizmet sözleflmesi ile çal›fl›yor olsalar da Borçlar
Kanunu’ hükümlerine tabi olacaklar, orada tan›nan hak-
larla yetineceklerdir.

S›ra Sizde 8

Ticaret hukuku bir ticari iflletmeyi ilgilendiren ifllem ve
fiilleri konu almaktad›r. Bu yap›s›yla ticari iflletme, flir-
ketler hukuku, deniz ticareti, tafl›ma iflleri hukuku, k›y-
metli evrak ve sigorta olmak üzere alt› bölümden olu-
flur. Ticaret Kanunu’nda yer alan hükümlerle, bir ticari
iflletmeyi ilgilendiren ifllem ve fiillere iliflkin di¤er ka-
nunlarda yaz›l› özel hükümler, ticari hükümlerdir.

S›ra Sizde 9

Sigorta bedeli, sigorta de¤erinden az oldu¤u takdirde,
sigorta edilmifl menfaatin bir k›sm›n›n zarara u¤ramas›
hâlinde sigortac›, aksine sözleflme yoksa, sigorta bede-
linin sigorta de¤erine olan oran›na göre tazminat öder.
Buna eksik sigorta denir. Aflk›n sigortada ise sigorta be-
deli sigorta olunan menfaatin de¤erinin üstündedir ve
aflan k›s›m geçersizdir. Bu sebeple, aflk›n sigortada, si-
gorta bedeli ile sigorta priminin onu karfl›layan k›sm›-
n›n indirilmesi ve tahsil edilmifl fazla primin geri veril-
mesi söz konusudur. 

S›ra Sizde 10

Vatandafll›k, devletler özel hukukunun konular›ndan
biridir. Vatandafll›k konusundaki haklar, Vatandafll›k
Kanunu’nda düzenlenir. Vatandafll›k kanununa göre
Türk vatandafll›¤›, do¤umla veya sonradan kazan›l›r.
Do¤umla kazan›lan Türk vatandafll›¤›, soy ba¤› veya
do¤um yeri esas›na göre kendili¤inden kazan›l›r. Do-
¤umla kazan›lan vatandafll›k do¤um an›ndan itibaren
hüküm ifade eder. Türkiye içinde veya d›fl›nda Türk va-
tandafl› ana veya babadan evlilik birli¤i içinde do¤an
çocuk Türk vatandafl›d›r. Türk vatandafl› ana ve yaban-
c› babadan evlilik birli¤i d›fl›nda do¤an çocuk Türk va-
tandafl›d›r. Türk vatandafl› baba ve yabanc› anadan ev-
lilik birli¤i d›fl›nda do¤an çocuk ise soy ba¤› kurulmas›-
n› sa¤layan usul ve esaslar›n yerine getirilmesi halinde
Türk vatandafll›¤›n› kazan›r. Türkiye’de do¤an ve ya-
banc› ana ve babas›ndan dolay› do¤umla herhangi bir
ülkenin vatandafll›¤›n› kazanamayan çocuk, do¤umdan
itibaren Türk vatandafl›d›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Uluslararas› Hukuku aç›klayabilecek,
Anayasa Hukukunu ve Anayasal ilkeleri anlatabilecek,
‹dare Hukukunu tan›mlayabilecek,
Ceza Hukukunu özetleyebilecek,
Vergi Hukukunu tan›mlayabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

‹çindekiler

• Kamu hukuku
• Anayasa
• Negatif statü haklar›
• Aktif statü haklar›
• Pozitif statü haklar›
• Atatürk milliyetçili¤i
• Laik devlet

• Demokratik devlet
• Sosyal devlet
• Hukuk devleti
• Yerinden yönetim
• Ceza 
• Suç
• Vergi

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z
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KAMU HUKUKU VE DALLARI
Hukuk sistemi bir devletin s›n›rlar› içerisinde geçerli olan tüm hukuk kurallar›n›n
oluflturulmas›n› ve uygulanmas›n› ifade eder. Bu biçimde tan›mland›¤›nda hukuk
sistemi içerisinde hayat›n her alan›na iliflkin, toplumsal iliflkilerin her boyutunu il-
gilendiren kurallar›n varl›¤›ndan söz edilebilir. Hukuk bir bütün olmakla birlikte,
düzenledi¤i toplumsal iliflkilerin çeflitlili¤i nedeniyle hukukun uzmanl›k alanlar›na
ayr›lmas› ve çeflitli bafll›klar alt›nda incelenmesi söz konusudur. Bu tür ay›mlar, hu-
kuk kurallar›n› incelemeyi, yorumlamay› ve nihayetinde bu kurallar›n ö¤retilmesi-
ni kolaylaflt›r›r. Bu ba¤lamda, karfl›m›za ç›kan en eski ayr›mlardan biri “kamu hu-
kuku-özel hukuk” ayr›m›d›r. Kökenleri Roma hukukuna kadar götürülebilecek
olan bu ayr›m, baz› noktalarda elefltirilmekle birlikte, günümüzde hâlâ geçerli¤ini
korumaktad›r.

Kamu hukuku-özel hukuk ayr›m›n›n ortaya ç›kmas›, esas olarak devlet-vatan-
dafl veya yöneten-yönetilen ayr›m›n›n ortaya ç›kmas›yla yak›ndan ilgilidir. E¤er hu-
kuk, en genel anlam›yla, toplumsal iliflkileri düzenleyen kurallar bütünü olarak ta-
n›mlanacak olursa, bu iliflkinin taraflar› hukuk kurallar›n›n niteli¤ini ve içeri¤ini be-
lirlemek aç›s›ndan önem tafl›yacakt›r. E¤er hukuk sadece belli bir toplumda yafla-
yan bireyler aras›ndaki iliflkileri düzenliyor olsayd›, muhtemelen kamu hukuku-
özel hukuk fleklinde bir ayr›m ortaya ç›kmayacakt›. Ancak bu böyle olmad›; tarih-
sel süreç içerisinde bireyler yan›nda kurumlar da toplumsal yap›y› oluflturan un-
surlar aras›nda yer ald›. Bireylerin örgütlenerek oluflturduklar› ve toplumsal haya-
t›n çeflitli alanlar›nda ifllev gören kurumlar sistemi içerisinde, deyim yerindeyse ku-
rumlar kurumu olan “devlet”, toplumdaki en kapsaml› ve en üstün gücü ifade
eden siyasal iktidar› kullanma yetkisine sahip olmas› dolay›s›yla öne ç›kt›. ‹nsanl›k
tarihinde, bir zamanda, bir flekilde devletin ortaya ç›kmas›n›n ard›ndan, devletin
hukuki iliflkilerin içinde yer almas› veya taraf› olmas› da kaç›n›lmazd›. ‹flte bu nok-
tadan sonra “kamu hukuku-özel hukuk” ayr›m›n›n bir ihtiyaç olarak do¤du¤u, esas
olarak içinde devletin yer ald›¤› veya devletle ilgili hukuki iliflkileri tan›mlamak
için bu ayr›m›n gelifltirildi¤i söylenebilir.

Peki, biz bir hukuki iliflkinin kamu hukuku iliflkisi mi, yoksa özel hukuk iliflki-
si mi oldu¤una nas›l karar verebiliriz? Bir baflka ifadeyle hangi ölçütlerle bir huku-
ki iliflkinin kamu hukuku iliflkisi oldu¤unu anlar›z? Günümüze kadar bu konuyla
ilgilenen yazarlar farkl› noktalardan hareket ederek kamu hukuku-özel hukuk ay-
r›m›n› yapmay› denemifllerdir.

Kamu Hukukunun Dallar›



Bu konuda ortaya konan teorilerden biri “menfaat” kavram›yla ilgilidir. Buna
göre, kamu hukuku devlete ait menfaatleri, özel hukuk ise özel kiflilere ait menfa-
atleri düzenleyen hukuk alanlar›d›r. Bu ölçüt bafllang›ç düzeyinde kamu hukuku-
özel hukuk ayr›m›n› yapabilmek aç›s›ndan faydal› olmakla birlikte, “menfaat” kav-
ram›n›n belirsizli¤i ve günümüzde hukuki iliflkilerde devletin ve bireylerin menfa-
atlerinin iç içe geçmifl olmas› dolay›s›yla elefltirilmektedir. Bir baflka teori, hukuki
iliflkinin taraflar›na göre bir ayr›m önerir; e¤er hukuki iliflkinin taraflar›ndan biri
devletse bu iliflki kamu hukuku iliflkisi, hukuki iliflkinin taraflar› bireylerse bu ilifl-
ki özel hukuk iliflkisidir. Buna göre, yönetenler ve yönetilenler aras›ndaki iliflkile-
ri düzenleyen hukuk kurallar› kamu hukuku kurallar›, bireyler aras›ndaki iliflkileri
düzenleyen hukuk kurallar› özel hukuk kurallar›d›r. Bir baflka teoriye göre, kamu
hukuku kurallar› emredicidir, yani bu kurallar hukuki iliflkinin taraflar›nca de¤iflti-
rilemez veya aksi kararlaflt›r›lamaz. Özel hukuk ise esas olarak irade serbestisine
dayan›r, yani bu alanda taraflar hukuki iliflkinin içeri¤ini ve flartlar›n› serbestçe ka-
rarlaflt›r›rlar. Benzer bir teoriye göre ise kamu hukuku iliflkisinde kamu, yani dev-
let taraf› üstün konumdad›r ve güç kullanarak zorlama dahil egemenlik yetkilerine
sahiptir, özel hukuk iliflkisinde ise taraflar eflit konumdad›r ve birinin di¤er üzerin-
de herhangi bir üstünlü¤ü söz konusu de¤ildir.

Yukar›da an›lan teori veya ölçütlerden birinin genel olarak kabul gördü¤ünü
söylemek mümkün de¤ildir. Bununla birlikte tüm bu teoriler kamu hukuku-özel
hukuk ayr›m›n›n bir boyutunu aç›klamaktad›r. Dolay›s›yla bir hukuki iliflkinin ma-
hiyetini belirlerken bu ölçütler çerçevesinde birkaç aç›dan de¤erlendirme yapmak
faydal› olacakt›r.

Bir hukuki iliflkinin kamu hukuku iliflkisi olup olmad›¤›n› tespit etmede yararlan›lan öl-
çütlerin genel olarak kabul gördü¤ünü söylemek mümkün müdür?

Klasik olarak baz› hukuk alanlar›n›n hangi kategori içinde de¤erlendirilece¤i
tart›flmal›d›r. Örne¤in ifl hukuku, iflçi ve iflveren aras›ndaki iliflkileri ilgilendirdi¤i
ölçüde özel hukuk alan›na girmekte, ancak devletin iflverenin karfl›s›nda iflçiyi ko-
rumak için bu alandaki hukuki iliflkileri düzenlemesi veya söz konusu bu iliflkile-
re müdahale ediyor olmas› dolay›s›yla kamu hukukuna yaklaflmaktad›r. Medeni
usul hukuku ve icra iflas hukuku da asl›nda devletin müdahalesi olan ve zorlay›c›
gücünü kulland›¤› hukuk alanlar› oldu¤u için kamu hukukuna dâhil edilebilir. An-
cak, bu alanlar esas olarak özel hukuk uyuflmazl›klar›n›n çözümüne iliflkin oldu-
¤undan özel hukuk içerisinde de¤erlendirilir ve bu bölümler hukuk fakültelerinde
özel hukuk bölümleri içerisinde yer al›r.

Günümüzde hukuki iliflkilerin daha karmafl›k hale gelmesi ve çevre hukuku,
internet hukuku, fikir ve sanat eserleri hukuku gibi yeni hukuk alanlar›n›n ortaya
ç›kmas›yla birlikte kamu hukuku-özel hukuk ayr›m› büyük ölçüde anlam›n› yitir-
mifl bulunmaktad›r. Buna ra¤men özellikle, hukuk fakültelerinde ve hukuk e¤iti-
minde bu ayr›m›n varl›¤›n› korudu¤u ve hukuk alan›nda uzmanlaflman›n bu ayr›m
çerçevesinde gerçekleflti¤i söylenebilir. Sonuç olarak, biz de bu bölümde, kamu
hukuku-özel hukuk ayr›m›na ba¤l› kalarak kamu hukuku dallar›n› veya baflka bir
deyiflle alt-alanlar›n› inceleyece¤iz.

Kamu hukukunun dallar›; Uluslararas› hukuk, Anayasa hukuku, ‹dare hukuku,
Vergi hukuku ve Ceza hukukudur. 
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Menfaat ölçütüne göre kamu
hukuku - özel hukuk ay›r›m›
yap›ld›¤›nda, kamu hukuku
devlete ait menfaatleri, özel
hukuk ise özel kiflilere ait
menfaatleri düzenleyen
hukuk alanlar› olarak
de¤erlendirilir.
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ULUSLARARASI HUKUK
Uluslararas› hukuk (Uluslararas› kamu hukuku veya Devletler hukuku olarak da
an›l›r), uluslararas› toplum üyeleri aras›ndaki iliflkileri düzenler. Buna göre, ulusla-
ras› hukuk süjeleri veya uluslaras› toplumun üyeleri esas olarak devletler ve ulus-
lararas› örgütlerdir. Bununla birlikte, günümüzde, devlet niteli¤i kazanmam›fl ör-
gütlenmifl topluluklar ve hatta uluslararas› toplumu ilgilendirdi¤i ölçüde ve devlet-
ler hukukunun çerçevesini çizdi¤i koruma alanlar› içerisinde bireylerin de ulusla-
raras› kamu hukukunun süjesi olabilece¤i kabul edilmektedir. Öyleyse Uluslarara-
s› hukuk, devletlerin birbirleriyle ve di¤er devletler hukuku süjeleriyle olan iliflki-
lerini düzenleyen hukuk alan› olarak tan›mlanabilir.

Uluslararas› hukukun “hukuk” olma niteli¤i; milletleraras› üstün bir otoritenin
mevcut olmamas›, milletleraras› düzeyde, millî düzeydekine benzer bir yasama ve-
ya yarg› organ›n›n bulunmamas› ve uygulamada bu hukuk alan›nda sistemli bir
yapt›r›m düzeninin eksikli¤i gibi gerekçelerle geçmiflte sorgulanm›fl olmakla birlik-
te, günümüzde bu hukuk alan› kendine özgü kavram, ilke ve yöntemleriyle kamu
hukuku içerinde alt-alan olarak kabul edilmektedir.

Uluslararas› hukuk ile ilgili de¤iflik bilgilere Birleflmifl Milletlerin websitesinden
(http://www.un.org) ulaflabilirsiniz.

Uluslararas› hukukun inceleme alanlar›n›n bafl›nda uluslararas› hukukun kay-
naklar› gelmektedir. Buna göre, uluslararas› hukukunun kaynaklar› aras›nda ulus-
lararas› andlaflmalar baflta gelir. Uluslararas› hukuk kiflileri aras›nda yap›lan ve
uluslararas› hukuk çerçevesinde sonuçlar do¤urmaya yönelik olarak yap›lan bu
andlaflmalar taraflar›n irade uyuflmas› neticesinde ortaya ç›kar. Uluslararas› antlafl-
malar ikili veya çok tarafl› olabilir. Uluslararas› antlaflmalar›n iç hukuktaki etkisi çe-
flitli hukuk sistemlerinde farkl› biçimde karfl›m›za ç›kar. Bu ba¤lamda iki modelden
söz edilebilir: “düalist (ikici) model” ve “monist (tekçi) model” Düalist modelde,
uluslararas› hukuk ile iç hukukun ayr› hukuk sistemleri oldu¤u, monist modelde
ise, uluslararas› hukuk ile iç hukukun ayn› hukuk sistemi içerisinde yer ald›¤› ka-
bul edilir. Monist modelde uluslararas› antlaflmalar; yasa düzeyinde, yasalar›n üze-
rinde, anayasa düzeyinde, hatta baz› sistemlerde anayasan›n üzerinde olabilir. Tür-
kiye Cumhuriyeti hukuk sisteminde, uluslararas› andlaflmalar kural olarak yasa
hükmündedir (Anayasa, m. 90). Bununla birlikte, usulüne göre yürürlü¤e konul-
mufl uluslararas› andlaflmalar hakk›nda anayasaya ayk›r›l›k iddias› ile Anayasa
Mahkemesine baflvurulamaz. Türkiye Cumhuriyeti hukuk sisteminde, usulüne gö-
re yürürlü¤e konulmufl temel hak ve özgürlüklere iliflkin uluslararas› andlaflmalar-
la yasalar›n ayn› konuda farkl› hükümler içermesi nedeniyle ç›kabilecek uyuflmaz-
l›klarda ise uluslararas› andlaflma hükümleri esas al›n›r.

1998.  Ünite  -  Kamu Hukukunun Dal lar ›

Uluslararas› hukuk,
devletlerin birbirleriyle ve
di¤er devletler hukuku
süjeleriyle olan iliflkilerini
düzenleyen hukuk alan›d›r.
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Anayasa’ya göre,
uluslararas› antlaflmalar
kural olarak kanun
hükmündedir. Usulüne göre
yürürlü¤e konulmufl
uluslararas› antlaflmalar
hakk›nda Anayasa’ya
ayk›r›l›k iddias› ile Anayasa
Mahkemesine
baflvurulamaz.

Uluslararas› hukukun asli
kaynaklar›; uluslararas› örf
ve adet ile iyiniyet ilkesi gibi
genel hukuk ilkeleri ve iyi
komfluluk iliflkileri gibi
uluslararas› hukuka özgü
genel ilkelerdir. Uluslararas›
hukukun yard›mc› kaynaklar›
ise yarg›sal kararlar (içtihat)
ve doktrin (ö¤reti) olarak
karfl›m›za ç›kar.
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Uluslararas› örf ve âdet ile iyiniyet ilkesi gibi genel hukuk ilkeleri ve iyi kom-
fluluk iliflkileri gibi uluslararas› hukuka özgü genel ilkeler de Uluslararas› hukukun
asli kaynaklar› aras›nda say›labilir. Bunun d›fl›nda yarg›sal kararlar (içtihat) ve dok-
trin (ö¤reti) uluslararas› hukukun yard›mc› kaynaklar› olarak kabul edilir.

Uluslararas› hukukun kaynaklar›n› belirtiniz.

Yukar›da ifade etti¤imiz gibi devletler ve uluslararas› örgütler uluslararas› hu-
kukun kiflileridir. Devlet; ülke, insan toplulu¤u ve egemenlik unsurlar›ndan oluflur.
Bu ba¤lamda, devletin çeflitli boyutlar› uluslararas› hukukun inceleme alan›na da-
hildir. ‹ncelenen konular aras›nda; ülkenin s›n›rlar›n›n belirlenmesi, halklar›n gele-
ceklerini tayin etme hakk›, devletin egemenlik yetkileri, egemenli¤in korunmas›,
devletlerin ve hükümetlerin tan›nmas› gibi konular say›labilir. Uluslararas› örgütler
ise esas olarak bir kurucu andlaflmaya dayanan ve hukuki kiflili¤e sahip örgütlen-
melerdir. Birleflmifl Milletler Örgütü ve benzeri uluslararas› örgütlere iliflkin mese-
leler uluslararas› hukuk alan›nda a¤›rl›kl› bir yer tutar.

Uluslararas› hukuk kiflileri aras›ndaki iliflkiler uluslararas› hukuk alan› içinde
karfl›m›za ç›kan bir di¤er büyük bafll›k olarak an›labilir. Bu ba¤lamda diplomatik
iliflkiler, diplomasi örgütü, diplomatik ayr›cal›k ve ba¤›fl›kl›klar, konsolosluk iliflki-
leri ve konsolosluk ayr›cal›k ve ba¤›fl›kl›klar› inceleme konusudur. Uluslararas› hu-
kuk kiflileri aras›ndaki iliflkiler ba¤lam›nda, devletlerin uluslararas› sorumlulu¤u-
nun içeri¤i ve flartlar›, kuvvete baflvurma yasa¤›, bu yasa¤›n s›n›rlar› ve istisnalar›,
silahl› çat›flma kurallar› ve savafl esirlerinin, yaral›lar›n ve sivillerin korunmas›na
yönelik insanc›l hukuk kurallar› önem kazan›r. Nihayetinde, uluslararas› hukuk ki-
flileri aras›ndaki iliflkiler çerçevesinde do¤abilecek uluslararas› uyuflmazl›klar›n çö-
zümü de uluslararas› hukukun ilgi alan› içerisindedir.

Uluslararas› hukuk kiflileri aras›nda söz konusu olabilecek iliflkilere üç örnek veriniz.

Son olarak; deniz, göl, kanal ve akarsular›n ve hava ve uzay›n uluslararas› sta-
tüsü de uluslararas› hukuk alan› içerisinde ayr›ca incelenmektedir.

ANAYASA HUKUKU
Anayasa bir hukuk sistemindeki en “üstün” yasad›r. 1982 Anayasas›’n›n 11. mad-
desine göre: “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yarg› organlar›n›, idare ma-
kamlar›n› ve di¤er kurulufl ve kiflileri ba¤layan temel hukuk kurallar›d›r. / Kanun-
lar Anayasa’ya ayk›r› olamaz.” Buna göre, “Anayasa’n›n üstünlü¤ü”, en baflta yasa-
lar›n Anayasa’ya ayk›r› olmamas› gerekti¤ini, yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin
(TBMM) yapt›¤› yasalar›n Anayasa’ya uygun olmas› gerekti¤ini ifade eder. Dünya-
da birçok anayasal sistemde, yasalar›n Anayasa’ya uygun olup olmad›¤› yarg› or-
gan› taraf›ndan denetlenmektedir. Bizim anayasal sistemimizde bu görev Anayasa
Mahkemesi’ne verilmifltir. Anayasa Mahkemesi, baflka görevleri yan›nda, Anaya-
sa’ya ayk›r› yasalar› iptal ederek “Anayasa’n›n üstünlü¤ü” ilkesini hayata geçirir.
Yasama organ› gibi, yürütme organ› da Anayasa ile ba¤l›d›r. ‹dari yarg›, idarenin
eylem ve ifllemlerinin hukuka uygunlu¤unu denetlerken ayn› zamanda idarenin
anayasaya uygun hareket etmesini sa¤lar. Yarg› organ› aç›s›ndan da hukuk siste-
mindeki en üstün yasa Anayasa’d›r. Yarg›çlar, yarg› yetkisini kullan›rlarken Anaya-
sa’n›n çizdi¤i çerçeve içinde hareket ederler.
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Yasama organ›, yürütme
organ› ve yarg› organ›
aç›s›ndan hukuk
sistemindeki en üstün yasa
Anayasa’d›r.
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Dünyada birçok anayasal sistemde, yasalar›n Anayasa’ya uygun olup olmad›¤› yarg› organ›
taraf›ndan denetlenmektedir. Bizim anayasal sistemimizde bu görev Anayasa Mahkeme-
sine verilmifltir.

Bütün bunlar›n ötesinde, Anayasa’n›n üstünlü¤ü, Anayasa’n›n yasalardan daha
zor de¤ifltirilece¤i anlam›na da gelir. Bunun için Anayasalar›n baz› maddelerinin
de¤ifltirilmesi yasaklanabilir (örne¤in, 1982 Anayasas›’n›n 4. maddesiyle ilk üç mad-
desinin de¤ifltirilmesi yasaklanm›flt›r), anayasada de¤ifliklik yap›lmas› için yasama
organ›nda yasalar› de¤ifltirmek için aranan ço¤unluktan daha fazla bir ço¤unluk
aranabilir (örne¤in, 1982 Anayasas›’n›n de¤ifltirilebilmesi için beflte üç, üçte iki gi-
bi nitelikli ço¤unluklar öngörülmüfltür) veya Anayasa de¤iflikliklerinin yürürlü¤e
girmeleri için halkoylamas›na sunulmalar› flart› getirilebilir (örne¤in, 1982 Anayasa-
s›’n›n de¤ifltirilme usulünde, TBMM’de Anayasa de¤iflikli¤inin kabul oran›na göre
söz konusu de¤ifliklik Cumhurbaflkan› taraf›ndan halkoylamas›na sunulabilir).

Anayasalar›n ço¤unda bir bafllang›ç bölümü bulunur. Bafllang›çlarda, Anaya-
sa’n›n felsefesi, yap›ld›¤› dönemin siyasal ve toplumsal koflullar›, yap›l›fl nedenle-
ri, dayand›¤› temel ilke ve de¤erler ortaya konur. Bafllang›ç bölümü edebi bir us-
lupla kaleme al›nan, genellikle hukuk kural› niteli¤i tafl›mayan bir metin olmakla
birlikte, Anayasa’n›n bir parças› say›labilir. Örne¤in, 1982 Anayasas›’n›n 176. mad-
desine göre: “Anayasa’n›n dayand›¤› temel görüfl ve ilkeleri belirten bafllang›ç k›s-
m›, Anayasa metnine dâhildir.” 

Anayasalar›n bafllang›ç bölümleri ne amaçla düzenlenir? Bafllang›ç bölümü Anayasa metni-
ne dahil edilebilir mi? 

Ça¤dafl Anayasalar›n baz›lar›nda bafllang›ç bölümünün ard›ndan genel esaslar
bölümü gelir. Genel esaslar bölümünde devletin temel nitelikleri ve anayasal reji-
min temel ilkeleri tan›mlan›r. Örne¤in devlet modeli (üniter, federal ya da bölge-
li), din-devlet iliflkileri ve bireylerin devlet karfl›s›ndaki konumuna iliflkin ilkeler bu
bölümde aç›klan›r. 1982 Anayasas›’n›n 1-11 maddeleri de “Genel Esaslar” bafll›¤›n›
tafl›maktad›r. Bu bölümde; Devletin flekli, Cumhuriyetin nitelikleri, Devletin bütün-
lü¤ü, resmî dili, bayra¤›, millî marfl› ve baflkenti, de¤ifltirilemeyecek hükümler,
Devletin temel amaç ve görevleri, egemenlik, yasama yetkisi, yürütme yetkisi ve
görevi, yarg› yetkisi, kanun önünde eflitlik ve Anayasa’n›n ba¤lay›c›l›¤› ve üstünlü-
¤üne iliflkin esaslara yer verilmektedir.

Ça¤dafl anayasalar›n birço¤unda temel hak ve özgürlükler de genifl bir yer tut-
maktad›r. Anayasalarda yer alan özgürlüklerin bir k›sm›, konut dokunulmazl›¤›,
ifade özgürlü¤ü, din ve vicdan özgürlü¤ü, kifli güvenli¤i gibi devletin kar›flamaya-

2018.  Ünite  -  Kamu Hukukunun Dal lar ›

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

4

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

fiekil 8.2

Temel Hak ve
ÖzgürlüklerTEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Negatif Statü
(Koruyucu)

Haklar›

Pozitif Statü
(‹steme)
Haklar›

Aktif Statü
(Kat›lma)
Haklar›



ca¤›, dokunamayaca¤›, kifliyi devlete ve topluma karfl› koruyan haklard›r. Devlete;
dokunmama, kar›flmama, müdahale etmeme gibi olumsuz anlamda bir görev yük-
leyen bu haklar “negatif statü haklar›” olarak bilinir ve bu haklar› güvence alt›na
alan Anayasa bireyleri di¤er bireylere ve bireyleri devlete karfl› koruyan hukuki bir
kalkan ifllevi görür. Seçme, seçilme, siyasal parti kurma, siyasal partiye üye olma
gibi vatandafllar›n siyasal süreçlere kat›lmalar›n› sa¤layan “aktif statü haklar›” veya
bir baflka ismiyle “kat›lma haklar›” da anayasalarda düzenlenir. Kifli haklar› ve si-
yasal haklar tarihsel olarak ilk ortaya ç›kan haklar olduklar› için bu haklara “birin-
ci kuflak haklar” ismi de verilir. Çal›flma, sa¤l›k, sosyal güvenlik hakk› gibi sosyal
ve ekonomik nitelikli haklar, yani “isteme haklar›” ise bireye devletten bir hizmet
ya da edim isteme olana¤› tan›r. Devlete sosyo-ekonomik anlamda vatandafllar›n
yarar›na sorumluluklar yükleyen, olumlu anlamda bir fleyler yapma görevi veren
bu haklar ayn› zamanda “pozitif statü haklar›” olarak nitelendirilir. Birinci Dünya
Savafl›’ndan sonra ortaya ç›kan ve ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra yap›lan anaya-
salar›n ço¤unda yer alan bu haklar “ikinci kuflak haklar” olarak da tan›mlan›r. Bü-
tün bunlara ek olarak baz› anayasalarda çevre, bar›fl, geliflme hakk› gibi son y›llar-
da güncel hale gelen “üçüncü kuflak haklar”a da rastlanmaktad›r. Günümüz ana-
yasalar›, yukar›da belirtilen hak ve özgürlükleri s›ralaman›n ötesinde, bu haklar›n
bireyler taraf›ndan kullan›m›n› sa¤layacak güvenceleri de içinde bar›nd›r›r.

1982 Anayasas›’n›n ‹kinci K›sm› “Temel Haklar ve Ödevler” bafll›¤›n› tafl›r. Bu
k›s›m içerisinde temel hak ve özgürlüklere iliflkin “Genel Hükümler” yan›nda, “Ki-
flinin Haklar› ve Ödevleri”, “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” ve “Siyasi
Haklar ve Ödevler” yer al›r. Bu üç hak kategorisi, s›ras›yla yukar›da aç›klad›¤›m›z
“negatif statü haklar›”, “pozitif statü haklar›” ve “aktif statü haklar›” olarak bilinen
haklara tekabül eder.

Anayasa temel hak ve özgürlükleri güvence alt›na almas› yan›nda devletin te-
mel yap›s›n› da kurar. Bir baflka ifadeyle Anayasa siyasal iktidar› organize eden hu-
kuki belgedir. Devletin üç temel organ›n›n, yani yasama, yürütme ve yarg›n›n ku-
rulufl ve iflleyifline iliflkin esaslar Anayasa’da yer al›r. Bu organlar›n birbirleriyle
olan iliflkileri de Anayasa’ya göre düzenlenir. Yasama ve yürütme organlar›n›n ya-
p›s›, yetkileri ve bu iki organ aras›ndaki iliflkinin Anayasa’da düzenlenifl biçimi ay-
n› zamanda devletin hükûmet sistemini (baflkanl›k, yar› baflkanl›k ya da parlamen-
ter) de ortaya koyar. Egemenlik yetkilerinin merkezle yerel yönetimler, bölgeler ya
da eyaletler aras›nda paylafl›m› da Anayasalarda yer alan konular aras›ndad›r. Söz
konusu yetki paylafl›m› devletin üniter mi, federal mi, yoksa bölgeli bir yap›ya m›
sahip oldu¤unu göstermesi aç›s›ndan önem tafl›r.

Ça¤dafl anayasalar›n birço¤unda temel hak ve özgürlükler genifl bir yer tutmaktad›r. Günü-
müz anayasalar›, belirtilen hak ve özgürlükleri s›ralaman›n ötesinde, bu haklar›n bireyler
taraf›ndan kullan›m›n› sa¤layacak güvenceleri de içinde bar›nd›r›r. Anayasa temel hak ve
özgürlükleri güvence alt›na almas› yan›nda, devletin temel yap›s›n› da kurar. 

Devletin temel organlar›ndan “yasama”, yasa yapma ifllevini yerine getirir. 1982
Anayasas›’na göre yasama organ› Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türkiye Büyük
Millet Meclisi milletin temsilcilerinden oluflan bir organ olarak millet ad›na ege-
menlik yetkisini kullan›r. Mevcut anayasal düzenlemeye göre TBMM 550 milletve-
kilinden oluflan tek meclisli bir yap›dad›r.
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devlete; dokunmama,
kar›flmama, müdahale
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anlamda bir görev yükleyen
haklard›r.

Aktif statü haklar› ( kat›lma
haklar›, birinci kuflak
haklar), seçme, seçilme,
siyasal parti kurma, siyasal
partiye üye olma gibi
vatandafllar›n siyasal
süreçlere kat›lmalar›n›
sa¤layan haklard›r. 

‹steme haklar› (pozitif statü
haklar›, ikinci kuflak haklar),
bireye devletten bir hizmet
ya da edim isteme olana¤›
tan›r. Çal›flma, sa¤l›k,
sosyal güvenlik hakk› gibi
sosyal ve ekonomik nitelikli
söz konusu haklar, devlete,
sosyo-ekonomik anlamda
vatandafllar›n yarar›na
sorumluluklar yükler, olumlu
anlamda bir fleyler yapma
görevi verir. 

Üçüncü kuflak haklar, baz›
anayasalarda yer alan,
çevre, bar›fl, geliflme hakk›
gibi son y›llarda güncel hale
gelen haklard›r.

Anayasa, siyasal iktidar›
organize eden hukuki belge
olma özelli¤ine sahiptir.
Yasama, yürütme ve yarg›
organlar›n›n kuruluflu,
iflleyifli ve birbirleriyle
iliflkileri Anayasa’da
düzenlenir.



“Yürütme” esas olarak yasalar› uygulamakla ve yasalar›n verdi¤i yetki çerçeve-
sinde ülke yönetimine iliflkin siyasal kararlar› almakla görevli organd›r. 1982 Ana-
yasas› iki parçal› bir yürütme organ› öngörmektedir: Cumhurbaflkan› ve Bakanlar
Kurulu, yani Baflbakan ve bakanlar. 2007 y›l›nda halkoylamas› ile kabul edilen
anayasa de¤iflikili¤i sonras›nda flu anda görevde olan Cumhurbaflkan›ndan sonra-
ki Cumhurbaflkan› 2014 y›l›nda do¤rudan halk taraf›ndan seçilecektir. Cumhurbafl-
kan›n›n görev ve yetkileri; cezai, siyasal ve hukuki sorumlulu¤u; Bakanlar Kurulu-
nun kuruluflu ve görevinin sona ermesi; görev ve yetkileri; Baflbakan›n atanmas›,
görev ve yetkileri; Baflbakan›n ve bakanlar›n siyasal, cezai ve hukuki sorumlulu¤u;
yürütme organ›n›n yapt›¤› kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik gibi
düzenleyici ifllemler; yürütme organ›n›n istisnai olarak baflvurabilece¤i ola¤anüstü
hal, s›k›yönetim, seferberlik ve savafl hali gibi ola¤anüstü yönetim usullerine ilifl-
kin düzenlemeler anayasa hukukunun bu bafll›¤› alt›nda incelenir.

Türkiye’de, yürürlükteki 1982 Anayasas›’n›n orijinal halinde öngörülen hükû-
met sistemi esas olarak “parlamenter sistem”dir. Bununla birlikte, 1982 Anayasa-
s›’n›n orijinal halindeki parlamenter sistemde, klasik parlamenter sistemden farkl›
olarak, yürütmenin, yürütme içerisinde de cumhurbaflkan›n›n yetkilerinin artt›r›ld›-
¤› gözlenmektedir. 2007 y›l›nda halkoylamas› sonucu kabul edilen ve Cumhurbafl-
kan›n›n halk taraf›ndan seçilmesini öngören Anayasa de¤iflikli¤i sonras›nda Türki-
ye’de geçerli olan hükûmet sisteminin niteli¤i tart›flmal› hale gelmifltir. Baz› yazar-
lar, Türkiye’deki hükûmet sisteminin; “yar›-baflkanl›k” sistemine, baz›lar› ise (kla-
sik parlamenter sisteme halk taraf›ndan seçilen cumhurbaflkan› unsurunun eklen-
mesiyle ortaya ç›kan) “baflkanl› parlamenter sistem”e dönüfltü¤ünü savunmaktad›r.

Yarg› organ› yöneticilerin ve yönetilenlerin hukuka uygun davran›p davranma-
d›klar›n› denetleyen ve e¤er bir hukuka ayk›r›l›k varsa buna iliflkin yapt›r›m› tespit
eden organd›r. Yarg› organ›n›n anayasal konumu ba¤lam›nda öncelikle yarg› ba-
¤›ms›zl›¤› ve tarafs›zl›¤›na iliflkin meseleler karfl›m›za ç›kmaktad›r. 1982 Anayasa-
s›’na göre: “Hâkimler, görevlerinde ba¤›ms›zd›rlar; anayasaya, kanuna ve hukuka
uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam,
merci veya kifli, yarg› yetkisinin kullan›lmas›nda mahkemelere ve hâkimlere emir
ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.” (m.
138). Yarg›n›n ba¤›ms›zl¤› ve tarafs›zl›¤› yan›nda Anayasa hukukunda ilk derece
mahkemeleri ve yüksek mahkemelere iliflkin esaslar da bu bafll›k içinde düzenle-
nir. Esas olarak yasalar›n Anayasa’ya uygunlu¤unu denetlemekte görevli Anayasa
Mahkemesi ve bununla ba¤lant›l› olarak Anayasa yarg›s› ise Anayasa hukuku içe-
risinde a¤›rl›kl› bir yer tutar.

Anayasalarda devlet organlar›na iliflkin hükümler yan›nda Anayasa’n›n de¤iflti-
rilmesine iliflkin kurallar da bulunur. 1982 Anayasas›’na göre, anayasa de¤iflikli¤i
TBMM’nin üye tamsay›s›n›n en az üçte biri taraf›ndan yaz›yla teklif edilebilir (m.
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175). De¤ifltirme teklifinin TBMM’de kabul oran›na göre (üye tamsay›s›n›n üçte iki-
si veya beflte üçü) de¤iflikli¤e iliflkin yasa Cumhurbaflkan› taraf›ndan TBMM’ye ge-
ri gönderilebilir veya (mecburi veya ihtiyari olarak) halkoylamas›na sunulabilir.

Sonuç olarak flunun alt›n› çizmemiz gerekir: devletin kendisine yüklenen gö-
revleri yerine getirmesi için kullanmas› gereken yetkilerin kayna¤› da Anayasa’d›r.
1982 Anayasas›’n›n 6. maddesinde yer alan flu düzenleme Anayasa’n›n bu niteli¤i-
ni aç›kça ifade eder: “Hiçbir kimse veya organ kayna¤›n› Anayasadan almayan bir
Devlet yetkisi kullanamaz.”

Anayasa, devletin kendisine yüklenen görevleri yerine getirmesi için kullanmas› gereken
yetkilerin kayna¤›d›r.

1876 Kanun-i Esasisi: Osmanl› ‹mparatorlu¤unda ilan edilen ilk Anayasa 1876
Kanun-i Esasi’dir. Bu Anayasa, Padiflah›n tek tarafl› iradesiyle yap›lm›fl bir ferman
Anayasa’d›r. Anayasa, devletin monarflik ve teokratik yap›s›n› korumaktad›r. Söz
konusu Anayasa ile iki kanatl› bir yasama organ› oluflturulmufl (Meclis-i Umumi);
bunlardan Heyet-i Ayan üyelerinin Padiflah taraf›ndan seçilip atanmas›, Heyet-i Me-
busan üyelerinin halk taraf›ndan seçilmesi yöntemi benimsenmifltir. Böylece bu
Anayasa ile ilk kez -k›smen de olsa- halk› temsil eden bir parlamento kurulmufltur.
Ancak Heyet-i Mebusana ne yasama süreci ne hükûmeti denetleme aç›s›ndan
önemli bir yetki tan›nm›flt›r. Padiflah›n sorumsuzlu¤u ve kutsall›¤› anlay›fl› ile yasa-
ma-yürütme iliflkilerindeki üstünlü¤ü bu anayasada sürdürülmüfltür. Padiflah›n He-
yet-i Ayan üyelerini ve Meclis baflkanlar›n› seçmesi; Meclis-i Umuminin ancak Pa-
diflah›n izniyle yasa önerebilmesi; iki Meclis taraf›ndan kabul edilen bir yasay› Pa-
diflah›n mutlak olarak veto edebilmesi; Meclisi toplant›ya ça¤›rma ve feshetme yet-
kisinin Padiflaha ait olmas›; Hükümet (Heyet-i Vükela) üyelerinin Padiflah taraf›n-
dan seçilmesi ve bunlar›n yaln›zca Padiflaha karfl› sorumlu olmas›; Meclisin Hükü-
meti denetleme yetkisinin olmamas› Padiflah›n sistem içindeki a¤›rl›¤›n› gösteren
düzenlemelerdir. Bu hükümlere bak›ld›¤›nda 1876 Anayasas›’n›n anayasal monar-
fliyi benimsedi¤ini söylemek güçtür. 1876 Anayasas›’n› temel hak ve özgürlükler
aç›s›ndan de¤erlendirdi¤imizde ise flu noktalar›n alt›n› çizebiliriz: 1876 Anayasas›
yasa önünde eflitlik, kifli özgürlü¤ü ve dokunulmazl›¤›, bas›n özgürlü¤ü, eziyet, ifl-
kence, müsadere ve angarya yasa¤› gibi çok say›da hak ve özgürlükle önemli yar-
g›sal güvenceleri tan›m›flt›r. Ne var ki, tan›nan bu hak ve güvenceler Anayasa’da
Padiflaha tan›nan sürgün yetkisiyle etkisiz k›l›nm›flt›r. 

1876 y›l›nda ilan edilen ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun ilk Anayasas› olan Kanun-i Esasi’yi
temel hak ve özgürlükler aç›s›ndan de¤erlendiriniz.
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II. Meflrutiyet’in ilan›n›n ard›ndan toplanan Meclis-i Umumi 8 A¤ustos 1909 ta-
rihli yasayla Kanun-i Esasi’de çok önemli de¤ifliklikler yapm›flt›r. Bu nedenle Ka-
nun-i Esasi’nin yeni biçimi baz› yazarlarca “1909 Anayasas›” olarak da adland›r›l-
maktad›r. 1909 de¤ifliklikleri, 1876 Anayasas›’n›n ilk biçiminden farkl› olarak, Padi-
flah›n tek tarafl› iradesiyle de¤il, Meclisin giriflimi ve kat›l›m›yla gerçeklefltirilmifltir.
Art›k bu düzenlemelerle Osmanl› ‹mparatorlu¤unda temel esaslar›yla anayasal mo-
narflinin benimsendi¤i söylenebilir. Söz konusu de¤iflikliklerle Padiflah›n yetkileri
önemli ölçüde s›n›rlanm›flt›r. Sadrazam ve onun seçti¤i Heyet-i Vükela üyeleri Pa-
diflah taraf›ndan atanmalar›na ra¤men Heyet-i Vükela bireysel ve toplu olarak
Meclis-i Mebusana karfl› sorumlu tutulmufl; bir konuyu görüflmek için Padiflahtan
izin alma zorunlulu¤u kald›r›lm›flt›r. Meclisin Padiflah›n daveti olmaks›z›n kendili-
¤inden toplanmas› ve Padiflah›n iznine gerek olmadan yasa önerebilmesi mümkün
hale getirilmifltir. Padiflah›n “mutlak veto” yetkisi “geciktirici veto”ya dönüfltürül-
müfltür. 1909 de¤ifliklikleri, Meclisin siyasal sistemde a¤›rl›k kazanmas›n› sa¤lama-
n›n yan› s›ra toplant› ve dernek haklar›n›n tan›nmas›, bas›na sansür yasa¤›n›n kon-
mas› gibi hak ve özgürlükler alan›n› geniflletici düzenlemelere de yer vermifltir. Pa-
diflaha sürgün yetkisi veren hükmün metinden ç›kar›lmas› da hak ve özgürlüklerin
serbestçe kullan›lmas›n› sa¤lamak aç›s›ndan önemli bir ad›md›r.

1876 y›l›nda ilan edilen Kanun-i Esasi’de yap›lan 1909 de¤ifliklikleriyle, Osmanl› ‹mpara-
torlu¤unda temel esaslar›yla anayasal monarflinin benimsendi¤i söylenebilir.

1921 Teflkilat-› Esasiye Kanunu: Bu Anayasa 24 maddeden oluflan çerçeve
bir Anayasa’d›r. “Egemenli¤in kay›ts›z flarts›z millete ait oldu¤u” ilkesi ilk kez bu
Anayasa’da ifade edilmifltir. Bu hüküm, iktidar›n kayna¤›nda köklü bir dönüflümü
göstermesi aç›s›ndan önemlidir. Anayasa, millete ait olan bu egemenli¤in tek ve
gerçek temsilcisi olarak Büyük Millet Meclisini göstermektedir. Meclis seçimlerinin
iki y›lda bir yap›lmas› ve Meclisin kendili¤inden her y›l Kas›m ay› bafl›nda toplan-
mas› öngörülmüfltür. Bu anayasa, yasama ve yürütme yetkilerinin Parlamentoda
toplanmas›n› öngören “meclis hükümeti” sistemini benimsemifltir. Buna göre, Mec-
lis kendi içinden bir baflkan seçer. Yürütme görevi de Meclisin kendi üyeleri ara-
s›ndan seçti¤i “‹cra Vekilleri Heyeti” taraf›ndan yerine getirilir. ‹cra vekilleri kendi
aralar›ndan bir baflkan seçmekle birlikte, Meclis baflkan› ‹cra Vekilleri Heyetinin de
do¤al baflkan› olarak tan›mlanm›flt›r. 1921 Teflkilat-› Esasiye Kanunu, meclis hükü-
meti sistemine uygun olarak ayr› bir devlet baflkanl›¤› makam› öngörmemifltir. Bu
Anayasa’da nahiye fluralar› ve idare heyetlerinin yarg›sal yetkilerinden söz eden
düzenleme d›fl›nda yarg› yetkisine de¤inilmemifltir. Buna karfl›l›k, yerinden yöneti-
me yönelik düzenlemeler bu Anayasa’da genifl yer tutmaktad›r. Anayasa ülkeyi vi-
layetlere, kazalara ve nahiyelere ay›rm›fl; bunlardan vilayet ve nahiyelere tüzel ki-
flilik ve idari özerklik tan›m›flt›r. 1921 Teflkilat-› Esasiye Kanunu’nda yap›lan en
önemli de¤ifliklik cumhuriyetin ilan›d›r.

Yerinden yönetime yönelik düzenlemeler 1921 Teflkilat-› Esasiye Kanunu’nda genifl yer
tutmaktad›r. Anayasa ülkeyi vilayetlere, kazalara ve nahiyelere ay›rm›fl; bunlardan vilayet
ve nahiyelere tüzel kiflilik ve idari özerklik tan›m›flt›r. 1921 Teflkilat-› Esasiye Kanunu’nda
yap›lan en önemli de¤ifliklik cumhuriyetin ilan›d›r.
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1924 Anayasas›: 20 Nisan 1924 tarihli bu anayasa, “Esas Hükümler”, “Yasama
Görevi”, “Yürütme Görevi”, “Yarg› Erki”, “Kamu Haklar›” ve “Çeflitli Hükümler” ol-
mak üzere alt› bölümden oluflmaktad›r. Esas hükümler bölümünde Türkiye Devle-
tinin cumhuriyet oldu¤u; egemenli¤in kay›ts›z flarts›z millete ait oldu¤u; TBMM’nin
ulusun tek ve gerçek temsilcisi oldu¤u ve egemenli¤ini TBMM eliyle kullanaca¤›
belirtilmifltir. Yasama ve yürütme erkleri TBMM’de toplanm›flt›r. TBMM yasama
yetkisini bizzat kendisi; yürütme görevini ise Cumhurbaflkan› ve Bakanlar Kurulu
arac›l›¤›yla yerine getirmektedir. Tek meclisten oluflan TBMM dört y›lda bir yap›-
lan genel seçimlerle oluflmaktad›r. Milletvekillerine serbestçe çal›flmalar›n› sa¤la-
mak için yasama sorumsuzlu¤u ve dokunulmazl›¤› tan›nm›flt›r. Anayasa TBMM’ye,
yasa yapmak, yorumlamak, para basmak, genel ve özel af ilan etmek gibi yasama-
ya iliflkin yetkiler yan›nda, soru, gensoru, soruflturma gibi hükûmeti denetlemesini
sa¤layacak araçlar da vermifltir.

Bu Anayasa’ya göre, yürütme organ›n›n unsurlar›ndan biri olan Cumhurbaflka-
n› hem devletin hem de yürütmenin bafl›d›r. TBMM taraf›ndan, kendi üyeleri ara-
s›ndan bir dönem için seçilir. Anayasa, Cumhurbaflkan›na Baflbakan› seçme ve ata-
ma, Baflbakan›n seçti¤i bakanlar› atama, gerekli gördü¤ünde Bakanlar Kuruluna
baflkanl›k etme, Baflkomutanl›¤› temsil etme, yasalar› yay›mlama ve bir kez daha
görüflülmek üzere Meclise geri gönderme gibi yetkiler tan›m›flt›r. Cumhurbaflkan›
siyaseten sorumsuzdur; Cumhurbaflkan›n›n yapt›¤› ifllemleri “karfl› imza” kural›na
tabidir, yani söz konusu ifllemlerin TBMM’ye karfl› siyaseten sorumlu olan Baflba-
kan ve ilgili bakan taraf›ndan da imzalanmas› gerekir. Cumhurbaflkan› taraf›ndan
atanan Bakanlar Kurulu Meclisten güvenoyu almak zorundad›r. Baflbakan ve ba-
kanlar›n Meclise karfl› kolektif ve bireysel sorumluluklar› vard›r. Yarg› erki ba¤›m-
s›z mahkemeler taraf›ndan millet ad›na kullan›l›r. Mahkemelerin yasayla kurulma-
s›, ba¤›ms›zl›¤›, yarg› kararlar›n›n ba¤lay›c›l›¤›, savunma hakk›, yarg›laman›n her-
kese aç›k olmas› gibi yarg› alan›na iliflkin belli bafll› ilkeler bu Anayasa’da yer al-
m›flt›r. Sonuçta, meclis hükümeti sisteminin baz› etkileri devam ediyor olsa da ya-
sama-yürütme iliflkisi aç›s›ndan bu Anayasa’n›n parlamenter sisteme yak›n bir dü-
zenleme getirdi¤i söylenebilir.

1924 Anayasas› genel ve soyut bir özgürlük ve eflitlik anlay›fl› öngörmüfltür.
‹flkence, eziyet ve zoral›m yasa¤›, düflünce, din, vicdan, sözleflme, dilekçe, yay›n,
mülkiyet, dernek, toplant›, seçme, seçilme, devlet memuriyetine girebilme gibi
klasik haklar ve siyasal hak ve özgürlükler genel olarak tan›m›flt›r. Buna karfl›l›k,
ilkö¤retimin devlet okullar›nda paras›z olmas› d›fl›nda sosyal ve ekonomik hak-
lara hiç de¤inilmemifltir. Anayasa, düzenledi¤i hak ve özgürlükler için güvence-
ler öngörmemifl; milletin tek ve gerçek temsilcisi olan TBMM taraf›ndan yasa yo-
luyla söz konusu hak ve özgürlüklerin düzenlenip korunaca¤›n› varsaym›flt›r.
1921 Anayasas›’n›n benimsedi¤i biçimiyle yerinden yönetim ilkesi bu Anayasa’da
öngörülmemifltir.

1924 Anayasas› zaman içerisinde önemli de¤iflikliklere u¤ram›flt›r. 1928’de dev-
leti laiklefltirme yönünde ad›mlar at›lm›flt›r. Bu do¤rultuda devletin dininin ‹slam
oldu¤u hükmü ile Cumhurbaflkan› ve milletvekili yeminlerinde yer alan “vallahi”
sözcü¤ü metinden ç›kar›lm›fl; Meclisin fleriat hükümlerini uygulama görevi kald›r›l-
m›flt›r. 1934’te yap›lan de¤ifliklikle kad›nlara seçme ve seçilme hakk› tan›nm›fl; seç-
me yafl› 18’den 21’e ç›kar›lm›flt›r. 1937 de¤iflikli¤i ile de Cumhuriyet Halk Partisinin
alt› okunu simgeleyen ilkeler anayasaya eklenmifltir. 1945’te anayasan›n dili sade-
lefltirilmifl, 1952’deki de¤ifliklikle ise eski haline getirilmifltir.

206 Hukukun Temel  Kavramlar ›

1924 Anayasas›’nda
getirilen düzenlemeyle,
meclis hükümeti sisteminin
etkisi sürse de yasama-
yürütme iliflkisi aç›s›ndan
parlamenter sisteme
yaklafl›lm›flt›. 



1961 Anayasas›: Bu Anayasa önceki Anayasalar›m›za göre daha ayr›nt›l› ve
uzundur. 1961 Anayasas› pek çok aç›dan Anayasa Hukuku’muza yenilikler getir-
mifltir. Bu Anayasa, 1921 ve 1924 Anayasalar›ndan farkl› olarak bir bafllang›ç bölü-
müne yer vermifl ve bunu esas metinden saym›flt›r. Anayasa’n›n 2. maddesi cum-
huriyetin niteliklerini s›ralam›flt›r. Bunlar aras›nda devletin insan haklar›na dayan-
mas›, ayn› zamanda sosyal bir hukuk devleti olmas› önceki Anayasalar›m›zda yer
almayan ilkelerdir. 1961 Anayasas›, 1924 Anayasas›na göre çok daha genifl ve ay-
r›nt›l› bir hak ve özgürlükler listesi sunmaktad›r. Önceki anayasadan farkl› olarak
sa¤l›k, sosyal güvenlik, sendikal haklar gibi sosyal ve ekonomik haklar ilk kez bu
Anayasa’da yer bulmufltur. Siyasal partiler de bu anayasada “demokratik yaflam›n
vazgeçilmez unsuru” olarak tan›mlanm›fl ve siyasal partilerin mali denetimleri ile
gerekti¤inde kapat›lmalar› görevinin Anayasa Mahkemesi’ne verilmesi gibi baz› ye-
ni düzenlemeler öngörülmüfltür. Bu anayasa, hak ve özgürlükleri saymakla yetin-
memifl; hak ve özgürlüklerin kullan›m›n›n güçlefltirilmesi ya da engellenmesini ön-
leyici güvenceler de getirmifltir.

1961 Anayasas› ile hak ve özgürlükler alan›nda Anayasa Hukuku’muza getirilen yenilikler
nelerdir?

1961 Anayasas›’n›n getirdi¤i bir baflka yenilik egemenli¤in kullan›lmas›na ilifl-
kindir. TBMM art›k egemenli¤in tek ve yegane temsilcisi de¤ildir. Bundan böyle
egemenlik, Anayasa’n›n koydu¤u esaslara göre “yetkili organlar” eliyle kullan›la-
cakt›r. TBMM, bu yetkili organlardan yaln›zca biridir. Yasama organ›n›n kuruluflu
aç›s›ndan bu Anayasa’n›n getirdi¤i yenilik çift meclis sistemidir. TBMM’nin bir ka-
nad› genel oyla seçilen üyelerden oluflan Millet Meclisi; di¤er kanad› ise genel oy-
la iflbafl›na gelenlerin yan›nda, tabii senatörlük, atama gibi halk taraf›ndan seçilme-
mifl üyelerin de yer ald›¤› Cumhuriyet Senatosudur. 

Anayasa’n›n yasama-yürütme iliflkileri aç›s›ndan getirdi¤i yenilik ise cumhurbafl-
kan› seçimi ile meclisin seçim döneminin birbirinden ayr›lmas›d›r. Bir kifli, TBMM
taraf›ndan ve TBMM içinden, yedi y›l için, en çok arka arkaya iki kez Cumhurbafl-
kan› olarak seçilebilir. Ayr›ca, Cumhurbaflkan›n›n tarafs›zl›¤›n› sa¤lamak amac›yla
seçilen kiflinin varsa partisiyle ilifli¤inin kesilece¤i ve TBMM üyeli¤inin son bulaca-
¤› belirtilmifltir. Meclis üyesi olmayanlar›n da bakan olarak atanmas› bu Anayasa’yla
olanakl› hale gelmifltir. Ayr›ca gensoru yoluyla hükümetin düflürülmesi zorlaflt›r›l-
m›flt›r. Milli Güvenlik Kurulu anayasal bir kurum haline getirilmifltir. Anayasa’n›n
getirdi¤i bir baflka yenilik de TRT ve üniversitelere özerklik tan›nmas›d›r.

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, hukuk devleti ilkesi ilk kez bu Anayasa’da ifade
edilmifltir. Devletin eylem ve ifllemlerinin yarg› denetimine tâbi tutulmas›n› gerek-
tiren bu ilke, “idarenin her türlü eylem ve ifllemlerine karfl› yarg› yolunun aç›k ol-
du¤u” biçimindeki hükümle Anayasa’da aç›kça düzenlenmifltir. Yarg› alan›ndaki
en önemli yeniliklerden biri olan Anayasa Mahkemesi’nin kuruluflu ve yasalar›n
Anayasa’ya uygunlu¤unu denetleme yetkisinin bu mahkemeye verilmesi de hukuk
devleti ilkesinin yaflama geçirilmesi aç›s›ndan önemlidir. Böylece yaln›zca idarenin
ifllemleri de¤il, yasalar da yarg› denetimi içine sokulmufltur. Seçim yarg›s›n›n da
anayasal güvenceye kavuflturulmas› hukuk devleti ilkesiyle ilgili bu Anayasa’da yer
alan bir di¤er önemli yeniliktir. Bundan baflka yarg›çlar›n altm›fl befl yafl›ndan ön-
ce kendi istekleri d›fl›nda emekliye ayr›lamamas›; yarg›çlar›n özlük ifllerine bakmak
üzere Yüksek Hakimler Kurulunun kurulmas› gibi mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤› ve
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yarg›ç güvencesine iliflkin düzenlemeler de hukuk devleti ilkesinin gerçeklefltiril-
mesini sa¤layan hükümler aras›ndad›r.

1961 Anayasas› 1971 ve 1973 y›llar›nda önemli de¤iflikliklere u¤ram›flt›r. Bakan-
lar Kuruluna kanun hükmünde kararname ç›karma yetkisi verilmesi; üniversite
özerkli¤inin zay›flat›lmas›; TRT’nin özerkli¤inin kald›r›lmas›; Devlet Güvenlik Mah-
kemelerinin oluflturulmas›; Askeri Yüksek ‹dare Mahkemesinin kurulmas› ve asker
kiflilerle ilgili eylem ve ifllemlerin yarg›sal denetiminin Dan›fltaydan al›n›p bu mah-
kemeye verilmesi; sivillerin askeri nitelikte olmayan suçlardan dolay› yarg›lanma-
s›n›n olanakl› hale getirilmesi; bütün temel hak ve özgürlükler için geçerli olan ge-
nel bir s›n›rlama maddesi konmas›; s›n›rlama nedenlerinin art›r›lmas› söz konusu
de¤iflikliklere örnek olarak verilebilir.

1982 Anayasas›: 12 Eylül 1980’de yönetime el koyan Milli Güvenlik Konseyi
(MGK), yeni Anayasa’n›n bir kurucu meclis taraf›ndan yap›lmas› ve halkoylamas›-
na sunularak yürürlü¤e girmesine karar vermiflti. 1982 Anayasas›’n›n yap›m›na ilifl-
kin somut ilk ad›m, bu Anayasa’y› yapacak Kurucu Meclis’e iliflkin yasan›n 29 Ha-
ziran 1981’de ç›kar›lmas› ile at›ld›. Söz konusu Kurucu Meclis Ekim 1981’de çal›fl-
maya bafllad›. Kurucu Meclis, MGK ve Dan›flma Meclisi olmak üzere iki kanattan
oluflmaktayd›. MGK, Genel Kurmay Baflkan› Orgeneral Kenan Evren baflkanl›¤›n-
da kara, hava, deniz kuvvetleri komutanlar› ile jandarma genel komutan›ndan olu-
fluyordu. Sivillerden oluflan Dan›flma Meclisi ise esas olarak MGK taraf›ndan atan-
m›flt›. Dan›flma Meclisine aday olmak için 12 Eylül 1980’den önce herhangi bir si-
yasal partinin üyesi olmamak flart› aran›yordu.

Dan›flma Meclisinde Prof. Dr. Orhan Ald›kaçt› baflkanl›¤›nda on befl kiflilik bir
Anayasa Komisyonu kuruldu. Anayasa maddelerinin önce Dan›flma Meclisinde
sonra MGK’de görüflülmesi esas› benimsendi. MGK, Dan›flma Meclisinden gelen
metni aynen ya da de¤ifltirerek kabul edecek veya reddedecekti. Dan›flma Meclisi-
nin ise MGK’n›n de¤ifltirdi¤i bir metin üzerinde böyle bir yetkisi yoktu. Dolay›s›y-
la, Kurucu Meclisin Anayasa yap›m sürecinde son sözü söyleyen kanad› MGK idi.
Meclisin seçimle oluflturulmam›fl bu sivil kanad›, Anayasa yap›m sürecinde MGK
için ön çal›flma yapman›n ötesinde bir etkiye sahip de¤ildi.

Dan›flma Meclisi 23 Eylül 1982’de Anayasa tasar›s›n› tamamlad›. MGK, kamu-
oyuna duyurulan bu tasar› üzerindeki çal›flmalar›na devam etti. Ne var ki kamuo-
yu, tasla¤a son biçimini verecek olan MGK’n›n taslak üzerindeki görüfllerini ö¤ren-
me olana¤› bulamad›. MGK, Anayasa tasar›s›n› 18 Ekim 1982’de kabul etti. Tasar›
iki gün sonra Resmî Gazete’de yay›mland›. Anayasa’n›n yürürlü¤e girmesi için at›-
lacak son ad›m halkoylamas›yd›. Anayasa’n›n yap›m sürecine toplumun çeflitli ke-
simlerinin yeterince kat›l›m› söz konusu olmad›. MGK, halkoylamas›ndan önce
hangi yönde oy verilece¤i konusunda telkinde bulunmay› ve metnin elefltirilmesi-
ni de yasaklad›. Anayasa’n›n devlet ad›na resmen tan›t›lmas› görevini de devlet
baflkan› ve MGK baflkan› Orgeneral Kenan Evren üstlendi. Bas›n›n s›k› denetim al-
t›nda tutuldu¤u Anayasa yap›m sürecinde toplumun bafll›ca kat›l›m arac› olan siya-
sal partilerin, dernek ve sendikalar›n kapat›lm›fl veya faaliyetlerinin ask›ya al›nm›fl
olmas›, anayasa konusunda kamuoyu oluflturma bak›m›ndan örgütlü bir etkinlik
gösterme olana¤›n› ortadan kald›rd›. Dolay›s›yla Anayasa konusunda farkl› görüfl-
lerin kamuoyuyla paylafl›lmas› mümkün olmad›. Anayasa’n›n halkoylamas›nda
reddedilmesi durumunda ne olaca¤›na iliflkin bir düzenleme 1981 tarihli Kurucu
Meclis Yasas›’nda yer almam›flt›. Bu da, söz konusu olas›l›¤›n gerçekleflmesi duru-
munda askerî rejimin sürüp gidece¤i düflüncesini akla getiriyordu.

208 Hukukun Temel  Kavramlar ›



Sonuçta halk, 1982 Anayasas›’na iliflkin ciddi bir tart›flma ortam› olmadan, Ana-
yasa’y› yapanlar›n tek tarafl› propagandas›yla ve halkoylamas›nda Anayasa’n›n
reddedilmesi durumunda ne olaca¤›na dair bir belirsizlikle 7 Kas›m 1982’de sand›k
bafl›na gitti. Oylama, seçmenlerin %91,3’ünün kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Anayasa
vatandafllar›n %91,4 “evet” oyuyla kabul edilerek yürürlü¤e girdi. 

1982 Anayasas›’n›n, genel olarak de¤erlendi¤inde oldukça ayr›nt›l› bir Anayasa
oldu¤u söylenebilir. Anayasa’n›n ayr›nt›l› olmas›n›n bir nedeni, temel hak ve öz-
gürlüklere iliflkin hükümlerde afl›r› s›n›rlama sebeplerine yer verilmifl olmas›d›r. Bu
ba¤lamda, 1982 Anayasas›’n›n temel özelliklerinden birine iflaret edilebilir: 1982
Anayasas› otorite-özgürlük dengesinde otoriteye a¤›rl›k veren bir Anayasa’d›r. Bu-
güne kadar özellikle temel hak ve özgürlüklere iliflkin bölümde kapsaml› birçok
de¤ifliklik yap›larak otorite-özgürlük dengesinde özgürlü¤ün a¤›rl›¤› artt›r›lm›fl ol-
sa da 1982 Anayasas›’n›n özgürlükleri ikinci plana iten temel felsefesinin izleri çe-
flitli hükümlerde hâlâ görülebilmektedir.

Bu genel özellikleri yan›nda 1982 Anayasas›’n›n dayand›¤› temel ilkeler “Cum-
huriyetin Nitelikleri” bafll›¤› alt›nda 2. maddede say›lm›flt›r. Buna göre, “Türkiye
Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayan›flma ve adalet anlay›fl› içinde, insan
haklar›na sayg›l›, Atatürk Milliyetçili¤ine ba¤l›, bafllang›çta belirtilen temel ilkelere
dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”

Bafllang›ç ilkeleri, toplumun huzuru, millî dayan›flma ve adalet anlay›fl›:
1982 Anayasas›, Bafllang›ç bölümünü Anayasa metnine dâhil saymakta; 2. madde
de bafllang›çta belirtilen temel ilkelere at›fta bulunmaktad›r. Edebî bir dille yaz›lm›fl
ve Anayasa koyucunun dünya görüflünü yans›tan Bafllang›ç bölümünden ç›kar›la-
bilecek ulusal egemenlik, kuvvetler ayr›l›¤›, Atatürk milliyetçili¤i gibi ilkeler Cum-
huriyetin nitelikleri aras›nda kabul edilmektedir. “Toplumun huzuru, millî dayan›fl-
ma ve adalet anlay›fl› içinde” ifadesinin ise somut bir içeri¤e sahip olmad›¤› için an-
cak Anayasa’n›n di¤er maddelerini yorumlamada göz önünde bulundurulabilece¤i
kabul edilmektedir. 

Atatürk milliyetçili¤ine ba¤l› devlet: “Atatürk milliyetçili¤ine ba¤l›l›k” devle-
tin hangi milliyetçilik anlay›fl›na sahip oldu¤unu göstermektedir. Bu milliyetçilik
anlay›fl›n›n; ›rk, dil, din gibi “objektif” (yani somut, elle tutulur, gözle görülür, kifli-
lerin iradesinden ba¤›ms›z) unsurlara de¤il, geçmiflte yaflanm›fl ortak bir mirasa sa-
hip ç›kma ve gelecekte de bir arada yaflama istek ve iradesi gibi “subjektif” (yani
soyut, elle tutulamayan, gözle görülemeyen ve kiflilerin iradesine ba¤l›) unsurlara
dayand›¤› kabul edilir.
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‹nsan haklar›na sayg›l› devlet: 1961 Anayasas›’nda “insan haklar›na daya-
nan” fleklindeki bu ibare 1982 Anayasas›’nda “insan haklar›na sayg›l›” olarak yer al-
m›flt›r. ‹lk bak›flta önemli bir fark gibi görünmemekle birlikte, tercih edilen yeni te-
rim 1982 Anayasas›’n›n, orijinal biçimiyle yukar›da aç›klad›¤›m›z otorite-özgürlük
dengesinde otoriteye a¤›rl›k veren ve özgürlükleri ikinci plana iten genel yaklafl›-
m›yla uyumludur. “‹nsan haklar›na dayanan devlet” anlay›fl›nda, insan haklar› dev-
letin varl›k nedeni, devletin üzerinde yükseldi¤i temel olarak karfl›m›za ç›karken,
“insan haklar›na sayg›l› devlet” anlay›fl›nda insan haklar›, devletin d›fl›nda var olan,
devletin sayg› gösterece¤i bir alan olarak tan›mlanmaktad›r.

Laik devlet: Laiklik ilkesi, yaln›zca Anayasa’n›n 2. maddesinde devletin nitelik-
leri aras›nda yer almamakta, ayn› zamanda baflka Anayasa hükümlerinin de konu-
sunu oluflturmaktad›r. Laik devlet, vatandafllar›n›n dinsel inançlar› ve tercihlerine
sayg›l› olan, bütün dinlere ve inançlara eflit mesafede duran ve ayn› zamanda kut-
sal din duygular›n›n kötüye kullan›lmas›n› önleyen devlettir. Laikli¤in unsurlar›n-
dan biri olan ve 1982 Anayasas›’nda güvence alt›na al›nan din ve vicdan özgürlü-
¤ü, herhangi bir dini inanc› benimseme ve ibadet etme özgürlü¤ünü de içerir. Res-
mî bir devlet dininin olmamas›, devlet kurulufllar› ile din kurumlar›n›n birbirinden
ayr›lmas›, devletin iflleyiflini ve toplumsal iliflkileri düzenleyen kurallar›n dinî kural-
lar›na dayanmamas› 1982 Anayasas›’na göre laiklikten anlafl›labilecek di¤er unsur-
lar olarak s›ralanabilir. Devletin resmî bir dininin olmamas›n›n bir baflka önemli so-
nucu da belli bir dinin ya da mezhebin ö¤retilmesinin zorunlu k›l›namamas›d›r.

Demokratik devlet: Demokrasilerde siyasal iktidar; halk ad›na, halk taraf›n-
dan seçilen ve halka hesap veren yöneticiler taraf›ndan kullan›l›r. Halk›n kendi
seçti¤i temsilciler arac›l›¤›yla kendi kendini yönetmesini ve gerekti¤inde siyasal ik-
tidar›n bar›flç› bir biçimde el de¤ifltirmesini sa¤layan en önemli mekanizma seçim-
lerdir. Bu mekanizman›n gere¤i gibi iflleyebilmesi için seçimlerin “serbest” ve
“adil” bir flekilde yap›lmas› gerekir. 1982 Anayasas›’nda seçimlere iliflkin yer alan
hükümler bu demokratik devletin kalbi say›lan bu mekanizman›n etkin bir biçim-
de ifllemesini güvence alt›na almaya yöneliktir. Seçimlerin “serbest” ve “adil” olma-
s› kadar önemli bir konu, vatandafllara sand›kta aralar›nda tercih yapabilecekleri
çeflitli alternatiflerin bulunmas›d›r. Bu alternatifleri oluflturup bir siyasal program
halinde halka sunan ise siyasal partilerdir. Vatandafllar›n ba¤›ms›z olarak siyasete
girme imkânlar› olmakla birlikte, günümüzde siyasal partilerin etkinli¤i ve önemi
göz önüne al›narak, ça¤dafl demokrasiler “partiler demokrasisi” olarak nitelendiril-
mektedir. Gerçekten, siyasal partiler sadece iktidara gelmek için yar›flan örgütler
de¤ildir; ayn› zamanda temsil ettikleri gruplar›n menfaatlerinin birlefltirilip aç›klan-
mas›, siyasal kadrolar›n yetifltirilmesi, halk›n siyasal konularda e¤itilmesi ve bilinç-
lendirilmesi gibi ifllevler de yerine getirmektedirler. ‹flte bu yüzden; “Siyasal parti-
ler, demokratik siyasal hayat›n vazgeçilmez unsurlar›d›r” (Anayasa, m. 68/2).

Sosyal devlet: Sosyal devlet, bireylerin insan onuruna yarafl›r bir hayat seviye-
sine sahip olmalar› için, e¤itim, sa¤l›k, sosyal güvenlik gibi konularda devletin pi-
yasa koflullar›ndan ba¤›ms›z veya piyasa koflullar›na müdahale ederek sosyal ve
ekonomik alanda görevler yüklenen devlettir. 1982 Anayasas›, sosyal devletin ger-
çeklefltirilmesi amac›yla bireylere tek bafllar›na veya toplu olarak kullanabilecekle-
ri çeflitli haklar tan›m›flt›r. Bunlar›n bir bölümü çal›flma ve eme¤in korunmas›na
iliflkin düzenlemelerden (çal›flma hakk› ve ödevi; zorla çal›flt›rma ve angarya yasa-
¤›; ücrette adaletin sa¤lanmas› vb.); bir bölümü gelir ve servet farkl›l›klar›n›n azal-
t›lmas›na yönelik hükümlerden (vergi adaleti; özel mülkiyetin kamu yarar› amac›y-
la s›n›rlanmas›; sosyal güvenlik; e¤itim ve ö¤retim; sa¤l›k; çevre ve konut hakk›
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vb.) oluflmaktad›r. Ayr›ca sendika, toplu sözleflme ve grev gibi toplu olarak kulla-
n›labilen haklar da Anayasa’m›zda düzenlenmifltir. Anayasa 65. maddesinde, “Dev-
let, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin
amaçlar›na uygun öncelikler gözeterek mali kaynaklar›n yeterlili¤i ölçüsünde yeri-
ne getirir.” diyerek devletin bu alandaki sorumlulu¤unun s›n›r›n› da çizmektedir.

Hukuk devleti: Hukuk devletinden söz edebilmek için en baflta; genel, soyut,
önceden bilinebilir, anlafl›labilir ve nispi olarak istikrarl› kurallardan oluflan bir
“hukuk düzeni” mevcut olmal›d›r. Ancak bu yetmez; söz konusu hukuk düzeni,
yönetilenler, yani vatandafllar kadar siyasi iktidar› kullanan devlet organlar›n›, ya-
ni yöneticileri de ba¤lamal›d›r. Siyasi iktidar› önüne katt›¤›n› sürükleyebilecek,
coflkun akan bir nehre benzetecek olursak, bu nehrin taflmas›n›, çevresine zarar
vermesini engellemenin yollar›ndan biri k›y›s›na setler çekmek, önüne duvarlar ör-
mektir. Bu setler, duvarlar anayasalard›r, hukuk kurallar›d›r. Bu anlam›yla hukuk
devleti ilkesi, yasama, yürütme ve yarg› organlar›n›n eylem ve ifllemlerinde huku-
ka uygun davranmalar› gerekti¤ini ve hukuka ayk›r›l›k söz konusu oldu¤unda bu
organlar›n yapt›r›mlarla karfl›laflmas› gerekti¤ini ifade eder.

Hukuk devleti ilkesi, yasama, yürütme ve yarg› organlar›n›n eylem ve ifllemlerinde hukuka
uygun davranmalar› gerekti¤ini ifade eder. Buna göre, hukuka ayk›r›l›k söz konusu oldu-
¤unda, söz konusu organlar›n yapt›r›mlarla karfl›laflmas› gerekir.

Anayasal ilkeler nelerdir, say›n›z.

Anayasa Hukuku ile ilgili olarak daha kapsaml› bilgi edinebilmek için, yararl› bir kaynak
olarak Anayasa Hukukuna Girifl adl› kitab› okuyabilirsiniz (Kemal Gözler, Bursa: Ekin
Kitabevi, 2008).

‹DARE HUKUKU
‹dare, yürütme organ›n›n; Cumhurbaflkan›, Bakanlar Kurulu, Baflbakan ve bakan-
lar d›fl›nda kalan k›sm› ile il özel idaresi, belediye, köy, üniversite, TRT, meslek ku-
rulufllar› gibi di¤er kamu tüzel kiflilerini ifade eder. ‹dare, toplumun günlük yafla-
m›n› sürdürmesine hizmet eden, kamu yarar›n› gerçeklefltirmeye yönelik faaliyet-
leri gerçeklefltirir. Bu anlamda idare hukuku, idarenin kurulufluna, yap›s›na, iflleyi-
fline ve idarenin yerine getirdi¤i ifllevin düzenlenmesine iliflkin kurallar› içerir.

‹dare hukukunun asli kaynaklar› yaz›l› ve yaz›s›z kaynaklar olmak üzere ikiye
ayr›l›r. Yaz›l› kaynaklar aras›nda anayasa, yasalar, kanun hükmünde kararnameler,
uluslararas› antlaflmalar, tüzükler ve yönetmelikler yer al›r. Yarg› kararlar› ve dok-
trin ise idare hukukunun yard›mc› kaynaklar› aras›nda say›labilir.

‹dare hukukunun konular› aras›nda idarenin kuruluflu, yani idari teflkilat önem-
li bir yer tutar. Anayasa’m›za göre, “‹darenin kurulufl ve görevleri, merkezden yö-
netim ve yerinden yönetim esaslar›na dayan›r” (m. 123). Merkezî idare; baflkent
teflkilat› (yani Cumhurbaflkan›, Baflbakan, Bakanlar Kurulu ve kamu hizmetinin ni-
teli¤i ve gereklerine göre teflkilatlanan bakanl›klar) ve merkezi idarenin taflra tefl-
kilat›ndan (yani kamu hizmetinin tüm ülke düzeyinde yürütülmesi amac›yla olufl-
turulan il, ilçe ve bucaklardan) oluflur. Yerinden yönetim ise iki biçimde karfl›m›za
ç›kar: yer yönünden yerinden yönetim (il özel idareleri, belediyeler, köyler) ve hiz-
met yönünden yerinden yönetim (üniversiteler, TRT, TÜB‹TAK gibi). Yerinden yö-
netim kurulufllar› devletten ayr› bir kamu tüzel kiflili¤ine sahiptirler. Kamu tüzel ki-
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flili¤i anayasa veya yasada aç›kça tan›mlanabilir. Anayasa veya yasada aç›k bir ni-
telendirme yoksa kamu tüzel kiflili¤inden söz edebilmek için flu flartlar›n varl›¤›
aran›r: Devlet taraf›ndan (yani yasama organ› taraf›ndan yasayla veya yasan›n aç›k-
ça verdi¤i bir yetkiye dayanarak idare taraf›ndan) kurulmufl olma ve kamu gücü
ayr›cal›klar› ile donat›lm›fl olma.

‹dari teflkilata hakim olan temel ilke idarenin bütünlü¤ü ilkesidir. ‹darenin bü-
tünlü¤ü iki yöntemle veya hukuki araçla sa¤lan›r: Hiyerarfli (yani idare içindeki gö-
revliler aras›nda altl›k-üstlük iliflkisi kurulmas›) ve vesayet (yani merkezi idarenin
yerinden yönetim kurulufllar› üzerindeki denetim yetkisi kullanmas›).

‹dare yukar›da aç›klad›¤›m›z anayasal ifllevini yerine getirirken çeflitli ifllemler
yapar. ‹darenin, hukuk düzeninde de¤ifliklik yapan irade aç›klamalar›na idari ifl-
lem denir. ‹dare tek yanl› ve iki yanl› olmak üzere iki tür ifllem yapar. Tek yanl›
idari ifllemler bireysel idari ifllemler (örne¤in bir kiflinin memur olarak atanmas›) ve
düzenleyici ifllemler (yani tüzük, yönetmelik gibi genel ve muhataplar› ismen be-
lirlenmemifl olan ifllemler) olmak üzere ikiye ayr›l›r. ‹ki yanl› idari ifllemler ise ida-
ri sözleflmelerdir (orman iflletme sözleflmesi yapma, maden imtiyaz› tan›ma vb.).

‹darenin faaliyetleri aç›s›ndan temel kavram kamu hizmetidir. Kamu hizmeti
bir kamu tüzel kiflisi taraf›ndan veya onun denetimi alt›nda bir özel hukuk tüzel ki-
flisi taraf›ndan kamu yarar› amac›n› gerçeklefltirmeye yönelik faaliyetlerdir. Kamu
hizmeti aç›s›ndan kamu hizmetinin devaml›l›¤›, kamu hizmetlerinden eflit biçimde
yararlanma, kamu hizmetlerinin tarafs›z bir biçimde yerine getirilmesi gibi ilkeler
önem tafl›r. Kamu düzenini sa¤lamaya yönelik kolluk hizmeti idarenin faaliyetleri
aras›nda en önemli faaliyetlerden biri olarak karfl›m›za ç›kar.

‹dare, kamu görevlileri (yani memurlar ve di¤er kamu görevlileri) eliyle ve ka-
mu mallar›n› kullanarak faaliyetlerini yürütür. Kamu mallar› ve kamu görevlileri
(idari personel ), ‹dare hukukunun temel konular›ndand›r. Kamu görevlileri, idare-
nin insan ö¤esini oluflturur. Kamu görevlisi kavram›, kamu kurum ve kurulufllar›-
n›n genel idare esaslar›na göre yürütmekle yükümlü olduklar› kamu hizmetlerinin
gerektirdi¤i asli ve sürekli görevleri yürüten kiflileri kapsar. Bunlar devlet memur-
lar› ve di¤er kamu görevlileridir. 

Devlete ait olan mallara “kamu mallar› ” denir. Belediye otobüsü, göl, deniz,
maden, parklar kamu mallar›ndan baz›lar›d›r. Bunlar ipotek edilemezler, sat›la-
mazlar, vergiye tâbi de¤illerdir. Kamu mallar›na zarar veren kifliler, özel mülkiyete
konu olan mallara zarar verenlere oranla daha a¤›r cezaland›r›l›rlar. ‹darenin kamu
mallar› üzerindeki yetkileri aras›nda bunlar› kullanma, koruma, yararlanma ve ka-
mu mal› olmaktan ç›karma vb. yetkiler yer al›r. 

‹darenin sahip oldu¤u yetkileri kullanmas› neticesinde bir zarar ortaya ç›kmas›
durumunda idarenin sorumlulu¤u do¤ar. 

Nihayetinde idare tüm faaliyetlerini yürütürken hukuka, yani Anayasa’ya ve ya-
salara uygun davranmak zorundad›r. Bu, hukuk devleti ilkesinin de gereklerinden
biridir. Anayasa’m›z›n 125. maddesine göre: “‹darenin her türlü eylem ve ifllemle-
rine karfl› yarg› yolu aç›kt›r.” ‹darenin hukuka uygun davran›p davranmad›¤› ve
e¤er hukuka ayk›r› davranm›flsa hangi yapt›r›m›n uygulanaca¤› idari yarg› organla-
r› taraf›ndan tespit edilir. Baflka bir deyiflle, idari yarg›, idari makamlar›n idare hu-
kuku alan›ndaki faaliyetlerinden kaynaklanan uyuflmazl›klar›n çözümlendi¤i yarg›
koludur. ‹dari yarg›da devlet ve ona ba¤l› kurum ve kurulufllar›n idare hukuku
esaslar›na göre yapt›klar› ifllemlerden do¤an uyuflmazl›klar çözümlenir. ‹lk derece
mahkemeleri (‹dare mahkemeleri ve Vergi mahkemeleri) ve üst derece mahkeme-
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Kamu hizmeti; idarenin, bir
kamu tüzel kiflisi taraf›ndan
veya onun denetimi alt›nda
bir özel hukuk tüzel kiflisi
taraf›ndan kamu yarar›
amac›n› gerçeklefltirmeye
yönelik faaliyetleridir.

Kolluk hizmeti, idarenin
kamu düzenini sa¤amaya
yönelik faaliyetidir.

Kamu kurulufllar›, kamu
hizmetini yerine getirirken
özel mülkiyete konu olan
baz› tafl›nmazlar›n tamam›
ya da bir k›sm›n›, kamu
yarar› için
kamulaflt›rabilirler.
Kamulaflt›rma sonucunda,
söz konusu mallar için
kamulaflt›rma bedeli ödenir
ve bu mallar kamu
mülkiyetine geçirilir.

Hiyerarfli, idare içindeki
görevliler aras›nda altl›k-
üstlük iliflkisi kurumas›d›r. 

Vesayet, merkezi idarenin
yerinden yönetim kurulufllar›
üzerinde denetim yetkisi
kullanmas›d›r.



lerinden (Bölge idare mahkemeleri ve Dan›fltaydan) oluflan idari yarg›, idarenin
hukuka uygunlu¤unu sa¤lar. ‹dari yarg› alan›nda iptal, tam yarg› ve idari sözleflme-
lerden do¤an davalara rastlan›r.

‹dare, yarg› d›fl›nda da birçok yöntemle denetlenmektedir. O halde idare, yar-
g› d›fl› denetim ve yarg›sal denetim olmak üzere iki yönlü bir denetime tâbidir.
Yarg›sal denetimden yukar›da bahsetmifltik. Yarg› d›fl› denetim ise, idarenin yarg›
organlar› d›fl›ndaki kifli ve kurulufllarca denetlenmesi anlam›na gelir. Yarg› d›fl› de-
netim; Uluslararas› denetim (Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinin ya da di¤er
uluslararas› kurulufllar›n yapt›¤› denetim), ‹dari denetim (bir kurum içinde üstün
ast› denetlemesi fleklindeki hiyerarflik denetim ya da bir idari kuruluflun baflka bir
idari kuruluflu denetlemesi fleklindeki d›fl denetim), Siyasal denetim (meclisin,
hükümet üzerinde gensoru, soru, meclis soruflturmas›, genel görüflme vb. yöntem-
lerle yapt›¤› denetim) ve Kamuoyu denetimi (sivil toplum örgütlerinin ve med-
yan›n etkisiyle oluflan denetim) olarak karfl›m›za ç›kar.

‹dare, yürütme organ›n›n; Cumhurbaflkan›, Bakanlar Kurulu, Baflbakan ve bakanlar d›fl›n-
da kalan k›sm› ile il özel idaresi, belediye, köy, üniversite, TRT, meslek kurulufllar› gibi
di¤er kamu tüzel kiflilerini ifade eder. ‹dare, toplumun günlük yaflam›n› sürdürmesine
hizmet eden, kamu yarar›n› gerçeklefltirmeye yönelik faaliyetleri gerçeklefltirir. ‹darenin
sahip oldu¤u yetkileri kullanmas› neticesinde bir zarar ortaya ç›kmas› durumunda idare-
nin sorumlulu¤u do¤ar.

“‹darenin hukuka uygunlu¤u”ndan ne anl›yorsunuz? ‹darenin hukuka uygunlu¤unu sa¤la-
yan mekanizmay› anlat›n›z. 

‹dare Hukuku ile ilgili olarak daha kapsaml› bilgi edinebilmek için, yararl› bir kaynak ola-
rak Yönetim Hukuku adl› kitab› inceleyebilirsiniz (fieref Gözübüyük, Ankara: Turhan Ki-
tabevi, 2008).

CEZA HUKUKU
Suç bir insan davran›fl›d›r ancak suç olarak tan›mlanan davran›fllar gerçeklefltirildik-
lerinde toplumsal bar›fl› tehdit ederler. Dolay›s›yla toplumsal yaflam›n bar›flç› bir bi-
çimde sürdürülebilmesi için hangi davran›fllar›n yap›lmas›, hangi davran›fllar›n ya-
p›lmamas› gerekti¤inin belirlenmesi gerekir. ‹flte ceza hukuku bu davran›fllar›, yani
suçlar› tan›mlayan hukuk alan›d›r. Bunun yan›nda ceza hukuku söz konusu suçlar
için öngörülen yapt›r›mlar› ve bu yapt›r›mlar›n nas›l uygulanaca¤›n› da gösterir.

Bu tan›mland›¤› biçimiyle suçlunun cezas›n› ve nas›l cezaland›r›laca¤›n› belirle-
di¤i için ceza hukukunun cezaland›r›c› bir ifllevi vard›r. Ceza hukuku, suçlular›n ce-
zaland›r›lmas›n› sa¤lad›¤› için baflka kiflilerin suç ifllemesini de engeller. Bu yan›yla
ceza hukuku ayn› zamanda koruyucu bir ifllev de görür. 5237 say›l› ve 26.09.2004
tarihli Türk Ceza Kanunu’nun 1. maddesinde Ceza Kanunu’nun amac›: “...kifli hak
ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenli¤ini, hukuk devletini, kamu sa¤l›¤›n› ve
çevreyi, toplum bar›fl›n› korumak, suç ifllenmesini önlemek...” olarak tan›mlanm›flt›r.

Ceza hukukunun koruyucu ifllevi nedir, aç›klay›n›z.

Ceza hukuku, suçlar› ve yapt›r›mlar› gösteren “maddi” ceza hukuku ve suçlar›n
ortaya ç›kar›l›p faillerinin yarg›lanmas› (ceza muhakemesi hukuku) ve yapt›r›mla-
r›n uygulanmas› (infaz hukuku) ile ilgili konular› içeren “flekli” ceza hukukunu içe-
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Suç, hukuk kurallar›n›n
yap›lmas›n› veya
yap›lmamas›n› yasaklad›¤›
eylemdir. Suç, hukuk düzeni
taraf›ndan cezai yapt›r›ma
ba¤lanm›flt›r.

Ceza, kanunlara ayk›r›
davranan kimseye,
mahkemeler taraf›ndan
uygulanan yapt›r›md›r. Ceza
hukukundaki ceza türleri
esas olarak ikiye ayr›l›r:
hapis cezalar› ve adli para
cezalar›.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

8

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

9



rir. Kriminoloji, kriminalistik, viktimoloji ve adli t›p, ceza hukukuna yard›mc› disip-
linler olarak karfl›m›za ç›kar.

Ceza hukukunda temel kavramlardan biri olan ceza normu iki unsurdan olu-
flur: Emir ve yapt›r›m. Emir, yap›lmas› veya yap›lmamas› gereken davran›fllar› gös-
terirken, ceza, söz konusu emre ayk›r› davran›ld›¤› takdirde uygulanacak yapt›r›m-
lar› belirler.

Ceza Hukukunun ‹lkeleri
Ceza hukukunun en önemli ilkelerinden biri kanunilik ilkesidir (TCK.m.2). Bu il-
ke iki unsur içerir: Yasada aç›kça gösterilmeyen bir fiil suç oluflturmaz ve bir suç
için ancak yasada belirlenen ceza uygulanabilir. Bu ilkenin çok önemli baz› sonuç-
lar› vard›r. Bu sonuçlar flu flekilde ifade edilebilir: Birincisi, örf ve âdet kurallar›yla
suç ve ceza yarat›lamaz; ikincisi, ceza hukukunda k›yas yasakt›r; üçüncüsü, ceza
yasalar› aç›k ve belirli olmal›d›r; dördüncüsü, aleyhte yasalar geriye yürümez.

Ceza hukuku, suçlar› tan›mlayan hukuk alan›d›r. Ceza hukuku söz konusu suçlar için ön-
görülen yapt›r›mlar› ve bu yapt›r›mlar›n nas›l uygulanaca¤›n› da gösterir. 

Ceza hukukunda yer alan di¤er bir ilke “kanunu bilmemek mazeret say›lmaz
ilkesi”dir (TCK. m.4). Bu ilkeye göre, suç ve cezalar›n neler oldu¤unu herkesin bil-
di¤i varsay›l›r. Dolay›s›yla bir suç iflleyen kimse, ben bunun suç oldu¤unu bilmi-
yordum diyerek cezai sorumluluktan kurtulamaz. Bu noktada kiflinin bilmesi gere-
ken, o davran›fl›n hukukun onaylamad›¤› bir davran›fl olmas›d›r; yoksa cezan›n
miktar›n› bilmesi gerekmez. 

Cezan›n fliddetli bir yapt›r›m olmas› ve insan yaflam›n› önemli ölçüde etkileme-
si ceza hukukunda bir baflka ilkenin daha kabul edilmesini gerektirmifltir, söz ko-
nusu ilke “herkes hüküm giyene kadar masum kabul edilir ilkesi”dir. Bu ilkenin
do¤al sonucu olarak yarg›lama sürecinde flüphe san›k lehine yorumlan›r. Aslen de-
lil yetersizli¤inden beraat de yine bu ilkenin bir sonucudur. 

Ceza hukukunun bir di¤er ilkesi de “ceza sorumlulu¤unun flahsili¤i”dir (TCK.
m.20). Bu ilkeye göre, kimse baflkas›n›n fiili dolay›s›yla cezaland›r›lamaz. Dolay›-
s›yla babaya çocu¤unun fiili, kocaya kar›s›n›n fiili dolay›s›yla ceza verilemez.

Ceza hukukunda bir baflka ilke de “ceza kanunlar›n›n geçmifle etkisi” ile ilgili-
dir. Bu ilkeye göre, ifllendi¤i zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç say›lma-
yan bir fiilden dolay› kimseye ceza verilemez. ‹fllendikten sonra yürürlü¤e giren
kanuna göre suç say›lmayan bir fiilden dolay› kimse cezaland›r›lmaz. Böyle bir ce-
zaya hükmolunmuflsa cezan›n infaz› ve kanuni neticeleri kendili¤inden ortadan
kalkar (TCK. m.7).

Son olarak ceza hukukunda “yersellik ilkesi”nin uyguland›¤›ndan bahsetmek
gerekir. Buna göre, Türkiye’de ifllenen suçlar hakk›nda Türk kanunlar› uygulan›r.
Bu ba¤lamda Türkiye topraklar›nda, Türk Hava Sahas› ve Karasular›nda ifllenen
suçlara, bunlar› yabanc› uyruklular ifllemifl olsa bile Türk Hukuku uygulanacakt›r
(TCK.m.8). 

Ceza Hukuku ile ilgili olarak daha kapsaml› bilgi edinebilmek için, yararl› bir kaynak ola-
rak Ceza Hukuku Genel K›s›m adl› kitab› inceleyebilirsiniz (Nevzat Toroslu, Ankara: Seç-
kin Yay›nc›l›k, 2010).
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Kanunilik ilkesine göre;
yasada aç›kça gösterilmeyen
bir fiil suç oluflturmaz ve bir
suç için ancak yasada
belirlenen ceza
uygulanabilir.

Kriminoloji, suç ve
suçlulu¤u inceleyen bilimdir.

Viktimoloji, suç
ma¤durlar›n›n durumunu
inceleyen bilim dal›d›r. 

Adli t›p, mahkemelerin
gerçe¤i ortaya ç›karmas›na
yard›m eden t›p koludur.



VERG‹ HUKUKU
Günümüzde ça¤dafl toplumlarda devlet birçok hizmet yerine getirmektedir. Ka-
mu hizmeti ad› verilen bu hizmetleri yerine getirebilmek için devlet mali kay-
naklara, yani menkul ve gayrimenkul mallara ve paraya ihtiyaç duyar. Mali hu-
kuk devletin bu para ve mallar› nas›l elde edece¤i ve nas›l kullan›laca¤›na ilifl-
kin kurallar› içerir. Bu kapsam›yla mali hukuk iki alt-alan› içermektedir: Devle-
tin gelirlerine iliflkin “gelir hukuku” ve devletin giderlerine iliflkin “gider huku-
ku”. Günümüzde gider hukuku “bütçe hukuku”; gelir hukuku ise “vergi huku-
ku” olarak isimlendirilmektedir. Bu ba¤lamda vergi hukuku teriminin genifl ve
dar anlamda kullan›ld›¤›na da iflaret etmemiz gerekir. Genifl anlamda vergi hu-
kuku verginin yan›nda resim, harç ve flerefiye gibi devletin kamu gücüne daya-
narak elde etti¤i tüm gelirleri kapsarken, dar anlamda vergi hukuku yaln›z ver-
gilere iliflkin kurallar› içerir. Dolay›s›yla vergi hukuku, devlet ile vergi mükellef-
leri aras›ndaki vergi iliflkisinden kaynaklanan hak ve ödevleri inceleyen hukuk
alan›d›r.

Geçmiflte bu konuda tart›flmalar yap›lm›fl olmakla birlikte günümüzde vergi hu-
kuku kamu hukuku içerisinde ba¤›ms›z bir hukuk alan› olarak kabul edilmektedir.
Bu ba¤lamda, vergi hukuku gelifltirdi¤i kendine özgü “mükellef”, “vergi sorumlu-
su”, “peçeleme” gibi kavramlar; “tarh”, “tebli¤”, “tahakkuk”, “tahsil” gibi ifllemlere
iliflkin kurallar; “uzlaflma”, “matrah tespit yöntemleri”, “tevkifat” gibi yöntem ve
tekniklerle varl›¤›n› sürdürmektedir.

Vergi hukukunun asli kaynaklar› aras›nda, di¤er kamu hukuku alanlar›nda ol-
du¤u gibi Anayasa, yasalar ve uluslararas› antlaflmalar yer al›r. Bunun yan›nda ver-
gi hukuku aç›s›ndan kanun hükmünde kararnameler, Bakanlar Kurulu kararlar›,
tüzükler, yönetmelikler, düzenleyici genel tebli¤ler, Anayasa Mahkemesi kararlar›
ve içtihad› birlefltirme kararlar› da asli kaynakt›r. Yard›mc› kaynaklar aras›nda ise
aç›klay›c› genel tebli¤ler, genelgeler, sirkülerler, muktezalar, yarg› kararlar› ve ö¤-
reti say›labilir.

Vergi hukuku içerisinde incelenen önemli konulardan biri vergi yasalar›n›n uy-
gulanmas› meselesidir. Vergi yasalar›n›n hangi devletin veya devletlerin s›n›rlar›
içerisinde nas›l uygulanaca¤›, vergi yasalar›n›n yürürlü¤e girmesi ve yürürlükten
kalkmas›, vergi yasalar›n›n yorumu, vergi hukukunda boflluk doldurma ve takdir
yetkisi gibi konular bu bafll›k alt›nda de¤erlendirilir.

Vergi hukukunda, vergi yasalar›n›n uygulanmas› meselesi bafll›¤› alt›nda hangi konular
de¤erlendirilir?
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Mali hukuk iki alt-alan›
içermektedir: Devletin
gelirlerine iliflkin “gelir
hukuku” ve devletin
giderlerine iliflkin “gider
hukuku”.

Vergi, kamu giderlerini
karfl›lamak amac›yla devletin
veya devletin yetkilendirdi¤i
di¤er kamu tüzel kiflilerinin,
hukuki zorunluluk alt›nda,
yasayla belirtilen kurallara
göre ve karfl›l›ks›z olarak
gerçek ve tüzel kiflilerin gelir
ve mallar› üzerinden nakdi ya
da aynî olarak ald›klar› payd›r.

Vergi yükümlüsü, vergi
yasalar›na göre alacakl› vergi
dairesine karfl› vergiyi
ödemekle sorumlu olan 
gerçek veya tüzel kiflilerdir.

Matrah, verginin
hesaplanmas›na temel
oluflturan de¤er ya da
miktard›r.

Tarh, vergi idaresinin, çeflitli
biçimlerde belirledi¤i matraha
vergi tarifelerinin
uygulanmas›yla vergi
borcunun hesaplamas›na
yönelik idari ifllemdir.

fiekil 8.6

Vergi Hukukunun
Genifl ve Dar
Anlamda Kapsam›

VERG‹ HUKUKU

Genifl Anlamda

Vergiler+Resim+Harç+fierefiye

Dar Anlamda

Vergiler



Devletin vergilendirme yetkisi ve bunun karfl›l›¤›nda kiflilerin vergi ödevi vergi
hukukunun di¤er iki önemli alt-bafll›¤› olarak karfl›m›za ç›kar. Devletin vergilendir-
me yetkisinde hukuk devleti ve sosyal devlet ilkelerinin önemi ve vergilendirme
yetkisinin uluslararas› s›n›rlar› birinci alt-bafll›k; vergi yükümlülü¤ü, vergi yüküm-
lülü¤ünde ehliyet ve temsil, vergi sorumlulu¤unun kapsam› ve istisnalar›, vergi hu-
kukunda teselsül gibi konular da ikinci alt-bafll›k alt›ndaki konulard›r.

Tarh, tebli¤, tahakkuk ve tahsil vergilendirme ifllemleridir. Bu ifllemlerde uyul-
mas› gereken süreler vergi hukukunun önemli konular›ndan bir di¤eridir. Vergi
hukuku vergi borcunun sona ermesine iliflkin kurallar› da içerir. Buna göre, vergi
borcu ödeme, zamanafl›m›, takas, terkin gibi nedenlerle sona erer.

Vergi uyuflmazl›klar› ve çözüm yollar› da vergi hukukunun esas inceleme ko-
nular›ndan birisidir. Vergi uyuflmazl›klar› esas olarak, idari (uzlaflma ve vergi hata-
lar›n›n düzeltilmesi) ve yarg›sal (vergi yarg›s›) yolla çözülür.

Genifl anlamda vergi hukuku verginin yan›nda resim, harç ve flerefiye gibi devletin kamu
gücüne dayanarak elde etti¤i tüm gelirleri kapsarken, dar anlamda vergi hukuku yaln›z
vergilere iliflkin kurallar› içerir. Dolay›s›yla vergi hukuku, devlet ile vergi mükellefleri
aras›ndaki vergi iliflkisinden kaynaklanan hak ve ödevleri inceleyen hukuk alan›d›r. 

Vergi uyuflmazl›klar› nas›l çözülür?

Vergi Hukukunun ‹lkeleri
Vergi hukukunun temel ilkelerinden biri “vergide genellik ”tir. Vergide genellik;
herkesin vergi vermesi, toplumun herhangi bir kesimine vergi ile ilgili ayr›cal›k
tan›nmamas›d›r. 

Di¤er bir vergi hukuku ilkesi olan “vergide adalet ” ise mali güce göre vergile-
medir. Vergide adalet, çok kazanandan çok; az kazanandan az vergi al›nmas› an-
lam›na gelir. Bu anlamda dolayl› vergilerin vergide adalet ilkesine ayk›r› oldu¤u
söylenebilir.

“Vergide kanunilik ” ise vergi ve benzeri yükümlerin kanunla konulmas›, de¤ifl-
tirilmesi ve kald›r›lmas›d›r. Vergiler kanunlar›n alt›nda yer alan düzenlemelerle, ör-
ne¤in tüzük ve yönetmeliklerle konamaz, kald›r›lamaz ve de¤ifltirilemez. 

Verginin Türleri
Vergiler ödenme biçimlerine göre ikiye ayr›l›r. Vergi, do¤rudan devlete ya da ka-
mu tüzel kiflilerine (örne¤in belediyelere) ödenirse do¤rudan vergi ad›n› al›r. E¤er
yap›lan bir ifllem dolay›s›yla ve belirsiz zamanda ödenen vergiler söz konusu olur-
sa bunlara da dolayl› vergi denir. Emlak ve gelir vergileri do¤rudan vergiler; KDV,
gümrük vergileri ise dolayl› vergilerdir. 

Vergiler konular›na göre ise üç grupta incelenir. Gelir üzerinden al›nan vergi-
ler, servet üzerinden al›nan vergiler ve gider üzerinden al›nan vergiler. Gelir ver-
gisi ve kurumlar vergisi, gelir üzerinden al›nan vergilere; veraset ve intikal vergisi
ve emlak vergisi ile motorlu tafl›tlar vergisi, servet üzerinden al›nan vergilere; KDV,
özel tüketim vergisi, özel iletiflim vergisi, flans oyunlar› vergisi, damga vergisi ile
banka ve sigorta muameleleri vergisi ise gider üzerinden al›nan vergilere örnek
olarak gösterilebilir. 
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Vergi tahakkuku, verginin
tarh edilmesinden sonra
tahsil edilebilir duruma
gelmesi, yani vergiyle ilgili
bir alacak hakk›n›n
do¤mas›d›r.

Vergi tahsili, tarh ve
tahakkuktan sonra vergi
borcunun vergi yükümlüsü
taraf›ndan ödenmesidir. 

Takas (ödeflme, say›flma),
ayn› cinsten, ikisi de
muaccel (vadesi gelmifl),
karfl›l›kl› iki alaca¤›n
birbirine say›fl›lmas›d›r. 

Terkin, resmî kütük ve
defterlerde yaz›l› bulunan bir
konunun silinmesidir.
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Uluslararas› Hukuku aç›klamak

Uluslararas› hukuk, devletlerin birbirleriyle ve
di¤er devletler hukuku süjeleriyle olan iliflkileri-
ni düzenleyen hukuk alan›d›r. Uluslararas› hu-
kukun “hukuk” olma niteli¤i; milletleraras› üs-
tün bir otoritenin mevcut olmamas›, milletlera-
ras› düzeyde, millî düzeydekine benzer bir ya-
sama veya yarg› organ›n›n bulunmamas› ve uy-
gulamada bu hukuk alan›nda sistemli bir yapt›-
r›m düzeninin eksikli¤i gibi gerekçelerle geç-
miflte sorgulanm›flt›r. Uluslararas› hukukunun
kaynaklar› aras›nda uluslararas› antlaflmalar bafl-
ta gelir. Uluslararas› antlaflmalar ikili veya çok
tarafl› olabilir. Uluslararas› antlaflmalar›n iç hu-
kuktaki etkisi çeflitli hukuk sistemlerinde farkl›
biçimde karfl›m›za ç›kar. Türkiye Cumhuriyeti
hukuk sisteminde, uluslararas› antlaflmalar kural
olarak yasa hükmündedir (Anayasa, m. 90). Bu-
nunla birlikte, usulüne göre yürürlü¤e konul-
mufl uluslararas› antlaflmalar hakk›nda anayasa-
ya ayk›r›l›k iddias› ile Anayasa Mahkemesi’ne
baflvurulamaz. Uluslararas› hukukun asli kay-
naklar› aras›nda ayr›ca, uluslararas› örf ve âdet
ile iyiniyet ilkesi gibi genel hukuk ilkeleri ve iyi
komfluluk iliflkileri gibi uluslararas› hukuka öz-
gü genel ilkeler yer al›r. Yarg›sal kararlar (içti-
hat) ve doktrin (ö¤reti) uluslararas› hukukun
yard›mc› kaynaklar›ndand›r. Devlet; ülke, insan
toplulu¤u ve egemenlik unsurlar›ndan oluflur.
Uluslararas› örgütler, esas olarak bir kurucu and-
laflmaya dayanan ve hukuki kiflili¤e sahip ör-
gütlenmelerdir. Birleflmifl Milletler Örgütü ve
benzeri uluslararas› örgütlere iliflkin meseleler
uluslararas› hukuk alan›nda a¤›rl›kl› bir yer tu-
tar. Uluslararas› hukuk kiflileri aras›ndaki iliflki-
ler ve bu çerçevede do¤abilecek uluslararas›
uyuflmazl›klar›n çözümü de uluslararas› hukuk
alan›n›n inceleme alan›na girer. Deniz, göl, ka-
nal ve akarsular›n ve hava ve uzay›n uluslarara-
s› statüsü de uluslararas› hukuk alan› içerisinde
ayr›ca incelenmektedir.

Anayasa Hukukunu ve Anayasal ilkeleri anlatmak

Anayasa bir hukuk sistemindeki en üstün yasa-

d›r. 1982 Anayasas›’n›n 11. maddesine göre:

“Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yarg›

organlar›n›, idare makamlar›n› ve di¤er kurulufl

ve kiflileri ba¤layan temel hukuk kurallar›d›r. Ka-

nunlar Anayasa’ya ayk›r› olamaz.” Yasalar›n Ana-

yasa’ya uygun olup olmad›¤›n› Anayasa Mahke-

mesi denetler ve Anayasa’ya ayk›r› yasalar› iptal

eder. Yasama organ›, yürütme organ› ve yarg›

organ› Anayasa ile ba¤l›d›r. Anayasa di¤er yasa-

lardan daha zor de¤ifltirilir; Anayasalar›n baz›

maddelerinin de¤ifltirilmesi yasaklanabilir, Ana-

yasada de¤ifliklik yap›lmas› için yasama organ›n-

da yasalar› de¤ifltirmek için aranan ço¤unluktan

daha fazla bir ço¤unluk aranabilir veya Anayasa

de¤iflikliklerinin yürürlü¤e girmeleri için halkoy-

lamas›na sunulmalar› flart› getirilebilir. Anayasa-

lar›n ço¤unda bir bafllang›ç bölümü, baz›lar›nda

bafllang›ç bölümünün ard›ndan gelen genel esas-

lar bölümü bulunur. Ça¤dafl anayasalar›n birço-

¤unda temel hak ve özgürlükler de genifl bir yer

tutmaktad›r. Negatif statü haklar› devlete; dokun-

mama, kar›flmama, müdahale etmeme gibi olum-

suz anlamda bir görev yükleyen haklard›r. Aktif

statü haklar›; seçme, seçilme, siyasal parti kur-

ma, siyasal partiye üye olma gibi vatandafllar›n

siyasal süreçlere kat›lmalar›n› sa¤layan haklard›r.

‹steme haklar› bireye devletten bir hizmet ya da

edim isteme olana¤› tan›r. Anayasa devletin te-

mel yap›s›n› da kurar; devletin üç temel organ›-

n›n, yani yasama, yürütme ve yarg›n›n kurulufl

ve iflleyifline iliflkin esaslar Anayasa’da yer al›r.

Devletin temel organlar›ndan “yasama”, yasa yap-

ma ifllevini yerine getirir. 1982 Anayasas›’na göre

yasama organ› 550 milletvekilinden oluflan Tür-

kiye Büyük Millet Meclisidir. “Yürütme” esas ola-

rak yasalar› uygulamakla ve yasalar›n verdi¤i yet-

ki çerçevesinde ülke yönetimine iliflkin siyasal

kararlar› almakla görevli organd›r. 1982 Anayasa-

s› iki parçal› bir yürütme organ› öngörmektedir:

Cumhurbaflkan› ve Bakanlar Kurulu, yani Baflba-

kan ve bakanlar. “Yarg› organ›”, yöneticilerin ve

yönetilenlerin hukuka uygun davran›p davran-

mad›klar›n› denetleyen ve e¤er bir hukuka ayk›-

Özet
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r›l›k varsa buna iliflkin yapt›r›m› tespit eden or-

gand›r. 1982 Anayasas›’na göre: “Hâkimler, gö-

revlerinde ba¤›ms›zd›rlar; Anayasa’ya, kanuna ve

hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre

hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci ve-

ya kifli, yarg› yetkisinin kullan›lmas›nda mahke-

melere ve hâkimlere emir ve talimat veremez;

genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulu-

namaz” (m. 138). Anayasa Mahkemesi ve Anaya-

sa yarg›s›, Anayasa hukuku içerisinde a¤›rl›kl› bir

yer tutar. Devletin kendisine yüklenen görevleri

yerine getirmesi için kullanmas› gereken yetkile-

rin kayna¤› da Anayasa’d›r. Bugüne kadar Os-

manl›-Türk Anayasa tarihinde befl anayasa yap›l-

m›flt›r. Bunlar s›ras›yla, 1876; 1921; 1924; 1961;

ve 1982 Anayasalar›d›r. Osmanl› ‹mparatorlu-

¤unda ilan edilen ilk Anayasa 1876 Kanun-i Esa-

si’dir. 1921 Teflkilat-› Esasiye Kanunu, 24 madde-

den oluflan çerçeve bir Anayasa’d›r. “Egemenli-

¤in kay›ts›z flarts›z millete ait oldu¤u” ilkesi ilk

kez bu Anayasa’da ifade edilmifltir. Ülke vilayet-

lere, kazalara ve nahiyelere ayr›lm›fl; bunlardan

vilayet ve nahiyelere tüzel kiflilik ve idari özerk-

lik tan›m›flt›r. 1924 Anayasas›’n›n “Esas hüküm-

ler” bölümünde Türkiye Devletinin cumhuriyet

oldu¤u; egemenli¤in kay›ts›z flarts›z millete ait

oldu¤u; TBMM’nin ulusun tek ve gerçek temsil-

cisi oldu¤u ve egemenli¤ini TBMM eliyle kulla-

naca¤› belirtilmifltir. 1961 Anayasas›, önceki Ana-

yasalar›m›za göre daha ayr›nt›l› ve uzundur, bir-

çok aç›dan Anayasa Hukuku’muza yenilikler ge-

tirmifltir. Anayasa’n›n 2. maddesi cumhuriyetin

niteliklerini s›ralam›flt›r; devletin insan haklar›na

dayanmas›, ayn› zamanda sosyal bir hukuk dev-

leti olmas› önceki Anayasalar›m›zda yer almayan

ilkelerdir. 1961 Anayasas›, genifl ve ayr›nt›l› bir

hak ve özgürlükler listesi sunmaktad›r. Hak ve

özgürlüklerin kullan›m›n›n güçlefltirilmesi ya da

engellenmesini önleyici güvenceler de getirmifl-

tir. Sa¤l›k, sosyal güvenlik, sendikal haklar gibi

sosyal ve ekonomik haklar ilk kez bu Anayasa’da

yer bulmufltur. Siyasal partiler de, bu anayasada

“demokratik yaflam›n vazgeçilmez unsuru” ola-

rak tan›mlanm›flt›r. Siyasal partilerin mali dene-

timleri ile gerekti¤inde kapat›lmalar› görevi Ana-

yasa Mahkemesi’ne verilmifltir. 1961 Anayasas›

1971 ve 1973 y›llar›nda önemli de¤iflikliklere u¤-

ram›flt›r. 1982 Anayasas› ise temel hak ve özgür-

lüklere iliflkin hükümlerde afl›r› s›n›rlama sebep-

lerine yer verilmifl oldukça ayr›nt›l› bir Anaya-

sa’d›r. 1982 Anayasas› otorite-özgürlük denge-

sinde otoriteye a¤›rl›k vermifltir. Zaman içinde,

özellikle temel hak ve özgürlüklere iliflkin bö-

lümde kapsaml› birçok de¤ifliklik yap›larak oto-

rite-özgürlük dengesinde özgürlü¤ün a¤›rl›¤› art-

t›r›lm›flt›r. 1982 Anayasas›’n›n dayand›¤› temel il-

keler “Cumhuriyetin Nitelikleri” bafll›¤› alt›nda 2.

maddede say›lm›flt›r. Buna göre; “Türkiye Cum-

huriyeti, toplumun huzuru, millî dayan›flma ve

adalet anlay›fl› içinde, insan haklar›na sayg›l›, Ata-

türk Milliyetçili¤ine ba¤l›, bafllang›çta belirtilen

temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sos-

yal bir hukuk devletidir.”

‹dare Hukukunu tan›mlamak

‹dare hukuku, idarenin kurulufluna, yap›s›na, ifl-
leyifline ve idarenin yerine getirdi¤i ifllevin dü-
zenlenmesine iliflkin kurallar› içerir. ‹dare, yürüt-
me organ›n›n; Cumhurbaflkan›, Bakanlar Kurulu,
Baflbakan ve bakanlar d›fl›nda kalan k›sm› ile il
özel idaresi, belediye, köy, üniversite, TRT, mes-
lek kurulufllar› gibi di¤er kamu tüzel kiflilerini
ifade eder. ‹dare hukukunun konular› aras›nda
idarenin kuruluflu, yani idari teflkilat önemli bir
yer tutar. Anayasa’m›za göre “‹darenin kurulufl
ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden
yönetim esaslar›na dayan›r.” ‹dari teflkilata ha-
kim olan temel ilke idarenin bütünlü¤ü ilkesidir.
‹dare tek yanl› ve iki yanl› olmak üzere iki tür ifl-
lem yapar. Tek yanl› idari ifllemler bireysel idari
ifllemler ve düzenleyici ifllemler olmak üzere iki-
ye ayr›l›r. ‹ki yanl› idari ifllemler ise idari sözlefl-
melerdir. ‹darenin faaliyetleri aç›s›ndan temel
kavram kamu hizmetidir. Kamu düzenini sa¤la-
maya yönelik kolluk hizmeti idarenin faaliyetleri
aras›nda en önemlilerindendir. ‹dare kamu gö-
revlileri eliyle ve kamu mallar›n› kullanarak faali-
yetlerini yürütür. ‹dare tüm faaliyetlerini yürütür-
ken, hukuk devleti ilkesi gere¤i Anayasa’ya ve
yasalara uygun davranmak zorundad›r. Anaya-
sa’ya göre: “‹darenin her türlü eylem ve ifllemle-
rine karfl› yarg› yolu aç›kt›r.” ‹lk derece mahke-
meleri (idare mahkemeleri ve vergi mahkemele-
ri) ve üst derece mahkemelerinden (bölge idare
mahkemeleri ve Dan›fltaydan) oluflan idari yarg›,
idarenin hukuka uygunlu¤unu sa¤lamaktad›r.
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Ceza Hukukunu özetlemek

Suç olarak tan›mlanan davran›fllar gerçeklefltiril-
diklerinde toplumsal bar›fl› tehdit ederler. Ceza
hukuku, suçlar› tan›mlayan, suçlar için öngörü-
len yapt›r›mlar› ve bu yapt›r›mlar›n nas›l uygula-
naca¤›n› gösteren hukuk alan›d›r. Ceza hukuku-
nun cezaland›r›c› bir ifllevi vard›r. Ayr›ca ceza
hukuku, koruyucu ifllevi gere¤i, suçlular›n ceza-
land›r›lmas›n› sa¤lad›¤› için baflka kiflilerin suç
ifllemesini de engeller. Ceza hukuku, suçlar› ve
yapt›r›mlar› gösteren “maddi ” ceza hukukunu
ve suçlar›n ortaya ç›kar›l›p faillerinin yarg›lan-
mas› (ceza muhakemesi hukuku) ve yapt›r›mla-
r›n uygulanmas› (infaz hukuku) ile ilgili konula-
r› içeren “flekli ” ceza hukukunu içerir. Ceza nor-
mu iki unsurdan oluflur: Emir ve yapt›r›m. Ceza
hukukunda yer alan kanunilik ilkesine göre; ya-
sada aç›kça gösterilmeyen bir fiil suç olufltur-
maz ve bir suç için ancak yasada belirlenen ce-
za uygulanabilir. Bu ilkenin sonuçlar› flöyledir:
Örf ve âdet kurallar›yla suç ve ceza yarat›lamaz,
ceza hukukunda k›yas yasakt›r, ceza yasalar›
aç›k ve belirli olmal›d›r, aleyhte yasalar geriye
yürümez.

Vergi Hukukunu tan›mlamak

Devlet, kamu hizmetini yerine getirebilmek için
mali kaynaklara (para ve mallara) ihtiyaç duyar.
Mali hukuk, devletin bu mali kaynaklar› nas›l el-
de edece¤i ve kullan›laca¤›na iliflkin kurallar› içe-
rir. Mali hukuk iki alt-alan› içermektedir: Devle-
tin gelirlerine iliflkin “gelir hukuku (vergi huku-
ku)” ve devletin giderlerine iliflkin “gider huku-
ku (bütçe hukuku)”. Genifl anlamda vergi huku-

ku verginin yan›nda resim, harç ve flerefiye gibi
devletin kamu gücüne dayanarak elde etti¤i tüm
gelirleri kapsarken dar anlamda vergi hukuku

yaln›z vergilere iliflkin kurallar› içerir. Dolay›s›y-
la vergi hukuku, devlet ile vergi mükellefleri ara-
s›ndaki vergi iliflkisinden kaynaklanan hak ve
ödevleri inceleyen hukuk alan›d›r. Vergi hukuku
içerisinde incelenen önemli konular; vergi yasa-
lar›n›n uygulanmas› meselesi, devletin vergilen-
dirme yetkisi ve bunun karfl›l›¤›nda kiflilerin ver-
gi ödevi vb.dir. Vergilendirme ifllemleri; tarh, teb-
li¤, tahakkuk ve tahsildir. Bu ifllemlerde uyulma-
s› gereken süreler, vergi borcunun sona ermesi-
ne iliflkin kurallar, vergi hukukunun di¤er önem-
li konular›d›r. Ödeme, zamanafl›m›, takas, terkin
gibi nedenlerle vergi borcu sona ermektedir. Ver-
gi uyuflmazl›klar› ve çözüm yollar› da vergi hu-
kukunun önemli inceleme konular›ndand›r. 
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1. Afla¤›dakilerden hangisi Kamu hukukunun bir alt
alan› de¤ildir?

a. Anayasa hukuku
b. Vergi hukuku
c. ‹dare hukuku
d. Miras hukuku
e. Ceza hukuku

2. Afla¤›dakilerden hangisi Uluslararas› hukuk (Ulusla-
raras› Kamu hukuku) hakk›nda söylenemez?

a. Uluslararas› hukukun inceleme alanlar›n›n ba-
fl›nda Uluslararas› hukukun kaynaklar› gelmek-
tedir.

b. Yarg›sal kararlar (içtihat) ve doktrin (ö¤reti),
Uluslararas› hukukun asli kaynaklar› olarak ka-
bul edilir.

c. Devletler ve uluslararas› örgütler, uluslararas›
hukukun kiflileridir. 

d. Uluslararas› hukuk kiflileri aras›ndaki iliflkiler
çerçevesinde do¤abilecek uluslararas› uyuflmaz-
l›klar›n çözümü de uluslararas› hukukun ilgi ala-
n› içerisindedir. 

e. Deniz, göl, kanal, akarsular, hava ve uzay›n ulus-
lararas› statüsü Uluslararas› hukuk alan› içerisin-
de incelenmektedir. 

3. Afla¤›dakilerden hangisi Uluslararas› hukukun ince-
leme alan›na dahil de¤ildir? 

a. Yasama, yürütme ve yarg›n›n iflleyifli
b. Halklar›n geleceklerini tayin etme hakk›
c. Devletin egemenlik yetkileri
d. Egemenli¤in korunmas›
e. Devletlerin ve hükümetlerin tan›nmas›

4. 1982 Anayasas›’n›n genel esaslar bölümünde afla¤›-
dakilerden hangisine yer verilmemifltir?

a. Anayasa’n›n yap›l›fl nedenleri
b. Devletin flekli
c. Devletin bütünlü¤ü, resmi dili, bayra¤›
d. Devletin temel amaç ve görevleri
e. Anayasa’n›n ba¤lay›c›l›¤›na ve üstünlü¤üne ilifl-

kin esaslar

5. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda 1876 tarihinde ilân edi-
len ilk Anayasa olan Kanun-i Esasi için, afla¤›dakilerden
hangisi söylenemez?

a. Padiflah›n tek tarafl› iradesiyle yap›lm›fl bir fer-
man Anayasa’d›r. 

b. ‹ki kanatl› bir yasama organ› oluflturulmufl (Mec-
lis-i Umumi); bunlardan Heyet-i Mebusan üyele-
rinin Padiflah taraf›ndan seçilip atanmas›, Heyeti
Ayan üyelerinin halk taraf›ndan seçilmesi yönte-
mi benimsenmifltir. 

c. ‹lk kez -k›smen de olsa- halk› temsil eden bir
parlamento kurulmufltur. 

d. Padiflah›n sorumsuzlu¤u ve kutsall›¤› anlay›fl› ile
yasama-yürütme iliflkilerindeki üstünlü¤ü bu
Anayasa’da sürdürülmüfltür.

e. Kanun-i Esasi’de yap›lan 1909 de¤ifliklikleri,
1876’da ilân edilen ilk biçiminden farkl› olarak,
Padiflah›n tek tarafl› iradesiyle de¤il, Meclisin gi-
riflimi ve kat›l›m›yla gerçeklefltirilmifltir. 

6. 1921, 1924 ve 1961 Anayasa’lar› ile ilgili olarak afla-
¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r?

a. Egemenli¤in kay›ts›z flarts›z millete ait oldu¤u
ilk kez 1921 Teflkilat-› Esasiye Kanunu’nda ifade
edilmifltir. 

b. 1921 Teflkilat-› Esasiye Kanunu, yasama ve yü-
rütme yetkilerinin Parlamentoda toplanmas›n›
öngören “meclis hükümeti” sistemini benimse-
mifltir. 

c. 1924 Anayasas› için; meclis hükümeti sisteminin
baz› etkileri devam ediyor olsa da, yasama-yü-
rütme iliflkisi aç›s›ndan bu Anayasa’n›n parla-
menter sisteme yak›n bir düzenleme getirdi¤i
söylenebilir.

d. Devletin insan haklar›na dayanmas›, ayn› za-
manda sosyal bir hukuk devleti olmas› 1921,
1924 ve 1961 Anayasalar›’nda yer alan ilkelerdir. 

e. 1924 Anayasas› zaman içinde önemli de¤ifliklik-
lere u¤ram›flt›r, örne¤in, 1928’de devleti laiklefl-
tirme yönünde önemli ad›mlar at›lm›flt›r. 

Kendimizi S›nayal›m
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7. Afla¤›dakilerden hangisi merkezi idarenin baflkent
teflkilat› içinde yer almaz? 

a. Cumhurbaflkan› 
b. Baflbakan
c. Bakanlar Kurulu
d. Bakanl›klar
e. TRT

8. ‹dare Hukuku ile ilgili olarak afla¤›dakilerden hangi-
si yanl›flt›r?

a. ‹dare hukukunun konular› aras›nda idarenin ku-
ruluflu, yani idari teflkilat önemli bir yer tutar.

b. ‹dari teflkilata hakim olan temel ilke idarenin
bütünlü¤ü ilkesidir.

c. Bir kiflinin memur olarak atanmas›, idarenin dü-
zenleyici ifllerindendir.

d. Kolluk hizmeti, idarenin en önemli faaliyetlerin-
dendir.

e. ‹darenin sahip oldu¤u yetkileri kullanmas› so-
nucunda bir zarar ortaya ç›karsa, idarenin so-
rumlulu¤u do¤ar. 

9. Afla¤›dakilerden hangisi, Ceza Hukuku’na yard›mc›
disiplinlerden biri de¤ildir?

a. Kriminoloji
b. Kriminalistik
c. Viktimoloji
d. Adli t›p
e. Sosyal güvenlik hukuku

10. Afla¤›dakilerden hangisi Vergi Hukuku’nun asli kay-
naklar›ndan de¤ildir?

a. Kanun hükmünde kararname
b. Tüzük
c. Uluslararas› andlaflma
d. Aç›klay›c› genel tebli¤ler
e. Yönetmelikler

Anayasa Mahkemesi ve Uluslararas› Anlaflmalar

Rona Aybay

Bir uluslararas› anlaflman›n, resmen onayland›ktan son-

ra “anayasaya ayk›r›l›k” nedeniyle iptal olunmas›, ulus-

lararas› hukuk aç›s›ndan birtak›m ciddi sorumlulukla-

ra yol açabilir. Bu nedenle, onaylanm›fl bir anlaflman›n

anayasa yarg›s› denetimi d›fl›nda tutulmas› yerindedir.

Ancak Türk anayasas›yla ba¤daflmaz hükümler içerdi-

¤i savlanan metinlerin, onay aflamas›ndan önce Ana-

yasa Mahkemesi’nce denetimden geçirilebilmesi de

gerekir.

Ana muhalefet Partisi CHP’nin, Akkuyu’da nükleer

santral kurulmas›n› öngören kanunun anayasaya ayk›-

r›l›¤› sav›yla Anayasa Mahkemesi’ne baflvurma girifli-

mi, “uluslararas› anlaflmalar›n Anayasa Mahkemesi’nce

denetlenmesi” konusunu yeniden gündeme getirmifl

görünüyor. AKP Grup Baflkanvekili Bekir Bozda¤, ana-

yasan›n 90. maddesi karfl›s›nda, böyle bir baflvurunun

“anayasaya ayk›r› oldu¤unu” saptam›fl ve bu görüflünü

aç›klam›fl. AKP Grup Baflkanvekili, CHP’nin, Akku-

yu’da nükleer santral kurulmas›na iliflkin kanunu, Ana-

yasa Mahkemesi’ne götürme karar›n› de¤erlendirir-

ken, “CHP’nin konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götür-

mesi anayasan›n 90. maddesine ayk›r› bir baflvurudur”

demifl.

Anayasan›n ilgili hükmüne göre tüzel kifliler (ve do¤al

olarak siyasal partiler) de içinde olmak üzere “Herkes,

meflru vas›ta ve yollardan faydalanmak suretiyle yarg›

mercileri önünde davac› veya daval› olarak iddia ve sa-

vunma ile adil yarg›lanma hakk›na sahiptir” (m.36/I).

Ana muhalefet partisinin, anayasadan ald›¤› yetkiyi kul-

lanarak Anayasa Mahkemesi’ne baflvurmas› “meflru va-

s›ta ve yollar” d›fl›nda bir yöntem midir? Anayasa Mah-

kemesi’ne yap›lm›fl baflvuruda bir yanl›fll›k, savlar›n hu-

kuksal dayanaklar›nda yetersizlik saptan›rsa, dava mah-

kemece reddolunur; böyle bir durum yoksa dava kabul

edilir ve kanun iptal edilir.

Anayasan›n bu konuyla ilgili hükmü flöyledir: “Usulüne

göre yürürlü¤e konulmufl milletleraras› anlaflmalar ka-

nun hükmündedir. Bunlar hakk›nda anayasaya ayk›r›-

l›k iddias› ile Anaysa Mahkemesi’ne baflvurulamaz.”

(madde 90/son f. ilk tümce).

Anayasa Mahkemesi’ne baflvurulmas›n›n “anayasaya ay-

k›r›” oldu¤u sözünün ciddiye al›n›p tart›fl›labilmesi için,

öncelikle sorulmas› gereken husus; bu aflamada ortada

Yaflam›n ‹çinden

“
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“usulüne göre yürürlü¤e konulmufl bir uluslararas› an-

laflma” olup olmad›¤›d›r. Anayasan›n 90. maddesinin

anlam›n› ve geçmiflini bilenler, 1924 Anayasas›’n›n “dev-

letlerle mukavele ve muahede akdi” yetkisini TBMM’ye

veren hükmün, 1961 Anayasas› ile yürürlükten kalkm›fl

oldu¤unu bilirler. Günümüzde TBMM’nin, uluslararas›

anlaflmalarla ilgili yetkisi, “onaylamak” de¤il, “onayla-

may› bir kanunla uygun bulmak”t›r. Onay ifllemi, ulus-

lararas› hukuk kurallar› uyar›nca, yürütme organ›nca,

yani hükümetçe yap›l›r.

Nitekim, söz konusu 6007 say›l› kanunun ad› da bunu

göstermektedir: “TC Hükümeti ile Rusya Federasyonu

Hükümeti aras›nda (...) Akkuyu sahas›nda bir nükleer

güç santral› tesisine ve iflbirli¤ine iliflkin anlaflman›n

onaylanmas›n›n uygun bulundu¤u hakk›nda kanun”.

Bu aflamada, ortada usulüne göre onaylanm›fl bir ulus-

lararas› anlaflma metni de¤il, TBMM’ce kabul edilmifl bir

kanun vard›r. Bu metin, her kanunda bulunan yürürlük

ve uygulama maddeleri d›fl›nda tek bir maddeden olufl-

sa da bir kanundur. Kanunlar›n, anayasaya flekil ve esas

bak›m›ndan uygunlu¤unu denetlemek de Anayasa Mah-

kemesi’nin bafll›ca görevidir (AY. m. 148). Anayasa Mah-

kemesi, 6007 say›l› kanunla onaylanmas› uygun bulu-

nan metnin, AY m. 90 anlam›nda bir “uluslararas› anlafl-

ma” olup olmad›¤›n› saptamak durumundad›r.

Uluslararas› sorumluluk

Onaylanm›fl bir uluslararas› anlaflman›n, onay ifllemin-

den sonra “anayasaya ayk›r›l›k” gerekçesiyle iptal edil-

mesi, devletin o anlaflmayla kabul etti¤i yükümlülükle-

ri yerine getirememesi sonucunu do¤urur. Bu da, ulus-

lararas› hukuk karfl›s›nda devleti güç durumda b›raka-

bilir. Böyle bir durumda, anlaflman›n niteli¤ine ve kap-

sam›na göre (ve ne yaz›k ki, günümüz dünyas›nda dev-

letin uluslararas› iliflkiler alan›ndaki gücüne göre) de¤i-

flen ölçülerde, birtak›m yapt›r›mlar›n uygulanmas› söz

konusu olabilir. Anayasadaki “usulüne göre yürürlü¤e

konulmufl uluslararas› anlaflmalar›n” anayasaya ayk›r›l›-

¤›n›n denetlenmesini engelleyen hükmün varl›k nede-

ni budur.

Ancak Türk anayasas›yla ba¤daflmaz nitelikte hükümler

içerdi¤inden kuflku duyulan anlaflmalar›n da, yarg› de-

netiminden geçirilebilmesini sa¤lamak gerekir.

TBMM’ce kabul edilmifl bir kanun ve yasa de¤ifliklikle-

ri Anayasa Mahkemesi’nce anayasaya uygunluk deneti-

minden geçirilebilirken, anlaflmalar›n bütünüyle dene-

tim d›fl› kalmas›, anayasan›n temel ilkelerinden olan

“hukuk devleti” kavram›yla ba¤daflmamaktad›r.

Bu noktada, 1961 Anayasas›’ndan bu yana, çok büyük

bir eksiklik, her vesileyle karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu, k›-

saca “öndenetim” denilen denetim türünün, 1961 Ana-

yasas› metninden -deyim yerindeyse- son dakikada ç›-

kar›lm›fl olmas›n›n sonucudur. Bu konudaki olgusal bil-

gileri ve elefltirilerimi, gerek bu sütunlarda gerek baflka

yerlerde y›llard›r aç›klad›¤›m için, burada çok k›sa ola-

rak yineliyorum: 1961 Anayasas›’n›n haz›rl›k evresinde,

anayasan›n bütününü kapsayan, sistematik üç tasar›

(taslak) ortaya ç›km›flt›: K›sa adlar›yla “Ön-Tasar›” (Onar

Tasar›s›), “SBF Tasar›s›”, “Temsilciler Meclisi Tasar›s›”.

Anayasa Mahkemesi’ne anlaflmalar konusunda bir tür

ön-denetim yetkisi tan›yan bir düzenleme, üç tasar›da

da yer alm›flt›. Anayasa Mahkemesi’ni bütünüyle devre

d›fl› b›rakan hüküm, görünüfle göre, Kurucu Meclis’in

askeri kanad› MBK’nin karar›yla anayasaya girmifltir.

Askeri kanad›n bu tutumunun nedenlerinin aç›klanma-

s› tarihe karfl› bir görevdir.

Ön-denetim nedir?

Bizim Anayasa Mahkememizin, uluslararas› anlaflma-
larla ilgili denetim yetkisinin olmamas›na karfl›l›k, baz›
devletlerde anayasa mahkemelerinin, k›saca ön-dene-
tim dedi¤imiz türden bir yetkisi vard›r. Bunun örne¤i,
Türkiye ile Ermenistan aras›nda imzalanm›fl olan ulus-
lararas› anlaflma niteli¤indeki protokollerin, Ermenistan
Anayasa Mahkemesi’nce denetimden geçirilmesinde
görülmüfltür.
Ön-denetimin kabul edildi¤i sistemlerde, devletin ana-
yasas›yla ba¤daflmaz hükümler içerdi¤i ileri sürülen
uluslararas› anlaflmalar, onaylanmadan önce Anayasa
Mahkemesi’nin denetiminden geçirilmekte; anayasaya
ayk›r› bulunan anlaflmalar›n onaylanmas›na olanak bu-
lunmamaktad›r. Ortada henüz onaylanm›fl bir anlaflma
bulunmad›¤› için, devletin uluslararas› sorumlulu¤u da
söz konusu olmamaktad›r.

Sonuç

Bir uluslararas› anlaflman›n, resmen onayland›ktan son-
ra “anayasaya ayk›r›l›k” nedeniyle iptal olunmas›, ulus-
lararas› hukuk aç›s›ndan birtak›m ciddi sorumluluklara
yol açabilir. Bu nedenle, onaylanm›fl bir anlaflman›n
anayasa yarg›s› denetimi d›fl›nda tutulmas› yerindedir.
Ancak Türk anayasas›yla ba¤daflmaz hükümler içerdi¤i
savlanan metinlerin, onay aflamas›ndan önce Anayasa
Mahkemesi’nce denetimden geçirilebilmesi de gerekir.

1982 Anayasas›’n›n “demokratiklefltirilmesi” ad› alt›nda

tutars›z ve birbiriyle uyumsuz hükümlerden oluflan “pa-

ket”ler haz›rlan›rken, Ermenistan Anayasa Mahkeme-
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si’nde bulunan yetkinin niçin bizim Anayasa Mahkeme-

mizden esirgendi¤i de sorulmal›d›r.

Türkiye Barolar Birli¤i’nin iste¤i üzerine, aralar›nda bu-

lunmaktan onur duydu¤um bir grup hukukçu taraf›n-

dan haz›rlanan ve bir kitap olarak yay›mlanan gerekçe-

li TC Anayasa Önerisi (TBB yay›n›, 1. bas› Ekim 2007)

bu ön-denetimin nas›l yap›laca¤›n› göstermifltir (Öneri

m.103). Özetle, onaylanmas› öngörülen anlaflma metni,

TBMM’ye sunulacak, cumhurbaflkan›, siyasal partiler ya

da 20 milletvekili 30 gün içinde Anayasa Mahkemesi’ne

baflvurarak denetim isteminde bulunabilecektir. Anaya-

sa Mahkemesi’nce, “anayasa ile ba¤daflmaz” bulunan

metinler onaylanamayacakt›r. 

Kaynak: 26 Temmuz 2010, http://cumhuriyet.com.tr
/?hn=160826

1. Ceza Dairesi 2002/4703 E., 2003/1319 K.
ÖLDÜRMEYE TAM TEfiEBBÜS 
TEKERRÜR 

5663 S. KÜLTÜR VE TAB‹AT VARLIKLARINI KORUMA
KANUNUNDA ... [ Madde 1 ] 

“ÖZET”
HIRSIZLIK ‹Ç‹N G‹RD‹⁄‹ EVDE UYANAN MAKTULEY‹
ÖLDÜREN SANI⁄IN, B‹RAZ SONRA MAKTULEN‹N O⁄-
LU ‹LE KARfiILAfiARAK ONUN KARNINA, DALAK, M‹-
DE, VE BA⁄IRSAKLARINA BIÇAKLA VURMASI SONU-
CUNDA AMEL‹YATLA DALA⁄I ÇIKARILARAK MA⁄-
DURUN HAYATININ KURTARILMASI OLAYINDA;
OLAY BÜTÜNLÜ⁄Ü GÖZET‹LD‹⁄‹NDE SANI⁄IN EY-
LEM‹NDEK‹ KASTIN MA⁄DURUN YAfiAMINA YÖNE-
L‹K OLDU⁄UNUN KABULÜ GEREK‹R. OLAYDA SA-
NIK ÖLDÜRME VE GASP SUÇLARININ CEZASINDAN
KURTULMAK AMACIYLA ÖLDÜRMEYE TAM TEfiEB-
BÜS SUÇUNU ‹fiLEM‹fiT‹R. MUHTEL‹F CEZALARIN ‹Ç-
T‹MA‹ SURET‹YLE ‹NFAZI YAPILAN MAHKUM‹YET‹N
TEKERRÜRE ESAS OLAB‹LMES‹ ‹Ç‹N, ‹ÇT‹MAEN TES‹S
OLUNAN SONUÇ CEZA YÖNÜNDEN B‹HAKKIN TAH-
L‹YE TAR‹H‹N‹N TESP‹T‹ GEREKL‹ VE YETERL‹D‹R.
B‹HAKKIN TAHL‹YE TAR‹H‹ SORULDUKTAN SONDA
TEKERRÜR HÜKMÜNÜN UYGULANMASININ GEREK-
MES‹ HAL‹NDE, ÖNCEL‹KLE VARSA ÖZEL TEKERRÜ-
RE UYGUN EN A⁄IR CEZA YOKSA GENEL TEKERRÜ-
RE UYGUN EN A⁄IR CEZA BULUNARAK, BUNUNLA
SINIRLI KALINMAK SURET‹YLE TEKERRÜR UYGULA-
MASI YAPILMALIDIR. B‹HAKKIN TAHL‹YE TAR‹H‹ TE-
KERRÜRE UYGUN DE⁄‹L ‹SE, TCK’NUN 17. MADDES‹
UYARINCA ‹fiLEM YAPILMALIDIR. TEKERRÜR HESA-
BINDA AY OLARAK VER‹LEN CEZANIN ARTIRIMI SI-
RASINDA CEZA YILA DÖNÜfiTÜRÜLEMEZ. 

“‹çtihat Metni”
H›rs›zl›k suçunu kolaylaflt›rmak maksad›yla Firdevs’i öl-
dürmekten, ifllemifl oldu¤u suçu gizlemek, delil ve ema-
relini ortadan kald›rmaktan ve de kendini cezadan kur-
tarmak maksad›yla Dursun da uzuv tatili niteli¤inde b›-
çakla yaralamaktan h›rs›zl›ktan ve gasp suçuna eksik
derecede teflebbüsten san›k Güven yap›lan yarg›lanma-
s› sonunda: 15 ay geceli gündüzlü bir hücrede tecrit
edilmek suretiyle müebbet a¤›r hapis cezas›yla hüküm-
lülü¤üne iliflkin (Giresun A¤›r Ceza Mahkemesi)nden
verilen 27.8.2002 gün ve 111/147 say›l› hükmün Yarg›-
tayca incelenmesi san›k taraf›ndan istenilmifl oldu¤un-

”

Okuma Parças›
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dan dava dosyas› C.Baflsavc›l›¤›ndan tebli¤name ile Da-
iremize gönderilmekle: incelendi ve afla¤›daki karar tes-
pit edildi.
Ölüm sonucunu do¤uran eylemin ve husule getirilen
lezyonlar›n mahiyetine göre, maktulenin baz› hastal›k-
lar›n›n ölüme karfl› direncini azaltt›¤›ndan bahisle su-
çun TCK.nun 452/2. maddesi ile de¤erlendirilmesi ge-
rekti¤i yolundaki Adli T›p Trabzon Grup Baflkanl›¤›n›n
raporu yerine, kiflide kronik solunum ve dolafl›m siste-
mi hastal›¤› bulunmakla birlikte maruz kald›¤› travma-
lara ba¤l› sa¤da tüm kaburgalarda, solda 3 adet kabur-
gadaki k›r›k, a¤›z ve burun kapat›lmas› yafll› kiflilerde
bafll› bafl›na ölüm tevlid edebildi¤i cihetle ölümün a¤›z
burun kapat›lmas› ve gö¤üs bas›s›na ba¤l› solunun yet-
mezli¤inden ileri geldi¤i yolundaki Adli T›p Birinci ihti-
sas Kurumunun mütalaas› kabul edilerek suça öldürme
vasf› verilmesinde bir isabetsizlik görülmemifl bu konu-
da Adli T›p Genel Kurulundan görüfl al›nmas› gerekti-
¤inden bahisle bozma öneren tebli¤namedeki düflün-
ceye ifltirak edilmemifltir.
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, san›¤›n öl-
dürme ve gasp suçlar› ile ma¤dura yönelik suçunun sü-
butu kabul, olufla ve soruflturma sonuçlar›na uygun fle-
kilde öldürme ve gaspa eksik teflebbüs suçlar›n›n nite-
li¤i tayin, cezay› azalt›c› bir sebep bulunmad›¤› taktir
k›l›nm›fl, savunmas› inand›r›c› gerekçelerle reddedilmifl,
incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma se-
bepleri d›fl›nda isabetsizlik görülmemifl oldu¤undan,
san›¤›n sübuta iliflen ve yerinde görülmeyen temyiz iti-
razlar›n›n reddine,
Ancak:

1. H›rs›zl›k yapmak amac› ile girdi¤i evde uyanan mak-

tuleyi öldüren san›¤›n, biraz sonra karfl›laflt›¤› mak-

tulenin o¤lu olan ma¤durun karn›na, dalak, mide ve

barsak yaralanmas›na ve ameliyatla dala¤›n›n ç›kar›-

larak hayat›n›n kurtar›lmas›na müncer olacak flekil

ve fliddetle b›çakla vurmas›nda olay bütünlü¤ü de

gözetildi¤inde kast›n›n yaflama yönelik oldu¤unun

kabulü ile öldürme ve gasp suçlar›n›n cezas›ndan

kurtulmak için iflledi¤i öldürmeye tam teflebbüs su-

çundan TCK.nun 450/9 ve 62. maddeleri ile tecziye-

si yerine suça yaralama vasf› verilmesi,

2. Muhtelif cezalar›n içtimai suretiyle infaz› yap›lan

mahkumiyetin tekerrüre mesnet olabilmesi için, içti-

maen tesis olunan sonuç ceza yönünden bihakk›n

tahliye tarihinin tespitinin gerekli ve yeterli oldu¤u,

içtimaya dahil olan münferit cezalar›n birbirinden

tefrik olunarak herbiri yönünden flartla bihakk›n tah-

liye tarihleri nazari olarak tespit olunup hangisi mü-

saitse o ceza bak›m›ndan tekerrür uygulamas› yap›-

lamayaca¤› cihetle, Tokat Asliye Ceza Mahkemesi-

nin 22.3.1995 gün ve 1995/18 mut. Say›l› karar› ile

içtimaen tayin edilen 11 y›l 72 ay 251 gün hapis ce-

zas›n›n bihakk›n tahliye tarihi sorulduktan sonda te-

kerrür hükmünün uygulanmas›n›n gerekmesi halin-

de ve ancak bundan sonra ilamda yer alan cezalar-

dan öncelikle varsa özel tekerrüre uygun en a¤›r ce-

za yoksa genel tekerrüre uygun en a¤›r ceza bulun-

mak ve bununla s›n›rl› kal›nmak suretiyle tekerrür

uygulamas› yap›lmas›, içtimaen tesis olunan ceza,

bihakk›n tahliye tarihi itibariyle tekerrüre elveriflli

de¤ilse, bu takdirde TCK.nun 17. maddesi uyar›nca

ifllem yap›lmas› gerekirken yap›lmayarak eksik ön-

celeme sonucu TCK.nun 81. maddesi ile uygulama

yap›lmas›,
3. Kabule ve uygulamaya göre de;

San›¤a yaralama suçundan verilen cezan›n 9 y›l 12
ay oldu¤u dikkate al›n›p tekerrürle art›r›m yap›ld›-
¤›nda ay olarak verilen cezan›n y›la dönüflemeyece-
¤i gözetilerek art›r›m sonucu 9 y›l 18 ay yerine 10 y›l
6 ay a¤›r hapis cezas›na hükmolunmas›,
Kanuna ayk›r› ve san›¤›n sair temyiz itirazlar› bu iti-
barla yerinde bulundu¤undan, aleyhe temyiz olma-
d›¤›ndan CMUK.nun 326. maddesi uyar›nca ceza
miktar› yönünden kazan›lm›fl hakka riayet flart›yla
hükmün k›smen tebli¤namedeki düflünce gibi (BO-
ZULMASINA), 9.6.2003 gününde oybirli¤i ile karar
verildi.

Kaynak: http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIs-
temciWeb/
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1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kamu Hukuku ve Dallar›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uluslararas› Hukuk” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz. 

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uluslararas› Hukuk” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Anayasa Hukuku” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Anayasa Hukuku” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Anayasa Hukuku” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹dare Hukuku” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹dare Hukuku” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ceza Hukuku” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Vergi Hukuku” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1 

Bir hukuki iliflkinin kamu hukuku iliflkisi olup olmad›-
¤›n› tespit etmede, baflka bir deyiflle, kamu hukuku-
özel hukuk ayr›m›nda yararlan›lan teori veya ölçütler-
den birinin genel olarak kabul gördü¤ünü söylemek
mümkün de¤ildir. Bununla birlikte tüm teoriler kamu
hukuku-özel hukuk ayr›m›n›n bir boyutunu aç›klamak-
tad›r. Dolay›s›yla bir hukuki iliflkinin mahiyetini belir-
lerken bu ölçütler çerçevesinde birkaç aç›dan de¤erlen-
dirme yapmak faydal› olacakt›r.

S›ra Sizde 2 

Uluslararas› örf ve âdet ile iyiniyet ilkesi gibi genel hu-
kuk ilkeleri ve iyi komfluluk iliflkileri gibi uluslararas›
hukuka özgü genel ilkeler de Uluslararas› hukukun as-
li kaynaklar› aras›nda yer al›r. Yarg›sal kararlar (içtihat)
ve doktrin (ö¤reti) ise uluslararas› hukukun yard›mc›
kaynaklar› olarak kabul edilir.

S›ra Sizde 3

Uluslararas› hukuk kiflileri aras›nda söz konusu olabile-
cek iliflkilere örnek olarak; diplomatik iliflkiler, konso-
losluk ayr›cal›klar›, uluslararas› antlaflmalar›n imzalan-
mas› için yap›lan görüflmeler verilebilir. 

S›ra Sizde 4

Bafllang›ç bölümü anayasalar›n ço¤unda bulunur. Bafl-
lang›çlarda, Anayasa’n›n felsefesi, yap›ld›¤› dönemin si-
yasal ve toplumsal koflullar›, yap›l›fl nedenleri, dayand›-
¤› temel ilke ve de¤erler ortaya konur. Bafllang›ç bölü-
mü edebî bir üslupla kaleme al›nan, genellikle hukuk
kural› niteli¤i tafl›mayan bir metin olmakla birlikte, Ana-
yasa’n›n bir parças› say›labilir. Örne¤in, 1982 Anayasa-
s›’n›n 176. maddesine göre; “Anayasa’n›n dayand›¤› te-
mel görüfl ve ilkeleri belirten bafllang›ç k›sm›, Anayasa
metnine dâhildir”.

S›ra Sizde 5

1876 Anayasas›, yasa önünde eflitlik, kifli özgürlü¤ü ve
dokunulmazl›¤›, bas›n özgürlü¤ü, eziyet, iflkence, mü-
sadere ve angarya yasa¤› gibi çok say›da hak ve özgür-
lükle önemli yarg›sal güvenceleri tan›m›flt›r. Ancak tan›-
nan bu hak ve güvenceler, Anayasa’da Padiflaha tan›-
nan sürgün yetkisiyle etkisiz k›l›nm›flt›r.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 6

1961 Anayasas›, 1924 Anayasas›’na göre çok daha genifl
ve ayr›nt›l› bir hak ve özgürlükler listesi sunmaktad›r.
Önceki Anayasa’dan farkl› olarak sa¤l›k, sosyal güven-
lik, sendikal haklar gibi sosyal ve ekonomik haklar ilk
kez bu Anayasa’da yer bulmufltur. Siyasal partiler de,
1961 Anayasas›’nda “demokratik yaflam›n vazgeçilmez
unsuru” olarak tan›mlanm›flt›r. 1961 Anayasas›, hak ve
özgürlükleri saymakla yetinmemifl; hak ve özgürlükle-
rin kullan›m›n›n güçlefltirilmesi ya da engellenmesini
önleyici güvenceler de getirmifltir.

S›ra Sizde 7

Anayasal ilkeler flunlard›r: Atatürk milliyetçili¤ine ba¤l›
devlet, ‹nsan haklar›na sayg›l› devlet, Laik devlet, De-
mokratik devlet, Sosyal devlet, Hukuk devleti.

S›ra Sizde 8

‹darenin hukuka uygunlu¤u; idarenin tüm faaliyetlerini
yürütürken hukuka, yani Anayasa’ya ve yasalara uygun
davranmak zorunda olmas›d›r. ‹darenin hukuka uygun-
lu¤u, hukuk devleti ilkesinin de gereklerinden biridir.
Anayasa’m›z›n 125. maddesine göre: “‹darenin her tür-
lü eylem ve ifllemlerine karfl› yarg› yolu aç›kt›r.” ‹dare-
nin hukuka uygun davran›p davranmad›¤› ve e¤er hu-
kuka ayk›r› davranm›flsa hangi yapt›r›m›n uygulanaca¤›
yarg› organ› taraf›ndan tespit edilir. ‹lk derece mahke-
meleri (idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri) ve
üst derece mahkemelerinden (bölge idare mahkemele-
ri ve Dan›fltaydan) oluflan idari yarg›, idarenin hukuka
uygunlu¤unu sa¤lar.

S›ra Sizde 9

Ceza hukuku, suçlular›n cezaland›r›lmas›n› sa¤lad›¤›
için baflka kiflilerin suç ifllemesini de engeller. Bu ya-
n›yla ceza hukuku koruyucu bir ifllev görür. 

S›ra Sizde 10

Vergi hukukunda, vergi yasalar›n›n uygulanmas› mese-
lesi bafll›¤› alt›nda; vergi yasalar›n›n hangi devletin veya
devletlerin s›n›rlar› içerisinde nas›l uygulanaca¤›, vergi
yasalar›n›n yürürlü¤e girmesi ve yürürlükten kalkmas›,
vergi yasalar›n›n yorumu, vergi hukukunda boflluk dol-
durma ve takdir yetkisi gibi konular de¤erlendirilir.

S›ra Sizde 11

Vergi uyuflmazl›klar› esas olarak, idari (uzlaflma ve ver-
gi hatalar›n›n düzeltilmesi) ve yarg›sal yolla (vergi yar-
g›s›) çözülür.
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A
Adalet: Herkesin hakk›n› tan›ma; karfl›l›kl› z›t yararlar aras›n-

da hakka uygun olan eflitlik veya denge; zulmetmeme;

insafl› davranma. 

Adli yarg›: Anayasa, idarî ve askerî yarg› d›fl›nda kalan bütün

yarg› faaliyetini içeren yarg› faaliyeti. 

Ahde vefa: Yap›lan sözleflmelere uyulmas›n›n zorunlu olma-

s› kural›; verilen söze uyma.

Aile hukuku: Aileyi oluflturan kiflilerin karfl›l›kl› hak ve gö-

revlerini düzenleyen hukuk dal›. Medeni Kanunun çeflit-

li hükümleri aile hukukunu düzenler; bu hükümler, ni-

flanlanma, evlenme, boflanma, nesep, nafaka, aile bafl-

kanl›¤›, aile mallar›, vesayet gibi hükümlerdir. 

Akit: Sözleflme.

Aksi ile kan›t: Bir sorunun çözümünde, düzenlenmifl bulu-

nan aksi bir kuraldan hareket ederek sonuca varma. 

Anayasa: Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yü-

rütme, yarg›lama güçlerinin nas›l kullan›laca¤›n› göste-

ren, yurttafllar›n kamu haklar›n› bildiren temel yasa. 

Askeri yarg›: Askeri kaza, askeri yarg›, askeri mahkemeler

ve disiplin mahkemeleri taraf›ndan yürütülür; bu mah-

kemeler, asker kiflilerin askeri olan suçlar› ile, bunlar›n

asker kifliler aleyhine veya askeri yerlerde yahut asker-

lik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak iflledikleri suçlar-

dan do¤an ve askerlerle ilgili olarak kanunlar›n düzen-

ledi¤i idari ifllemlerin iptali ve tazmini ile ilgili davalara

bakmakla görevlidir. 

Ay›rt etme gücü: Temyiz kudreti. 

Ayni haklar: Kiflisel haklar›n aksine olarak, eflya (nesne) üze-

rinde do¤rudan do¤ruya mutlak egemenlik yetkisi veren

ve herkese karfl› ileri sürülebilen haklar; mala (fleye) ve

özellikle onun mülkiyetine iliflkin haklar. 

B
Babal›k davas›: Evlilik d›fl› do¤an çocu¤un anas›n›n ve çocu-

¤un, babaya veya mirasç›lar›na karfl›, do¤umdan önce

veya do¤umdan sonra bafllayarak en geç bir y›l içinde

açt›¤› babal›¤›n yarg›ç karar› ile belirlenmesine yönelik

dava. 

Berat: Resmî belge.

Bilimsel yorum: Hukuk kurallar›n›n bilim adamlar› taraf›n-

dan yap›lan yorumu; bilimin gereklerine uygun flekilde

yorumlama.

Borç iliflkisi: Bir yanda alacakl›, di¤er yanda borçlu bulunan

ve birinin di¤erine bir edada bulunmas› sonucunu do-

¤uran hukuksal iliflki. 

Butlan: Bir hukuki ifllemin hüküm do¤urmas› için uyulmas›

gereken temel ve biçim koflullar›ndan birinin bulunma-

mas› hükümsüzlük,mutlak butlan, nisbi butlan, iptal edi-

lebilirlik ve yokluk adlar›yla an›l›rlar. 

C-Ç
Cebri icra: Kendi arzular›yla borçlar›n› ödemeyen borçlula-

r›n borçlar›n› Devlet kuvveti (bask›s›) ile ödemelerinin

sa¤lanmas›d›r; alacakl›lar›n alacaklar›n› alabilmeleri için

Devlet organlar›na baflvurmalar› ve ilgili icra (kamu) da-

irelerinin, (gere¤inde) zor kullanarak, borçluyu borcunu

ödemeye zorlamalar›. 

Ceza: Yasay› çi¤neyen kifliye, yöntemine göre mahkemeler

(veya di¤er yetkililer) taraf›ndan uygulanan yapt›r›m.

Ciro: Bono, çek, poliçe gibi kambiyo senetlerinin hak sahibi

taraf›ndan baflkas›na devredilmesi için sözkonusu senet-

lerin arkas›n›n imzalanmas› ifllemi.

Çek: Emre yaz›l› senettir; ödeme arac›d›r. Çekte, çek kelime-

si, kay›ts›z flarts›z bir bedelin ödenmesi için havale, öde-

yecek kimsenin ad› soyad›, ödeme yeri, keflide günü,

keflide yeri ve keflidecinin imzas› bulunmal›d›r. 

Çok tarafl› hukuksal ifllem: Hukuksal durumun hüküm ve

sonuç do¤urabilmesi için tek tarafl› irade aç›klamas›n›n

yetmeyip birçok irade beyan›n›n aç›klanmas›n›n gerekli

oldu¤u hukuksal ifllem; örne¤in, sözleflmeler, kararlar. 

D
Dan›fltay: Türkiye Cumhuriyeti Anayasas› ile görevlendiril-

mifl bulunan yüksek idare mahkemesi, dan›flma ve ince-

leme mercii.

Dava hakk›: Herkesin meflru vas›ta ve yollardan yararlanarak

mahkeme önünde davac› veya daval› olarak bulunabil-

mesi hakk›.

Davac›: Dava eden kimse, müddei.

Daval›: Dava edilen (kimse), müddeialeyh.

Def’i: Bir borçlunun borcunu, kesin veya geçici olarak tama-

men veya k›smen yerine getirmekten kaç›nmak için da-

yand›¤› hukuksal nedenler; örne¤in, zamanafl›m› defi.

Defi, davan›n bafl›nda (esasa cevap süresi içinde) ileri

sürülmelidir; aksi takdirde bir daha ileri sürülemez, sü-

rülürse savunman›n geniflletilmesi yasa¤› ile karfl› karfl›-

ya gelinir.  

Doktrin: Ö¤reti; bilim adamlar›n›n görüflleri. 

Donatan: Gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibi;

kendisinin olmayan bir gemiyi kendi ad›na deniz ticare-

tinde bizzat veya bir kaptan arac›l›¤›yla kullanan kimse

üçüncü kiflilerle olan iliflkilerinde donatan say›l›r. 

Sözlük
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E
Eda davas›: Daval›n›n bir ifl yapmaya, bir ifada (edada) bu-

lunmaya veya bir ifl yapmamaya, bir ifada bulunmamaya

mahkûm edilmesinin istenildi¤i dava. 

Edim: ‹fa; eda; borçlan›lan fley; borcun konusu; alacakl›n›n

borçludan yerine getirmesini talep etme hakk› bulundu-

¤u ve borçlunun yerine getirmekle yükümlü oldu¤u ha-

reket biçimi; bu, genellikle bir verme, yapma veya ver-

meme, yapmama biçiminde olur. 

Equity law (hakkaniyet ve nefaset hukuku): ‹ngiliz huku-

kunda, geleneklerin sertli¤ini gidermek üzere hakkani-

yete dayan›larak verilen kararlardan do¤an hakkaniyet

ve nesafet hukuku. 

Ergin: Reflit; onsekiz yafl›n› doldurmufl, evlenmifl veya mah-

keme karar›yla ergin k›l›nm›fl kifli. 

Evleviyet: Öncelik

F
Fail: Yapan; suçu iflleyen; fiili (eylemi) yapan.

Federasyon: Savunma ve d›fl politika alan›nda dayan›flma

amac›yla birden fazla devletin bir birlik devleti içinde

birleflmesi. Ayn› alandaki çeflitli kurulufllar› bir arada top-

layan dayan›flma birli¤i.

Feragat etme: Vazgeçme.

Feshi ihbar: Sözleflmelerde, taraflardan birinin sözleflme hü-

kümlerine devam etmemek hakk›ndaki iradesini di¤er

tarafa bildirmesi; sürekli borç iliflkilerinde, sözleflmenin

tek yanl› olarak ileriye dönük flekilde ortadan kald›r›la-

ca¤› yolundaki beyan; feshin bildirilmesi. 

Fesih: Bozmak; geçersiz hale getirmek; hükümden düflür-

mek.

Fiil ehliyeti: Medeni haklar› kullanma ehliyeti; ay›rt etme gü-

cüne sahip ve k›s›tl› olmayan her ergin kiflinin fiil ehliye-

ti vard›r; fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle

hak edinebilir ve borç alt›na girebilir; ay›rt etme gücü

bulunmayanlar›n, küçüklerin ve k›s›tl›lar›n fiil ehliyeti

yoktur; kanunda gösterilen ayr›k durumlar d›fl›nda, ay›rt

etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukuki sonuç

do¤urmaz. 

G
Gaip: G›yaba kalan kifli; yitik; yok olan kifli, haz›r olmayan ki-

fli; kaybolan ve kendisinden uzun süre haber al›nama-

yan kifli.

Grev: ‹flb›rak›m›; iflçilerin, iflverene isteklerini kabul ettirmek

ve onlara bu yolda bask›da bulunmak için aralar›nda

verdikleri karara göre toplu olarak ifli b›rakmalar›. 

H
Hak: Hukuken korunan menfaat; adalet; insaf; hakkaniyet; ki-

flilere tan›nan yetki, davran›fl özgürlü¤ü; edinebilme, sa-

hiplik ileri sürebilme yetkisi; yasaca tan›nan ayr›cal›k. 

Hak ehliyeti: Medeni haklardan yararlanma ehliyeti; her in-

san›n hak ehliyeti vard›r; insanlar, hukuk düzeninin s›-

n›rlar› içinde, haklara ve borçlara ehildirler.

Haks›z fiil: Bir kimsenin, ister bile bile (kasden), ister savsa-

ma (ihmal) yoluyla olsun, bir baflkas›n›n hukuka ayk›r›

olarak zarara u¤ramas›na neden olan eylemi.

Hata: ‹stemeyerek ve bilmeyerek yap›lan yanl›fl, kusur, yan›l-

ma, yan›lg›.

H›s›ml›k: Birbirin kan, evlenme veya evlat edinme sözleflme-

si gibi do¤al veya sözleflmesel bir ba¤la yaklaflm›fl olan-

lar aras›ndaki yak›nl›k; akrabal›k. 

Hile: Aldatma; yan›ltma; bir kimsenin; kendi davran›fl biçimi

veya sarf etti¤i sözler ile di¤er bir kimseyi bir irade be-

yan›nda bulunmaya veya bir sözleflme yapmaya yönelt-

mek için yanl›fl bir fikir do¤ufluna veya yanl›fl fikrin de-

vam›na bile bile neden olmas›d›r. 

Hukuki fiil: Hukuki sonuç do¤uran ve kifli elinden ç›kan ey-

lem.

Hukuki ifllem: Bir veya birden çok kiflinin hukuksal bir so-

nuca yönelttikleri irade aç›klamas›. Hukuki ifllem, vasi-

yetname düzenlenmesinde oldu¤u gibi tek yanl›; sözlefl-

me veya kararda oldu¤u gibi iki (çok) yanl› da olabilir. 

Hukuki olay: Hukuki sonuç do¤uran ve insan eliyle olmayan

olay. 

Hukuki sorumluluk: Ceza ve disiplin sorumlulu¤u d›fl›nda

kalan özel hukuktan do¤an sorumluluk; hukuki sorum-

luluk, kural olarak ödenceyi (tazminat›) gerektirir, örne-

¤in, haks›z fiil failinin tazminat sorumlulu¤u. 

Hukuki ta¤yir: ‹flleme; bir kimsenin malik olmad›¤› fleyi iflle-

mesi veya baflkalaflt›rmas›; örne¤in, baflkas›na ait bir mer-

merden heykel yapmas›.

Hükümsüz: Geçersiz; hukuki geçerlili¤i olmayan; bat›l; iptal

edilebilir; keenlemyekûn.

Hüsnüniyet: ‹yiniyet

I-‹
Izt›rar: Çaresizlikten ve zorda kalmaktan dolay›, bir ifli yap-

mak zorunda kalmak.

‹bra: Aklama; borçtan kurtarma; alacakl›n›n, borçlusunda bu-

lunan alaca¤›ndan tamamen veya k›smen vazgeçmesi.

‹cap: Öneri; taraflardan birinin di¤erine yapt›¤› ve kabul edil-

di¤i takdirde sözleflmenin oluflmas›n› sa¤layacak nitelik-

teki öneri.



229Sözlük

‹çtihat: Karar

‹dari yarg›: ‹dari uyuflmazl›klar›n çözümü; idari uyuflmazl›k-

larla ilgili yarg› kolu (dal›); idari kaza. 

‹ddia: Sav; bir konu ile ilgili olarak ›srarl› bir flekilde öne sü-

rülen görüfl; bir davada, taraflar›n istemlerini ve karfl›l›k

istemlerini öne sürmeleri.

‹fa: Yerine getirme; ödeme; edim; eda; borçlan›lan fleyin yeri-

ne getirilmesi; borcu sona erdiren nedenlerden biri.

‹flas: Borcunu ödeyemeyen veya ödemelerini tatil eden borç-

lu hakk›nda yap›lan takip sonucunda, mahkeme karar›

ile tespit ve ilân edilen bir durum olup, iflas karar› üze-

rine borçlunun bütün malvarl›¤› tüm alacakl›lar yarar›na

tasfiye edilir; küllî icra takibi. 

‹htar: Hat›rlatma; uyarma; ikaz.

‹htilaf: Çekiflme; niza; uyuflmazl›k; anlaflmazl›k; ayr›l›k; bo-

zuflma; görüfl farkl›l›¤›. 

‹htira: Teknik bulufl; icat etme; yeni bir fley yaratma (bulma). 

‹krar: Tan›ma; kabullenme.

‹ktisap: kazanma; kazan›m; edinme; bir fleyin mülkiyetini el-

de etme. 

‹lâm: Yarg› belgesi; mahkemenin verdi¤i nihaî (son) karar›n,

iki taraftan her birine yöntemine göre verilen onamal›

örnekleri; mahkeme karar› örne¤i (sureti).

‹lga: Ortadan kald›rma; yürürlükten kalkma; hükümden dü-

flürme; geçersizlefltirme.

‹nkâr: Yads›ma; kabul etmeme; aksini iddia etme.

‹nsan haklar›: Devlet karfl›s›nda, hiçbir ay›r›m gözetmeksizin

bireye ait eflitlik, mülkiyet, özgürlük, güvence gibi hak-

lar. 

‹rtifak haklar›: Bir tafl›nmaz üzerinde, bir kullanma ve yarar-

lanmaya r›za göstermeyi yahut mülkiyete özgü baz› hak-

lar›n kullan›lmas›ndan kaç›nmay› gerektiren ve di¤er bir

tafl›nmaz veya kifli yarar›na ayni hak olarak kurulan hu-

kuki ifllem. 

K
Kambiyo senetleri: Poliçe, bono ve çek’ten oluflan senet tür-

leri.

Kamu tüzel kiflileri: Kamu hukukuna göre kamu hizmetleri-

ni görmek üzere kurulmufl tüzel kiflili¤e sahip kurumlar.

Karine: Bilinen bir olgudan (olgulardan) bilinmeyen bir ol-

gunun (sonucun) ç›kart›lmas›d›r. 

Kazai: Yarg›sal; yarg›yla ilgili. 

Kazai içtihat: Mahkeme karar›; yarg›sal karar.

K›ymetli evrak: Hakk›n senede ba¤l› oldu¤u ve ayr› olarak

ileri sürülemedi¤i gibi baflkalar›na da devredilemeyen

senetler.

Kusur: Tazminat› (ödenceyi) veya cezaland›r›lmay› gerektiren

hukuka ayk›r› davran›fl biçimi; kusur, kast, ihmal veya

tedbirsizlik sonucunda ortaya ç›kar; ayr›ca borçlunun söz-

leflmenin gereklerini yerine getirmemesi akdî kusurdur. 

Kusur sorumlulu¤u: Sorumlulu¤un do¤mas› için kusurun

arand›¤› sorumluluk türü. 

Kusursuz sorumluluk: Sorumlulu¤un do¤mas› için kusurun

aranmad›¤›, kusursuz da olunsa sorumlulu¤un do¤du¤u

sorumluluk türü. 

Kuvvetler ayr›l›¤›: Devlet yönetiminde, yarg›, yasama ve yü-

rütme organlar›n›n birbirinden ayr›lmas›. 

Kuvvetler birli¤i: Bir devlet yönetiminde, yasama, yarg› ve

yürütme erklerinin ayr› ayr› organlar de¤il, bir el taraf›n-

dan kullan›lmas›. 

L
Lâfzi: Sözle ilgili; sözsel.

Lâik devlet: Herhangi bir dinsel inanca dayand›r›lmayacak

flekilde örgütlenen ve iflleyen devlet dini, devlet ifllerine

kar›flt›rmayan (ve fakat din ifllerini düzenleyen) devlet. 

Lehdar: Yararlan›c›; lehine (yarar›na) bir hak yarat›lan; kam-

biyo senedinde; senet bedelini tahsil edecek olan kimse.

M
Maddi hukuk: Haklar›n gerçek içeriklerini düzenleyen (me-

deni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku vb) kural-

lar; fleklî hukuk (usul hukuku) karfl›t›. 

Malvarl›¤›: Bir kiflinin hukuki bütünlük oluflturmak üzere sa-

hip ve yükümlü tutulaca¤›, para ile ölçülen hak ve borç-

lar›n›n tamam›; mamelek. 

Marka: Endüstride, küçük sanatlarda, tar›mda yap›lan, haz›r-

lanan, üretilen veya ticarette sat›fla ç›kart›lan her çeflit

mal› baflkalar›ndan ay›rt etmek için bu mal veya mal üze-

rine konulmad›¤› takdirde ambalajlar›na konulan ve bu

amaçla elveriflli bulunan iflaretlerdir. 

Meflru: Hukuksal düzene uygun; yasal.

Muvazaa: Dan›fl›kl› ifllem; taraflar›n, üçüncü kiflileri aldatmak

amac› ile ve fakat gerçek iradelerine uymayan ve arala-

r›nda hüküm ve sonuç do¤urmayan bir görünüfl yarat-

mak konusunda anlaflmalar›; muvazaada, baflka kimse-

nin bilmesinin istenmedi¤i anlaflmaya “gizli anlaflma”,

d›flar›ya yans›yan anlaflmaya ise “görünürdeki anlaflma”

denir. 

Mümeyyiz: ‹yiyi kötüden ay›rma yetene¤i; sezgin; temyiz gü-

cüne sahip; akl› bafl›nda davran›fl yetene¤inden yoksun

olmayan kimse.

Mütemmim cüz: Bütünleyici parça; tamamlay›c› parça. 
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N
Nesep: Soy ba¤›; h›s›ml›k.

Norm: Kurallaflm›fl ilke; yasa; kanun; mevzuat hükmü; yasal

durum; yerleflmifl kural; hukuk emri; standart.

Noter: Sözleflme, belgit ve di¤er belgeleri do¤rudan do¤ruya

yasalar›yla istenilen biçimde düzenleyerek onaylayan ve

bunlar›n t›pk›lar›n› yan›nda saklayan ve bu iflleri yapmak

üzere devletçe yetkilendirilen kifli.

O-Ö
Olan hukuk: Mevzu hukuk; müsbet hukuk; belli bir zaman-

da bir ülkede yürürlükte bulunan hukuk kurallar›n›n tü-

mü; de lege lata.

Olmas› gereken hukuk: belli bir ülkede yürürlükte bulunan

hukuk kurallar›n›n (yasalar›n) daha iyi düzenlenebilme-

si için yap›lmas› önerilen hukuk; ideal hukuk; rasyonel

hukuk; de lege ferenda.

Ö¤reti: Doktrin; bilim adamlar›n›n görüflleri; bilimsel karar.

Özerklik: Yönetim bak›m›ndan d›fl denetimden ba¤›ms›z ol-

ma; otonomi; bir kurumun kendi kendini yönetmesi; ör-

ne¤in, üniversiteler özerk kurumlard›r. 

P-R
Pozitif hukuk: Belli bir zamanda toplumu düzenleyen yapt›-

r›ml› kurallar.

Referandum: Halk oylamas›

Reflit: Rüflt yafl›n› doldurmufl; ergin; onsekiz yafl›n› dolduran

veya onsekiz yafl›n› doldurmamas›na ra¤men evlenen

veya yasal olarak erginli¤ine (reflit k›l›nmas›na) mahke-

mece karar verilen kifli. 

S-fi
Say›fltay: Genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve gi-

derleri ile mallar›n› T.B.M.M. ad›na denetleyen ve so-

rumlular›n hesap ve ifllemlerini kesin yarg›ya ba¤layan

kurum.

Sebepsiz zenginleflme: Haks›z iktisap; bir kimsenin, hakl›

bir neden olmaks›z›n di¤er bir kimse zarar›na kazan›m-

da (iktisapta) bulunmas›.

Senet: Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu oldu¤u

fleyi göstermek için imzalad›¤› resmî kâ¤›t, belgit.

Sicil: Kütük; baz› konular veya kifliler hakk›nda tutulan ve o

konu ile ilgili bilgileri ve belgeleri içeren kütük; sözgeli-

mi, tapu sicili, adli sicil, memur sicili gibi.

Soyba¤›: Çocuk ile ana babas› aras›ndaki h›s›ml›k iliflkisi; nesep.

Sözleflme: ‹ki ya da daha çok kiflinin bir fleyi yapmak ya da

yapmamak üzere aralar›nda anlaflmalar›n› dile getiren

ba¤lay›c› uzlaflma; akit.

Suç: Hukuk kurallar›n›n yasaklad›¤› ve yap›lmas›na veya ya-

p›lmamas›na cezai yapt›r›m (müeyyide) ba¤lad›¤› eylem. 

fiart: Koflul; s›n›rlama; kay›t; bir hukuksal ifllemin hükümleri-

nin, gelecekte ortaya ç›kacak ve gerçekleflmesi flüpheli

(kuflkulu) bulunan bir olaya ba¤lanmas›.

fierh: Kiflisel haklar›n, devir (temlik) s›n›rlamalar›n›n ve geçi-

ci tescilin, tapu kütü¤üne yaz›lmas›n› gösteren terim. 

T
Tabii hukuk: ‹deal hukuk; do¤al hukuk; belli bir zamanda ve

belli bir ülkede, gereksinmeleri ve insan duygular›n› en

iyi tatmin eden hukuk.

Tabiiyet: Uyrukluk, vatandafll›k; yurttafll›k; kiflileri ve fleyleri

devlete ba¤layan siyasal ve hukuki ba¤. 

Tahvil: Kamu ve özel kesim taraf›ndan de¤iflken veya sabit

faizli, kupon ödemeli ya da iskontolu olarak ç›kar›lan bir

y›ldan uzun vadeli borç senedi.

Tapu sicili: Tapu kütü¤ü; tafl›nmaz mallar üzerindeki hakla-

r›n durumunu gösteren kütük. 

Tazmin etme: Ödeme; zarar›n› giderme; zarar›n› ödeme.

Tebli¤: Bildirim; yaz›l› bildirim.

Temlik: Devir.

Tereke: Miras b›rakan›n mirasç›lar›na geçen kal›t›; mirasç›lara

kalan malvarl›¤›.

Tescil: Tapu kütü¤ündeki tafl›nmaz mala ait sayfaya, o tafl›n-

maz üzerindeki ayni haklar›n yaz›lmas›.

U
Uyrukluk: Tabiiyet; vatandafll›k; yurttafll›k; kiflileri ve fleyleri

devlete ba¤layan siyasal ve hukuki ba¤.

Uyuflmazl›k mahkemesi: Adlî, idarî ve askerî yarg› mercile-

ri aras›ndaki görev ve hüküm uyuflmazl›klar›n› kesin ola-

rak çözmeye yetkili olan ba¤›ms›z yüksek mahkeme. 

V
Vekalet: Vekillik; bir kiflinin kendi ad›na ifl yapabilmesi için

yetki verilmesi.

Velayet: Egelik; velilik; otorite.

Vesayet: Küçüklerin ve mahcurlar›n (hacir alt›na al›nm›fl kifli-

lerin) korunmas› amac›yla, özel hukukta düzenlenen ve

bir kamu hizmeti niteli¤ini gösteren kurum. 

Y
Yarg›tay: Temyiz mahkemesi; adliye mahkemelerinden veri-

len karar ve hükümlerin son inceleme makam› olup, ya-

sa ile belirlenen baz› davalara da ilk ve son derece mah-

kemesi olarak bakar; çeflitli hukuk ve ceza dairelerinden

oluflur. 
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Yasama organ›: Yasalar› yapan organ; teflriî uzuv; kuvvetler

ay›r›m›nda yer alan üç kuvvetten birisidir; ülkemizde,

yasama organ› Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

Yasama yetkisi: Bir ülkede, yasalar ç›karabilme hak ve gö-

revleri. 

Yürütme organ›: Yasama organ›n›n koydu¤u kurallar çerçe-

vesinde ülkenin yönetimi ile görevli ve yetkili organ; ic-

ra organ›. 

Z
Zamanafl›m›: Yasan›n belli etti¤i koflullar alt›nda belli bir sü-

renin geçmesi ve bunun sonucunda kimi haklar›n kaza-

n›lmas› ya da düflmesi; müruruzaman.

Zilyetlik: Bir fley üzerindeki fiili tasarruf biçiminde ortaya ç›-

kan hakimiyet.




