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I — Mevzuun tâyin ve tahdidi : Evvelâ, mevzuumuz itibariyle, 
"devlet memuru" tâbirinden ne anlamakta olduğumuzu izah zaru-
retindeyiz. 

Mevzuatımızda memurun iki türlü târih' mevcuttur. Türk Ceza 
Kanununun 279 uncu maddesine göre "Devamlı veya muvakkat, 
ücretsiz veya ücretli, ihtiyari veya mecburi olarak teşriî, idarî veya 
adlî bir âmme vazifesi gören... kimseler memur sayılır". Bu tarif, 
aynı maddede de belirtildiği gibi, "Ceza Kanunu tatbikatında" şaya
nı itibardır. 

Memurin Kanununun 1 inci maddesine göre ise, "Kendisine 
devlet hizmeti tevdi olunan ve sicilli mahsusunda mukayyet olarak 
umumî veyahut hususî bütçelerden maaş alan kimseye memur de
nir". 

Tetkik mevzuumuz, Ceza Kanunu veya Ceza hukuku ile doğ
rudan doğruya ilgili değildir. Memurlar hakkında cari olan bazı hür
riyet kısıntılannın incelenmesi sırasında, cezaî mahiyetteki bir takım 
hukuk kaideleriyle, dolaytsiyle ilgilenmek durumundan ileriye geçe
cek değiliz. Bizim anladığımız mânâda devlet memuru, Ceza Ka
nununun işaret ettiği ve memur saydığı geniş kitlenin ancak bir 
cüz'ünü teşkil eder (a). 

(a) Haddi zatında, Cezà Kanununun 279 uncu maddesindeki 
bu tarif âmme memurlarını f = fonctionnaires publics) değil, âm
me ajanlarını f = agents publics) ifade eder. 
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Fakat Ceza Kanunundaki şümulün çerçevesi içinde, Memurin 
Kanununun 1 inci maddesindeki daraltmayı dahi, elimizdeki konu 
itibariyle geniş görmekteyiz. Mevzuumuzdaki devlet memuru, gerçi 
Memurin Kanununun 1 inci maddesi içindedir; lâkin "kendisine dev
let hizmeti tevdi olunan ve sicilli mahsusunda mukayyet olarak umu
mî veyahut hususi bütçelerden maaş alan" herkes, değildir. Aynı 
kanunun, ikinci maddesine uyarak askerleri, yâni astsubay ve su
baylarla askeri memurları ve jandarma mensuplarını inceleme saha
mızın dışında bıraktıktan sonra, gördükleri vazifenin, Esas Teşkilât 
Kanunumuzdaki kuvvetler bölümü anlayışı (b) itibariyle beliren 
özel mahiyeti ve buna müsteniden tanzim edilmiş bulunan farklı özel 
statüleri karşısında, hâkimleri de incelememizden hariç tutuyoruz. O 
halde, devlet memurlarının hürriyetleri bahsinde durumlarını incele
yecek olduklarımız, üçlü bir tasnifin içinde (c) "idari memurlar" bö
lümüne ayrılabilenlerdir. Kendilerine devlet hizmeti tevdi edilme
yen, umumî muvazeneden, mülhak veya hususî bütçelerden ma
aş almayan ve müstahdemler gibi özel bir sicilleri bulunmayanların 
hürriyetleri konusu, gördükleri hizmetin mahiyeti ve bu hizmetin 
ifasına iştirakteki alâka ve dereceleri ne olursa olsun, bizi ilgilen
dirmeyecektir. 

// — Memur hürriyetlerinin hududu : Duguit'nin, devletin hu
kukî mahiyeti hakkındaki görüşünü hülâsa eden meşhur sözüne 
göre devlet, bir âmme hizmetleri topluluğudur. Devletin ve daha 
teknik bir mânâda İdarenin mevcudiyet sebebi, âmme hizmeti gör
mektir. Bu hizmetin görülmesinde, İdare, biri aynî, diğeri şahsî 
olmak üzere iki unsuru birleştirir. Memur, âmme hizmetinin şahsî 
unsurudur. 

Âmme hizmeti, âmme menfaatinin tanzim ve tahakkukuna 

(b) Esas Teşkilât Kanununun 5, 7 ve 54 üncü maddelerinin 
kısa bir mukayesesi, benimsenen görüşü açıklar. 

(c) 1 - Yargıçlar, 2 - idarî memurlar, 3 - Askerler. - Süheyp 
Derbil: İdare Hukuku, cilt 1, Dördüncü bası, Ankara 1955, si. 364. 
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yöneltilmiştir; mahiyeti itibariyle bu menfaati temsil eder. Herkesçe 
üzerinde tereddütsüz uyuşulan nokta, âmme hizmetinin devamlı 
müessir ve müstakar olması, pürüzsüz, kesiksiz görülmesi şartıdır. 
Hizmetin arzettiği bu ehemmiyet ve hususiyet itibariyledir ki, hukuk 
sistemlerinde, âmme hizmetinin zaruri olan muayyen şerait 
içinde işleyebilmesi için aynî ve şahsî unsurlar hakkında özel statü
ler tesisine ihtiyaç duyulmuştur. 

Waline'e göre bir İdarenin kıymeti, onu temsil eden ve onun 
namına çalışan memurların kıymetleriyle ölçülür. Memurların kıy
meti ise, statülerini vücude getiren hukuk kaidelerinin meydana 
konuluşlanndaki ihtimama geniş ölçüde bağlıdır. O halde memur
ların tâbi oldukları hukukî rejim, idare - ve dolayısiyle âmme hiz
metinin - verimliliğinde en mühim âmili teşkil eder ( d ) . 

Böyle bir hukukî rejim, başlıca iki unsurun tesiri altındadır. 
Bu unsurlardan biri, bizzat âmme hizmetinin mahiyetinden doğan 
zaruretlerin ve diğeri, hizmetin içinde cereyan ettiği sosyal muhi
tin tâbi bulunduğu iktisadî müessirlerin topluluğudur, iyi bir me
mur statüsünün ihtiva etmesi istenen çalışma şartlan, iş günü, ma
aş ve ücretler miktarı, senelik tatiller, emeklilik hakkı, dul ve yetim 
maaşları, hastalık ve maluliyet teminatı vesaire hakkında hüküm
ler, iktisadî unsurların tesirinde olduğu gibi, âmme hizmetinin 
müüemmeliyetle işlemesini teminen memurun içinde bulunması 
lâzımgelen hukukî durum da, gene bu hizmetin zaruretleriyle çi
zilir. 

Bu sebepledir ki, âmme hizmetinin icaplanna karşı, bu hiz
metin yürütülmesini ve mükemmeliyetini teminle mükellef olan 
memurla, hizmetin müstefidi olan vatandaş arasında, hürriyet 
bakımından müsavilik yoktur. Hemen her memlekette memur, 
gerek cemiyet gerek iş hayatı itibariyle, alel'ûmum vatandaşlık sı-

(d) Marcel Waline : Tratte Elémentaire de Droit Adminis
tratif, 6 ème éd., Paris, Sirey, 1951, p. 322. 
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fahnin yüklediği mesuliyetler ve memnuiyetler hududunu aşan 
mükellefiyetlere ve hürriyet kısıntılarına tâbi tutulmuştur ( e ) . 

Memurun, evvelemirde bir vatandaş olarak sahip bulunduğu 
çeşitli hürriyetlerle âmme hizmetinin icaplan, hangi noktalarda 
karşılaşmışlarsa, orada, memurun hürriyeti ya kayıt altına alınmış 
veya tamamen ortadan kaldırılmış bulunmaktadır. 

O halde, memur hürriyetlerinin hududu ile alel'ûmum vatan-
üaşlann hürriyetleri hududu arasında fark vardır. Klâsik bir ölçüye 
göre, her insanın hürriyeti, diğerinin hürriyetinin başladığı yerde 
biter. Fakat memurun hürriyeti, evvelâ bir vatandaş hürriyeti ola
rak tâbi bulunduğu bu tahdidin içinde ikinci bir tahdide daha tâ
bidir. Memur hürriyeti, âmme hizmetinin daraltıcı icaplarının 
başladığı yerde daralır ve menedici icaplarının başladığı yerde sona 
erer. 

Bu icaplar nasıl ölçülür? İslâm fıkhının meşhur vecizesine gö
re, Zaruretler kendi mikdarlarınca takdir olunmak lâzımdır. 

Vatandaşın, devlet için değil, devletin vatandaş için olduğuna 
inanıyoruz. "Hayat bir düzene bağlanmıştır. Düzen, hürriyetler
den fedakârlık isteyebilir. Binaenaleyh bazan devlet hayatı içinde 
hürriyetlerin kayıtlanması lâzım gelmektedir. Yalnız, devlet, elinden 
geldiği kadar, bu hürriyetlere konulmuş kayıtlan kaldırmak gaye
sini gütmelidir. Bu, devletin borcu sayılmalıdır. Çünki millet ege
menliğinin tabiî bir neticesi olarak hürriyet, bağışlanmış birşey ol
mayıp, halkın kendi öz malıdır" (f). 

Aslolan hürriyet olduğuna göre, bilhassa, memur olmak için 
hukukî hiçbir mecburiyet karşısında bulunmayan bir vatandaşın, 

(e) Mosher, Kingsley and Stahl : Public Personnel Adminis
tration, 3rd ed., New York, Harper, 1950, p. 467. 

(f) Bülent Esen : Anayasa Hukuku, 3 üncü bast, Ankara 
1948, st. 84. 
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idarî kadro içine girerek âmme hizmetine emek vermeğe başlama" 
siyle, esasen haiz bulunduğu hürriyetlere, bu hizmetin icabatından 
olarak konulacak tahditlerin de zarurî ve asgarî hadden yukarı ol
maması lâzımdır. Tahditlerin nev'i ve şümulü aynı zamanda, devle
tin demokratik veya diktatoryal, veya aristokratik olan vasfını da 
ortaya koyar (g). 

/// — Memur sınıfı: Memur statüsü, çerçevesi içine aldığı vatan
daşları cemiyetin diğer üyelerinden kesin hatlarla ayırmıştır. Memur, 
iktisadî, sosyal, meslekî ve hususî hayatı itibariyle muayyen yaşayış 
kaidelerine tâbidir. Şüphesiz, herşeyden önce, belirli bir ücret mu
kabilinde, emeğini devlete satmağı ve müstakbel emeğini de, günle
rin geçmesiyle iktisap edeceği emeklilik maaşı, emeklilik ikramiye
si, duluna ve yetimine yapılacak yardımlar gibi maddî teminat mu
kabilinde vermeği kendince taahhüt etmiştir. Bu durumu itibariyle, 
iktisaden cemiyetin diğer fertlerinden ayrılmıştır, içtimaî muhit iti
bariyle de taşıdığı sıfatın kanunî ve teâmülî icaplarına uymak mec
buriyetindedir. Hususî hayatı, nisbeten dardır, iş hayatı, Memurin 
kanun, nizamname ve talimatnamelerinin, birbirinden ziyade da
ralttığı çerçeve içinde, onu, umumî istihsal hayatından tecrid etmiş
tir. Müdahaleci devletin gelişmesiyle âmme hizmetlerinin de inkişa
fı, bu inkişafla mütenasiben memur sayısının çoğalışı ve memur sta
tülerinin, modem devletlerin kuruluşlanndanberi muhtelif safha
lardan geçerek gittikçe vuzuh ve sarahat kesbetmesi, memur kit
lesini iktisadî ve sosyal bir sınıf haline getirmiştir. Liberal bir niza
ma taraftar olan Amerika Birleşik Devletlerinde bile, âmme memur 
ve müstahdemleri, halkın belirli bir bölümünü ve memleketteki iş 
kuvvetinin onda birini teşkil etmekte ve ailelerinin rüşt yaşına ermiş 
efradiyle birlikte, seçmen kitlesi içinde epey dolgun bir yüzde vücu-
de getirmektedir (h). 

IV — Memurun âmme hizmetindeki rolü : Memurlann sosyal 

(g) Mosher, Kingsley and Stahl, aynı eser, sf. 467* 
(h) Mosher, Kingsley and Stahl, aynı eser, sf. 461. 
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bir sınıf teşkil ettikleri hususu, artık bir vakıa olarak belirmiş bulu
nuyor. Bu sınıf, mevcudu, hukukî rejimi, içtimaî ve iktisadî ya-
pısiyle, geçen asrın ikinci yansında tesirini arttırmağa başlayan sos
yalist cereyanlar için elverişli faaliyet sahalarından biri olmuştur. 
Devletin vatandaşlarla olan umumî münasebetleri çerçevesi içinde, 
bu vatandaşlann bir kısmını teşkil eden memurlarla olan hususî mü
nasebetlerinin üzerinde durulmağa başlanmıştır. Bilûmum vatan
daşlar muvacehesinde devlet, kanun koyan, millî hâkimiyeti temsil 
eden, milletin siyasî tesahhusunun ifadesi olan üstün bir müessese
dir. Umumî istihsal hayatında, işçi - işveren münasebetlerinin ana 
hatlannı devlet tanzim etmekte, bunların birbirlerine karşı olan hak 
ve borçlarını genel olarak devlet belirtmektedir. Kendi memurlariy-
le olan münasebetlerinde ise devletin bir vasfı daha vardır: Memur 
denilen işçinin, işveren'i devlettir. Memura karşı, omni potent devlet 
ile, işveren devlet, yâni patron devlet birleşmektedir. 

Sosyalist görüşler, memurun devletle olan bu iş münasebetini 
ele almışlardır, işçi muhitlerinde müsait akisler yaratan ve kuv
vetli tesirler bırakan ihtilâlci sendikalizm, bazı memur muhitlerini 
de cezbetmiştir. Devlet ve komünlerin sınaî tesislerinden, merkez 
teşkilatındaki bürolara kadar, âmme hizmeti kadrolanndaki me
mur ve müstahdemler, evvelâ bu hizmetin istihsalindeki paylan 
üzerinde düşünmeğe başlamışlardır. Memur, işveren idarenin elin
de, alelade bir istihsal vasıtasından, âmme hizmetlerinin ifasında 
ruhsuz, sâkit herhangi bir âletten mi ibarettir? Bu hizmetin mü-
kemmeliyetindeki rolü, idarenin böyle bir hizmet ifasına tahsis et
tiği meselâ bir binanın veya muhtelif malzemeninki gibi bir mahi
yet mi arzeder? Memur, hizmetin ruhunu ve kilit noktasını teşkil 
etmez mi? Hizmetin mükemmeliyetini onun ihtimamının eseri, kö
tülüğü ve aksaklığı onun lâkaydi ve isteksizliğinin neticesi değil 
midir? 

V — ihtilâlci SendikaUzmin teklifleri : ihtilâlci Sendikalizmin 
âmme hizmetleri organizasyonu ve idari iyerarşi için düşündüğü, 
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umumî iş hayatı için düşündüğünden farklı değildir. Siyasî devle
tin yerine iktisadî devletin ikamesi, âmme hizmetlerinde idari iye-
rarşinin yerine memur sendikalarının ikamesiyle tamamlanacaktır. 
Memur, kendi emeğinin mahsulü olan âmme hizmeti üzerinde 
söz sahibi değildir. Halbuki memur da, diğer herhangi bir vatan
daş gibi, vatandaşlık haklarının tamamından istifade etmelidir. 
Topluluk, içtimaî menfaat ve hizmetleri idare etmek üzere bazı 
şahıslan seçer, onlara idari salâhiyeti verir. Bu idareciler, cemiyetin 
hadimleri olan memurları hırpalar, bunların en mukaddes ve tabiî 
haklarını çiğner, bunların teknik tavsiyelerini dinlemez ve netice
de zorla fenaya götürdükleri hizmetin kusurlarını gene bunlara 
yüklemeğe kalkarlarsa, bittabi memurların, umumî efkârın dikka
tini, cereyan eden hâdiselere çekmek haklarıdır. Memur, sarfettiği 
emek mukabili daha müsait şartlara kavuşmak ister ve bu dileği 
ka'le alınmazsa, topluluk, kendi hizmetinde işçi olarak kullandığı 
memura karşı kötü bir patron gibi hareket ediyor demektir. Bu va
ziyette de memurun muhtelif vasıtalarla kendi hukukunu müda
faaya hakkı vardır (i). 

Memur da, evvelâ bir vatandaş ve saniyen bir işçi olarak, da
ha müsait iş şartları istemek, hizmetin tanzim ve şevkine iştirak 
etmek, meslekî birlik ve sendikalar kurarak meslekî ve şahsî, hali
hazır ve müstakbel menfaatlerini korumak ve âmme hizmeti icap-
lanndan olduğu mülâhazası ile kendisine tek taraflı yükletilmiş bu
lunan çeşitli mükellefiyetlerin ve hürriyet kısıntılarının revizyonu 
hakkında işveren idare ile müzakereye girişmek hakkını bir an ev
vel kazanmalıdır. 

İhtilâlci Sendikalizm, Fransız memurlarına şu müşahedeyi 
bildirmektedir : Gerçi siyasî teşkilât demokratiktir, fakat idare, bir 
monarşi idaresinin devamından ibarettir. Fransa, seçimle iş başına 
gelen ve umumî efkârın murakabesi altında bulunan bir personel 

(i) Albert Henry : Administration et Fonctionnaire, Bruxelles, 
R. Stoops 1944, p. 229. 
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tarafından idare edilmektedir. Bu personel herşeyden evvel seçme
ne şirin görünmenin yollarını arar. Memura karşı haşindir, korku
tur, titretir. Devlette demokrasi, idarede istibdat hüküm sürmek
tedir. Bu hale son vermenin çaresi, idari müesseseleri de demok-
ratlaştırmaktadır. 

Serbestçe aktedilmiş bir anlaşma, otorite ve baskmm yerini 
almalıdır. Her servisin memurlan bir sendika halinde gruplaşacak 
ve istikbalde servisi bu sendika idare edecektir. Sendikaların birli
ği, federalist cumhuriyeti meydana getirecek ve böylece demokra
sinin tamamen tahakkuku mümkün olacaktır (j). 

VI — Bir demokrasi prensibi : Gerçekten demokratik tekâmü
lün mümeyyiz vasfı, tâbilik ve otorite mefhumunun, yerini, işbirli
ği anlayışına bırakmasındadır. Demokratik devlet idarelerinde bu
nun en büyük misalini teşri faaliyetinde görüyoruz. İnsan ve Va
tandaş Hakları Beyannamesi, siyasî bir cemiyetin bünyesini tes-
bit ve faaliyetlerini tanzim edecek olan kanun yapma işine bütün 
vatandaşlan davet etmektedir. Herkes, reyiyle, içinde yaşadığı si
yasî teşkilâtın mahiyetine ve gidişine müessir olmaktadır. Âmme 
hizmetlerinin yürütülmesinde de, hükümetler, işbirliği usûlüne, de
mokratik bir icap olarak müracaat etmektedirler. Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları, Barolar, çeşitli hizmet ve meslek teşekkülleri, dev
let işlerinin döndürülmesinde idare ile işbirliği halindedirler. Mem
leketimizde de meselâ 4792 sayılı işçi Sigortalan Kurumu Kanunu, 
işçiyi, bu Kurumun yönetim kuruluna üye yapmıştır. 4837 sayılı 
iş ve İşçi Bulma Kurumu hakkındaki kanun, işçiyi, bu Kurumun 
danışma kuruluna iştirak ettirmiştir. 5521 sayılı İş Mahkemeleri 
Kanunu, "İş akünden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak 
iddialanndan doğan hukuk uyuşmazlıklannın çözülmesiyle görevli" 

(j) Le Grom de Maret : Da statut des fonctionnaires dans son 
rapport avec les droits de syndicat et de grève (thèse) j Paris, Sirey, 
1910, pp. 39-41. 
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ólan iş Mahkemelerine işçiyi üye tâyin etmiştir, işçi ye işveren sen
dikaları ve diğer muhtelif meslekî teşekküller, muayyen içtimaî sı
nıfların ihtiyaçlarının karşılanmasında, âmme makamlariyle müş
terek çalışmalarda bulunuyorlar. Bunun yam sıra memurların da, 
gerek şahsî, gerekse meslekî menfaatlerinin temin ve müdafaasında 
diğer bütün vatandaşlara tanınmış olan "iştirak hakkı" nı isteme
leri karşısında niçin hayret ediyor, niçin irkiliyoruz? (k). 

Profesör Louis Rolland, bu hususta şunları söylüyor : 
"Eğer Fransız bir (vatandaş) ise, hiç şüphesiz, daima itaatkâr 

bir (idare edilen) den başka birşeydir. itaatinin sebep ve mahiye
tini araştırmak, İdareyi murakabe etmek ve hattâ âmme hizmeti gö
renlerle işbirliğinde bulunmak hakkını haiz olmalıdır. 

(idare edilenler) için bu şekilde gerçekleşmiş olan vaziyetin, 
memurlar hakkında da böyle olması elzemdir. Nihayet bunlar da 
birer vatandaştırlar ve (vatandaş) demek, bu sıfatın icabettirdiği 
rolü ve mesuliyeti müdrik bulunan, bunlardan evvelâ birincisini, 
sonra da ikincisini geliştirmek isteyen insan demektir. Memurlar da 
servislerinin idarecileri olmağı, hiç değilse idarecilerin, fikirleri soru-
lan ve sözleri dinlenen yardımcılan haline gelmeği istemektedirler. 
Böyle bir vaziyet İdarenin şeklini değiştirebilir; devletin şeklini de
ğiştirebilir; kabul. Fakat bu, demokrasi prensibinin mantığında 
meknuzdur" (1). 

VII — Memur hürriyetlerinin revizyonu : ihtilâlci Sendikaliz-
min vatanı Fransa, fakat muhatabı bütün ileri cemiyetlerdi. Doktrin, 
her memlekette, münevver tabakanın bir bölümünü teşkil eden me
mur sınıflarını, işçiler kadar şiddete sürükleyemedi. Zira bir mu

ffe,) Pierre Dietsch : De la légalité des syndicats de fonctionnaires, 
Thèse, Paris, Sirey, 1934, pp. 83-84. 

(I) Louis Rolland : L'état actuel des groupements de fonc
tionnaires, Revue de Droit Public, 1922 • Pierre Dietsch, aym eser, 
sf. 85'den naklen. 
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newer, olarak, memurdan, hayal ve hakikat tefrikini, cazip veci
zelere feda etmesi beklenemezdi. Daha ziyade muslihane çalışma
lar ve fazla zarar vermeyecek mevziî mahiyette küçük grevlere na
diren müracaat suretiyle, gayelerin büyük bir kısmı tahakkuk etti-
rilebilmiştir. Sabotaj ve boykotaj gibi sert hareket (— action 
directe) usûllerine memur sınıfı başvurmamıştır. Israrlı bir didin
me neticesi, bidayette, politikacıların başına "çetin işler" açacağın
dan korkularak muhtelif nazariyelerle önlenmeğe çalışılan hürriyet 
talepleri kabul olunmuş, Fransa'da, ingiltere'de, Belçika'da, İdare
ye kısmen iştirak dahi temin edilmiştir. Fakat istikbalde memur 
sendikaîan, tamamen servislerin yerine kaim olacak ve sendikalar 
federasyonu, federalist cumhuriyeti tahakkuk ettirebilecek midir? 

Bugün gerçek demokratik memleketlerde böyle bir iddia ve 
arzuda bulunanlar ekseriyeti teşkil etmiyorlar. Bidayette kabulü im
kânsız ve âmme hizmetinin icaplarına aykırı görülen arzular, birer 
birer gerçekleştiği hâlde, buna rağmen, hem âmme hizmetlerinin 
haleldar olmayışı, hem de memurların daha iyi bir iş hayatına ve 
daha geniş hürriyetlere kavuşmaları, şiddet taraftarlannın ümitle
rini büyük ölçüde kırmıştır, ihtilâlci Sendikalizm, zamanla yıpran
mış, mutedil ve ıslahatçı muhtelif sendikalist cereyanlara vücut ver
miştir. 

Bugün birçok memleketlerde memur hürriyetleri, ya bir reviz
yon geçirmiş veya geçirmek üzere bulunuyorlar. Bir meslek için 
hürriyetlerin en elzem olanı hemen her memlekette tahakkuk et
miş ve meslekî gayelerle birleşmek, meslekî dernek ve sendikalar 
kurmak hakkı tanınmıştır. 

Memleketimizde ise bu hususta ne memur sınıfından, ne de 
siyasî muhitlerden başlamış herhangi bir cereyan mevcut değildir. 
Memur, şimdilik, içinde bulunduğu statü hükümlerine riayetkar ve 
mutidir. Fakat bir hakikat hükmü vermek lazımsa, garp memleke
tinde görülenlerden çok daha fazla hürriyet kısıntıları içinde bulun
makta, meslek menfaatlerim temsil ve koruma gayesiyle birleşme ya-
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sağından, seyahat hürriyetine, istediği insanla evlenebilme hakkına 
kadar çeşitli tahditler ortasında yaşamaktadır, 

1936 yılında, îş Kanunu çıkarılarak iş hayatını sosyal adalete 
kavuşturmak için ilk ve en mühim adım atıldığı zaman, memle
ketimiz hiç de, mütemadi bir sınıf mücadelesiyle huzuru kaçmış 
ve grevlerden bezgin hale gelmiş, demode bir ihtilâlci Sendikalizm 
heyülâsıyla karşı karşıya bulunan bir memleket değildi. 1945 ten 
bu yana da, gene tahripkâr bir sınıf mücadelesi veya action directe 
tehdidi altında bulunmaksızın, altı mühim kanunla (m) sosyal ada
letin en büyük boşluklarını doldurduk. 

Bu uyanıklık ve erken davranış, işçilerimizin sınıf mücadelesi 
spekülatörlerine yem olması önlenmiştir. Zira bir taraftan sanayi 
hayatım geliştirmeğe çalışırken, diğer taraftan bu hayatın zaruri 
olarak tevlid edeceği problemlere kulak vermemek, bu neviden 
problemleri, işçi haklarının icaplarını, sosyal adalet meselelerini 
teşrih edenlere şoven bir zihniyetle hücum etmek, tutulabilecek 
yolların en sakan olurdu. Fakat şimdi aynı uyanıklığı, ve basireti, 
âmme hizmetlerinin işçileri olan memurlara karşı da, azamî imkân 
dahilinde göstermek icabeder kanaatindeyiz. Fazla gecikmemek 
lâzımdır. Zira şurası müsbet bir müşahededir ki, gerek Fransa'da 

(m) 1. -iş Kazalariyle,Meslek Hastalıkları ve Analık Sigorta
sı hakkında kanun; No. 4772, 27 Haziran 1945. 

2. - işçi Sigortaları Kurumu Kanunu, No. 4792, 9 Tem
muz 1945. 

3. - iş ve işçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hak
kında kanun, No. 4837, 21 Ocak 1946. 

4. - işçi ve işveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri hak
kında kanun, No. 5018, 20 Şubat 1947. 

5. - ihtiyarlık Sigortası Kanunu, No. 5418, 2 Hazi
ran 1949. 

6.-iş Mahkemeleri Kanunu, No. 5521, 30 Ocak 1950. 
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ve Belçika'da, gerek İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinde, 
memur hürriyetleri problemi, umumî iş hayatının terakkiyatını ni
hayet birkaç on yıl farkla takip etmiş, fakat mutlaka takip etmiş 
ve aynı meşakkatli yollardan geçerek muvaffak olmuştur. 

Memurla devlet arasındaki bağın mukavelevî olmayıp kanu
nî ( = légale et réglementaire) bir mahiyeti haiz bulunduğundan 
bahsile ve bu nazariyeye dayanarak, "Mukavelevî olmayan 
bu münasebette, devlet, memurun nzasiyle bağlı olmaksızın istedi
ği değişikliği tek taraflı ( = unilatéral) olarak yapabilir; memur, 
devletin karşısına dikilerek pazarlığa girişemez, çünkü arada bir 
mukavele yoktur" demekte isabet bulunup bulunmadığına tetkiki
mizin sonunda temas edeceğiz. Şimdilik şu kadanna işaret edelim 
ki, ne kadar haklı gibi görünürse görünsün, hiç bir mülâhaza, me
selâ bir personel kanunu projesini, memuru nazara almaksızın, fik
rini ve tecrübesinden edindiği dersi sormaksızın, sadece yüksek 
idare kademelerinde hazırlatıp millî hâkimiyetin mümessili olmakla 
beraber neticeten siyasî mahiyette bir heyet olan teşri uzvundan 
geçirip ortaya koymaktaki elverişsizliği örtemez. 

VIII — Tetkik plânı : Devlet memurlarının hürriyetleri konu
sunda; evvelâ meslekî dernek ve sendikaları ele alarak, bunu, 
1) Memurlann birleşme hürriyeti, 2) Memur birliklerinin statüleri 
ve başanlan ( = idareye iştirakleri) olarak inceleyeceğiz. Çünkü 
memur hürriyetlerinin çözüm noktasını, meslekî menfaatlerin ko
runması için birleşebilme hürriyeti teşkil etmektedir. 

Memur birlikleri hakkındaki bu iki bölümden sonra, memur 
ve grev bahsini ele alacağız. Grev hakkının muhtelif memleketler
deki durumu ve grev hâdisesinin disipliner ve hukukî neticeleri ilgi 
vericidir. 

Dördüncü bölümde, devlet memurlannm Siyasetle ve Siyaser 
tin devlet memurlariyle olan münasebetlerini inceleyeceğiz. 
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Beşinci bölüm, çeşitli hürriyet tahditlerine ve mükellefiyetlere 
aynlmıştır. Memurlann basm, tahsil, seyahat, evlenme, ticaret ve 
istikraz gibi mevzulardaki durumlan incelenecektir. 

Bu umumî istikamet dahilindeki incelememizin sonunda, 
memur hürriyetlerindeki tahditler hakkında kıymet hükümlerimizi 
vermeğe çalışacağız. 



B Ö L Ü M I 

DEVLET MEMURLARININ BİRLEŞME HÜRRİYETİ 

/ — Fransa'daki tekâmül. 

§ 1 - Eski Rejim ve ihtilâlden sonrası : 

( 1 ) -Eski Rejim'de ( = 1789 dan önce), her türlü birleşmelere 
karşı daimi bir husumet besleniyordu. Daha 1305 te, Kıral Güzel 
Philippe, beş kişiden fazla şahsın bir araya gelmesini hapisle ce
zalandıran bir emirname neşretmişti. Richelieu 1629 da "con
frérie (1) rengi altında bile olsa" birleşmeleri yasak etti. 1666 da 
Ondördüncü Louis, aynı yasağa, "hattâ melce temini bahanesiyle 
de olsa" kaydını ilâve eyledi (2) . Fakat loncaların devamına mü
saade olunuyordu. 

( 2 ) - ihtilâl, Eski Rejim'in son devirlerinde tamamen tereddi et
miş bulunan loncalann son izlerini de silerek, işçi ile işvereni birbi
rinden kesin surette ayırdı, ihtilâlin prensibi ferdiyetçiliğe dayanı
yor ve akit serbestisini icabettiriyordu. Her nevi meslekî birleşmeler, 
akit serbestisini haleldar eder ve vatandaş hürriyetlerini daraltırdı. 
Meslek teşekkülleri, vatandaşla devlet arasında mutavassıt bir uzuv 
teşkil ederdi. İhtilâlin ise, devlet içinde devlete tahammülü yok
tu (3). 

(1) - Confrérie (— kardeşlik) 1er X 11 nei asırda görülmeğe başla
yan dinî mahiyette yardımlaşma demekleridir. 
(2) - Maxime Leroy : Les Transformations de la Puissance Pub
lique, Paris Giard, 1907, p. 239. 
(3) - André Marchai : Le mouvement syndical en France, Paris, 
Bourrelier, 1945, pp. 12 -13. 



— 17 — 

Bidayette 13 ve 19 Kasım karamameleriyle dernek kurma 
hürriyetine yer verilmekte iken, yukanda zikrettiğimiz mülâhaza
larla, Le Chapelier isminde bir mebus tarafından teklif edilmiş bu
lunan 14-17 Haziran 1791 kanunu, "aynı durumda olan vatan
daşların, sözde - müşterek menfaatlerini" korumak için birleşme
lerini yasak etti. 2 9 - 3 0 Eylül ve 19 Ekim 1791 karamameleriy
le Constituante Meclisi, siyasî kulüp ve demekleri de men ediyor
du. Siyasî demek kurma hürriyeti, bir aralık 1793 te tekrar ortaya 
çıktı; fakat pek az sonra gene kalkb. Ceza kanununun 291 inci 
maddesi, evvelâ işçilerin toplu hareketlerini yasak ettikten sonra, 
demek kurma memnuiyetini de tafsil ederek şu hükmü koydu : 

"Yirmi beş kişiden ziyade şahsın bir araya gelmesiyle vücut 
bulacak ve hergün veya muayyen günlerde toplanarak dîni, edebî, 
siyasî ve sair mevzularla meşgul olacak herhangi bir demek, an
cak hükümetin muvafakati ve âmme makamlarının diledikleri şe
kilde tesbit edecekleri şerait altında kurulabilir" (4) 

( 3) - İhtilâlin asıl çekindiği işçi hareketleriydi. Ceza Kanunu
nun 414 ve 415 inci maddeleriyle işçi koalisyonlarını te'dip salâ
hiyeti polise veriliyor, fakat gene de filiyatta mevcut bulunan işçi 
ve işveren birlikleri arasında bir tefrik yapılarak, işveren birlikleri 
ancak ücretleri haksız yere düşürdükleri takdirde takip olunu
yordu. 

Mamafih bu kadarla da iktifa edilmedi. İşçilerin gösterdikleri 
tesanüt şuuruna ve ihtilâldenberi hemen her siyasî harekete karış-
malanna karşı duyulan endişe ile, ikinci bir hamle daha yapıldı. 
10 Nisan 1834 kanunu ile, üye sayısı yirmi beş kişiden az da olsa 
bütün demekler yasak edildi. 

Bu zecrî hareketler, Fransa'da sosyalist cereyanlann büsbütün 
kuvvetlenmesine sebep oldu. İşçilerin gittikçe artmağa başlayan taz-

(4) - Maxime Leroy, aynı eser, sf. 240. 
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yiki karşısında vazu kanun, ne yapacağını bilemez hale geldi; kâh 
ezdi ve yasak etti, kâh sustu ve kabul etti. İşçi, sosyal ve iktisadî 
bir sınıf halinde belirmekteydi. Umumî efkâr, işverenlerin tazyi
ki altında, işçinin lehine dönmüştü. Nihayet 25 Şubat 1848 karar
namesiyle, muvakkat İhtilâl hükümeti dernek kurma hürriyetini 
tanıdı ve bu husus, 4 Kasım 1848 tarihli Teşkilâtı Esasiyenin 8 inci 
maddesiyle de teminat altına alındı. Ceza Kanununun 4 1 4 - 4 1 6 
ncı maddeleri de bu yolda tâdil edildi. Bununla beraber, ortalık 
yatışacağına büsbütün karıştı. Grevler ve kargaşalıklar arttı. 2 5 
Mart 1852 tarihli kararname ile dernek kurma hürriyeti gene kal-
dınldı. Fakat işçilerin tazyiki karşısında, 25 Mayıs 1864 kanunu 
ile koalisyon suçu ilga edildi. Maamafih dernek kurma hürriyeti, 
böylece tekrar tanınmış olmuyordu. 30 Mart 1868 deklârasyonu 
ile hükümetlerin artık politik bir emri vâki olarak tanımıj 
bulundukları işçi sendikaları, ancak 21 Mart 1884 kanunu ile meş
ruiyet kazandı ( 5 ) . 

§ 2 -1884 ve 1901 kanunları : 

( 4 ) - 1884 kanunu projesi, 21 Kasım 1880 de Jules Ferry tara
fından parlâmentoya tevdi edilmişti. Üç buçuk senelik bir çalışma 
sonunda, 21 Mart 1884 de kanuniyet kesbetti. Bu kanunun 3 ün
cü maddesine göre, "iktisadî, sınaî, ticarî veya ziraî" menfaatler 
esasına müsteniden sendika kurmak mümkündü. Ancak bu dört 
nevi menfaat zümresinin dışında, hiçbir teşekkül meydana getiri
lemezdi. 

Sendika, bir hususî hukuk hükmî şahsı idi. Sendikaya üye ol
mak veya olmamak serbestti. Fîlen mevcut olan işçi birliklerinden 
bazıları, bu kanun hükmüne göre resmen teşekkül ederek, devlet 
nazannda haklara ve borçlara ehil birer hükmî şahsiyet halini 
aldılar. 
( 5 ) - Fakat, üçüncü maddedeki hükmün tefsiri, kısa bir zaman 

(S) - André Marchai, aynı eser, si. 13 -14. 



sonra ihtilâflara yol açmağa başladı. Evvelâ ıekimlerin kurdukları 
sendika feshedildi. 27 Haziran 1885 tarihli bir kararla, Fransız 
Temyiz Mahkemesi, "1884 kanununun bütün mesleklere şâmil ol
madığını" bildiriyordu. 

Bu içtihat tenkidlere yol açtı. Dişçilerin ve ebelerin de sendi
kaları vardı ve Temyiz Mahkemesinin bu kararına göre bunların 
da gayrikanunî telâkki edilmeleri icabediyordu. Siyasî çevrelere ya
pılan tazyikler neticesi, 30 Kasım 1892 tarihli kanun çıkarılarak 
hekimlerin, dişçilerin ve ebelerin 1884 kanunu çerçevesi içinde 
sendika kurabilecekleri kabul olundu. Ancak, devlet, vilâyet ve 
belediye teşkilâtında çalışan bu meslekler mensuplarının sendika 
kuramıyacaklan da tasrih edildi (6) . 

1884 kanunu memurlar hakkında sâkitti. Memurlann sendi
ka kurup kuramıyacaklan hususunda hiçbir hüküm ihtiva etmi
yordu. 
( 6 ) -1884 kanununun şümulü dahiline girenler müstesna, Fran
sa'da demek kurma yasağı 1901 yılına kadar devam etti. Bütün 
XIX uncu asır boyunca dernek kurma hürriyeti konusundaki pren
sip, bunlara müsaade etmemek olarak kalmıştı. Ceza.kanununun 
291 - 294 üncü maddelerindeki tahdit devam ediyor ve gene 25 
kişiden yukarı üyesi olan demekler kurulamıyor, bu sayıdan aşa
ğısı için de nadiren müsaade ediliyordu. Müsaade, derneğe hükmî 
şahsiyet izafe etmiyordu. Dinî topluluklar ise ancak bir kanunla 
kurulabiliyordu. 

1 Temmuz 1901 kanunu, Ceza kanununun 291 - 294 üncü 
maddelerini kaldırarak, dernek kurma hürriyetini bütün Fransızlara 
tanıdı (7) . Badema, mevcut kanunlara ve âdap ve ahlâka aykırı 

(6) - Pierre Dietsch : De h. légalité des syndicats de fonctionnaires, 
Paris, Sirey, 1934, pp. 32 • 33. 
(7) -H. Berthélemy : Traité Elémentaire de Droit Administratif, 
12 ême éd., Paris, Rousseau, 1930, pp. 337 - 338. 
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olmamak üzere dernek kurma serbestti. Kanunun 21 inci madde
sinde de, "mesleki sendikalara dair hususî kanunların hükümleri
nin mahfuz bulunduğu" kaydı vardı. 

§ 3 - Memur birlikleri (= groupements) : 

( 7 ) -Fransız memurları arasında birleşme arzusu 1884 ve 1901 
kanunlanndan eskidir. Her nekadar Ceza kanunu, dernekleri ya
sak etmekteyse de fîliyatta bu hükümler, siyasî aksülâmellerinden 
çekinilerek tatbik edilmiyordu, ilk olarak 1855 te Şoseler, Köprüler 
ve Maden çavuşları, kendi aralarında bir birlik kurmuşlardı. Uzun 
yıllar, karşılıklı yardımdan başka bir gaye gütmeyen bu birlik, 
1885 te, "üyeler arasında arkadaşlık ve kardeşlik duygusunu kuv
vetlendirmek, mensup bulundukları meslekteki hareket ve idari 
bilgilerini arttırmak" gayesini kendine esas ittihaz etti. 1888 de 
bu birlik tarafından Şose ve Köprüler mevzuatının, tekaütlük hü
kümleri ve teşkilât bakımlarından revizyonu hususunda yapılan ta
lep, hükümeti sinirlendirdi ve bu birlik aleyhine şiddetli bir lisanla, 
bütün prefe'lere gönderilen bir tamim, maksadı temine yetti: bir
lik dahi kendi cür'etinden korkarak sustu, taşkınlığını unutturacak 
çareler aradı (8) . 

1889 da Paris Oktruva memurlan, aralannda bir (lig) kur
muşlardı. Şikâyetleri ve birleşmelerinin sebebi, belediyenin, yağ
murlu havalarda kendilerini ıslanmaktan koruyacak bir pelerini da
hi onlara çok görmeseydi. Memurlar, ilk günlerden itibaren kuvvet
li bir tesanüt gösterdiler. Toplu hareketlerini ezmek için her çare
ye başvuruldu (9). 

Öğretmenler arasında da 1868 denberi bir birleşme cereyanı 
mevcuttu. Ancak bu sefer hükümet bu cereyanı, kuvvetlendirmeğe 

(8) - Georges - Cohen : Les fonctionnaires - Leur action corpo
rative, Paris, Armand Collin, 1911, p. 59. 

(9) • Georges- Cohen, aynı eser, sf. 60. 
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çalıştı. Zira 1882 de, tedrisatın laikleştirilmesi karşısında, bütün öğ
retmenlerin işbirliği yapmalanna ihtiyaç duyuluyordu. Müteaddit 
toplantılardan sonra, Mart 1887 de ilk olarak Seine öğretmenleri 
birliği kuruldu. Aynı yılın Eylülünde Paris'te, bu birliğe dahil 
10.000 öğretmeni temsilen toplanan 300 kişilik kongre, tedrisatın 
laikleştirilmesi konusunun hudutlarını aştı. Pedagoji meseleleriyle 
birlikte, karşılıklı yardım ve meslekî menfaatlerin korunması mev
zuları da ele alındı; hararetli münakaşalar oldu (10). 

( 8 ) - İşte bu noktadan itibaren, Fransa'da İdare ile memur birlik
leri arasında tam bir mücadelenin başladığı görülmektedir. 

Memur birikleri çoğalmış, hemen her âmme hizmeti sahasına 
yayılmış, üye sayısı artmıştır. Devlet, vilâyet ve belediye memurla
rı, aralannda birlikler teşkil etmişler, iş bu kadarla kalmamış, ordu 
mensuplan, silâh fabrikaları, tersane ve demiryollan memur ve 
amelesi de meslek esası üzerine birleşmişlerdir. Birlikler, bilhassa 
postacılar arasında, kuvvetli teşekküller halinde ortaya çıkmış
lardır. 

Maamafih bunların bir kısmı, benimsenecek hukukî mahiyet 
üzerinde epey tereddüt içinde kaldılar. Sendika mı? yoksa dernek 
mi? 

Bazı memurlar, birliklerinin karşılıklı yardım gayesini aşması
na taraftar değillerdi. Bir kısım birliklerde ise, eski korporasyon 
tarzına müteveccih bir temayül vardı. 1884 kanununu benimseye
rek sendika statüsüne girenler ve 1901 kanunu hükümlerine uya
rak birer meslekî demek şeklini alanlar oldu. 

( 9 ) - Memur birliklerinin, ister sendika, ister dernek olsun, 
mütesanit hareketleri, hükümetlerce hoş karşılanmadı. Bunlara 
karşı zaman zaman zecri hareket teşebbüslerine geçiliyorsa da, 
bidayettenberi bu gibi toplulukların haiz bulundukları siyasî ehem-

(10) - Georges - Cohen, aynı eser, sf. 61-62. 
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miyeti düşünen politikacılar mutavassıt rolü oynuyorlardı. Memur 
dernek ve sendikalan, sık sık nüfuzlu mebuslara başvuruyorlar, on
ları liderliğe davet ediyorlardı. Kulis faaliyetleriyle, hükümetlerin 
baskılan tahfife çalışılıyordu. 

Bununla beraber, ihtilâlci sendikalizmin tesiri altında faaliyet
lerini gittikçe arttıran memur sendikalan, daimî bir endişe kaynağı 
olmak vasfını muhafaza ediyorlardı. Gün geçtikçe artan siyasî nü-
fuzlan ve meslekî menfaatlerin korunması cümlesinden olarak ele 
aldıkları, teşkilât ve çalışma şartlan, maaş, tekaütlük, mesleğe gi
riş, terfi gibi meseleler üzerindeki müzakereleri, vardıklan kararları 
icra yolunda giriştikleri teşebbüsler ve zaman zaman başvurduk-
lan grevler, düşündürücü olmağa başlamıştı. 

Neticenin neye varacağını sezen Maarif Vekili Spuller, 1887 
de kanaatini şöyle ifade etmişti : "Memurlann muhtariyetine anar
şi derler; memur birliklerinin muhtariyeti ise, anarşinin teşkilâtlan
ması demektir." 

1897 deki Maarif Vekili Rambaud'nun noktai nazan da şuy
du : "Memur derneklerine müsaade etmek, idari anarşiyi Idare'nin 
yerine ikame etmektir". 

Hukukçular da meseleyi aynı zaviyeden görüyorlardı : 
"Demek ki memur, aldığı emri münakaşa edecek; bu hususta 

münakaşa hakkında sahip olduğu iddiasında bulunacak; iş ile ida
reyi birbirine karıştıracak ? Bu, disiplini ayaklar altına almak de
ğil de nedir ? 

"Demek ki memur, ifa ettiği hizmetin gidişi hakkında be1 

yanda bulunacak, mütalâa serdedecek ? Bu, kanunî tanzimi çiğne
mek değil midir ? 

"Demek ki memur, tâyinleri münakaşaya kalkacak ? Bu, hü
kümranlığa tecavüz değil midir ? " ( 11 ) . 

(11) -Maxime Leroy : Les Transformations de la Puissance Pub
lique, Paris, Giard, 1907, p 243. 
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§ 4 - Memur sendikalarmın kanuniliği meselesi : 

( 10 ) - Fransa'da memur sendikalan, umumî efkârda da müsait 
akisler yaratmamıştı. Mahkemeler ise, bidayetten itibaren, 1946 
Memurin kanununun sarih hükmü ile memur sendikalanna açıkça 
müsaade edilinceye kadar, bu teşekküllere daima aleyhtar kaldılar. 

Esas itibariyle, âmme hizmeti görenlerin, 1884 kanununun 
3 üncü maddesine göre sendika teşkil edip edemeyecekleri mesele
si, ilk defa 1894 yılında Meclisi Mebusanda münakaşa mevzuu ol
du. Casimir Périer kabinesinin Nafia Vekili Jonnart, devletçe ku
rulan ve demiryolu nakliyatı gibi bir âmme hizmetini gören bir şir
ketin memur ve işçilerinin 1884 kanunu dahilinde sendika kura-
mıyacaklarını iddia ediyordu. Vekil, şöyle diyordu : "Sendika, iş
çilerle patron arasında toplu pazarlığı mümkün kılan bir teşekkül
dür. Halbuki demiryolculann ücretlerinin mesnedi olan bütçeyi 
-vekil hazırlar, parlâmento müzakere ve kabul eder. Nasıl olur da, 
demiryolculann Vekil ile ve dolayısiyle millî hâkimiyeti temsil eden 
parlâmento ile pazarlık haklan kabul edilebilir ? " 

Bununla beraber parlâmento, mebus Fernand de Ramel tara
fından verilen ve 1884 kanununa göre devlet işletmeleri memur 
ve amelesinin sendika kurmağa haklan olduğunu beyanla, hükü
meti bu hakla hörmet ve istimalini kolaylaştırmağa davet eden bir 
tefsir talebini, 22 Mayıs 1894 günü 191 e karşı 250 oy ile kabul 
etti; bunun üzerine de Casimir Périer kabinesi düştü (12). 

Bu hâdiseyi müteakip iş başına gelen hükümetler, 22 Mayıs 
1894 tefsiri dolayısiyle memur sendikalarına karşı daha mülayim 
ve müsamahakâr harekete başladılar. Sendika aleyhtarı muhitler
de ise, parlâmentonun tefsiri şöyle izah ediliyordu : 

"Memurlan, hâkimiyet ve temşiyet memurlan olmak üzere 
ikiye ayırmalıdır. Hâkimiyet memurlan sendika kuramazlar; tem
şiyet memurlan kurabilirler". 

(12) - Pierre Dietsch, aynı eser, sf. 33 - 34. 
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Mahkemeler ise, tefsir kararına ve ileri sürülen bu tasnife rağ
men memurlann sendika kurabileceklerini kabul etmemekte ısrar 
ediyorlardı. 

( 1 1 ) - Hükümetlerce, meseleyi bu şekilde sürüncemede bırakmak 
doğru görülmüyordu. Bilâhare Nafia Vekili olan Barthou, 28 Ara
lık 1903 te bu mevzuda Mebusan Meclisine sunduğu bir raporda, 
hâkimiyet memurlan temşiyet memurları tasnifini benimsiyor ve 
"Devletin hâkimiyet hakkının istimaliyle ilgili bir vazife görmeyen 
devlet, Vilâyet, komün ve âmme müesseseleri işçilerine sendika 
kurma hakkının tanınmasında mahzur yoktur" diyordu (13). Bart
hou, Vekâlete geçince, 1884 kanununu bu yolda tâdil içi» çalışma
lara başladı. 

Başvekil Sarrien de, 21 Mayıs 1&U6 da Reisicumhura verdi
ği bir raporda, 1884 kanunu ile 1901 kanunu meczedilerek yeni 
bir şekil bulunmasını teklif ediyor, fakat memurlara grev hakkı ta
nınmasını istemiyordu Bu rapor üzerine bir komisyon kurularak 
çalışmalara başlandı. Memurlann, sendika müessesesine olan tema
yüllerine yeni bir mecra vermek için, demeklere daha fazla hak ta
nınması düşünülüyordu. 

Clemenceau kabinesi, Sarrien kabinesinin çalışmalarını de
vam ettirdi. Nihayet hükümet 11 Mart 1907 de, memur dernekleri 
hakkında yeni bir kanun projesini Meclise sundu. Komisyon çalış-
malan da bir sene sürdü. Bu arada Clemenceau, hazırladığı ikinci 
bir projeyi de, 25 Mayıs 1909 da tevdi etti. Bu projede, memurin 
statüsü de derli toplu bir şekilde tedvin ediliyordu. Meclis komis
yonu, her iki projeden yeni bir kanun tasansı hazırlıyarak umumî he
yete şevketti. Tasan, memur sendika ve dernekleri arasında mutavas
sıt bir hal çaresi derpiş etmekteydi. Sendikalist temayüllere cepheden 

(13) - Le Crom de Maret : Du Statut des fonctionnaires dans son 
rapport avec les droits de syndicat et de grève, (thèse), Paris, Sirey, 
1910, p. 45. 
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hücum edilmiyor, fakat sendikalar kabul da olunmuyordu, lyerar-
şik otoritenin sarsılmaması için tedbir almıyordu. Memurlar meslek 
menfaatleri için birleşeklerdi; fakat birlik, ancak aynı hizmet şube
sine mensup olanları içine alacak ve birlikler, federasyon kuramıya-
caklardı (14). Kanuniyet kesbedemeyen bu projenin çok benzeri
ni, 1941 de Vichy hükümeti tahakkuk ettirdi. 
( 12 ) - Zaman geçiyor ve memur sendikaların kanuniyeti mesele
si hal yoluna girmiyordu. Mahkemeler, memur sendikalarını red
detmekte devam eyliyorlardı. Ancak teşriî bir metin, içtihatlann is
tikametini değiştirebilirdi. Mebusan Meclisi, 21 Şubat 1919 celse
sinde, bazı istisnalarla, 1884 kanunu hükümlerini memurlara da 
teşmil eden bir projeyi kabul etti. Fakat bu proje de, Âyan'da red
dedildi. 

Hükümet, 1 Haziran 1920 de, Meclise yeni bir memurlar ka
nunu getirdi. Projenin bir maddesinde, memurlann, kendi meslekî 
menfaatleriyle, mensup oldukları servisin menfaatlerini tetkik ve 
müdafaa için meslekî birlikler kurabilecekleri hükmü bulunuyordu. 
Memur sendikalarına hemen hemen 1901 kanunu hükümleri tatbik 
ediliyordu. Aynı gün komisyona sevkedilen proje, bir daha komis
yondan çıkamadı. 

Mamafih bu arada şâyâhı dikkat bir vaziyet tahaddüs etti. 
Sendikalann dâva ehliyetlerini genişleten 12 Mart 1920 kanunu, 
3 üncü maddesinde, "Memur sendikalarının statüsü özel bir ka
nunla tanzim edilecektir" hükmünü ihtiva ediyordu. Buna göre, 
ortada hukukî bir tanıma var mıydı? 

Kanunun Mebusan ve Ayan Meclislerinde müzakeresi sıra
sında, "filî ve hukukî statükonun, memurlann statüsü hakkındaki 
proje (15) kanuniyet kesbedinceye kadar muhafazası" belirtilmişti. 
Mebusan Meclisi, bu projede, memurlar arasında yapılan *efrike 

( 14 ) -Le Grom de Mar et, ayrıt eser, sf. 44 • 58. 
(15) - 25 Mayıs 1909 da Clemenceau tarafından tevdi edilen te 
bilâhare Briand kabinesince de benimsenen proje. 
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müsteniden sendika hakkını tanımış bulunuyordu. Fakat henüz te
kemmül etmiş bir kanun yoktu. 

7 Haziran 1928 de Chabrun tarafından yapılan ve memurlara 
1884 kanunna göre sendika hakkım bahşeden kanun teklifi de, 
umumî heyetin yolunu bulamadı (16). 

Muvaffakiyetsizlikle neticelenen sonucu teşebbüs, 1937 yazın
da Léon Blum tarafından yapıldı. Tevdi edilen proje kanuniyet kes-
bedemeden Vichy rejimi teessüs etti ve mesele altı yıl için kapandı. 

Jèze, 1930 yılında, adetâ bir kehanetle şöyle söylüyor : 
"...memur sendikalannın kanuniyeti meselesi, artık tam mânâsiyle 
politik bir mahiyet almıştır; hukukî kıymeti aşağı yukarı 
hic'tir" (17). 

§ 5 — Kazaî içtihatlara göre memur sendikaları : 
( 13 ) - Fransız mahkemeleri bidayettenberi 1884 kanununun şü
mul sahasını dar tutmağa çalışmışlardı. Bu mevzuda ilk karar Dom-
front mahkemesi tarafından 6 Aralık 1884 te verilmişti. Caen isti
nafından da geçen hükmü, Fransız Temyiz Mahkemesi, şu esbabı 
mucibe ile tasdik ediyordu : 

"Meslekî sendikalann mevzuu, ancak, iktisadî, sınaî, ticarî ve
ya ziraî menfaatlerin tetkik ve müdafaası olabilir... Sınaî, ticarî veya 
ziraî faaliyeti ve binnetice bu faaliyete müteallik iktisadî bir men
faati olmayanların sendika kurmağa haklan yoktur" (18). 

Bu karardaki isabetsizlik açıkça görülüyordu. Sendikalann 
mülhem olduğu doktrinlerin memleket için zararh yollar açacağı 
endişesiyle, bir kelime oyunu yapılarak, 1884 kanununun üçüncü 
maddesindeki dört nevi menfaatten (iktisadî) olanı, sınaî, ticarî ve 

(16) - Pierre Dietsch, aynı eser, sf. 38-41. 
(17) - Gaston Jèze : Les Principes Généraux du Droit Administra
tif, T. IL Paris, Giard, 1930, P. 259. 
(18) - Pierre Dietşch, aynı eser, sf. 49 - 50. 
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ziraî olan diğer üç unsurdan birinin mevcudiyetine raptediliyor ve 
böylece sendika hakkı çok daraltılmış oluyordu. Buna müsteniden 
Domfront Müddeiumumîliği Hekimler Sendikasını feshettirdi. Bu
nun üzerine, evvelce de temas ettiğimiz gibi, 30 Kasım 1892 tarih
li kanun çıkarılarak sendika hakkı, hekim, dişçi ve ebelere ve "ik
tisadî" bir menfaat arzeden serbest mesleklere teşmil edilmek mec
buriyetinde kalındı. 

( 14 ) - Devlet, vilâyet ve komünlere ait sınaî işletmeler memur ve 
işçilerinin de sendika kurabilecekleri 22 Mayıs 1894 tarihli teşriî 
tefsirle kabul edilmiş olmasına rağmen, mahkemeler bu görüşe ya
naşmıyorlardı. 8 Temmuz 1903 tarihli bir kararla, Seine mahke
mesi, Paris kanalizasyon amelesinin kurdukları sendikanın gayri-
kanunî olduğuna hükmetti. Zira "Paris şehrinde lâğımcılık, şeh
rin idaresine tâbi bir sağlık hizmeti olduğundan, hiçbir iktisadî, sı
naî, ticari veya ziraî menfaatin mevzuu olamaz" deniliyordu (19). 
( 15 ) -Bundan sonra içtihatların istikametleri değişmemekle be
raber, mucip sebeplerin değişmeğe başladığı görülmektedir. Mah
kemeler serbest meslek sendikalarını tanıyor, fakat âmme hizmetiy
le ilgili olanları reddediyorlardı. 

Paris bölgesi Memurlar Sendikası hakkında Temyiz Mahke
mesince verilen 14 Mayıs 1908 tarihli kararda şöyle deniyordu : 
"Âmme idaresi memurları tarafından teşkil edildiğine göre kanu
nî şeraiti haiz bulunmayan bu sendikanın dâva ehliyeti yoktur 
(20)". 

Seine sulh ceza mahkemesi, P. T. T. memurları sendikası 
hakkında verdiği 20 Temmuz 1909 tarihli fesih kararında, şu mu
cip sebepleri ileri sürüyordu : 

"1884 kanunu, işçi ve patronlara müsavi şartlar dahilinde 

(19) - Le Grom de Maret, aynı eser, sf. 63. 
(20) - Gaston Jèze, aynı eser, Cilt II, si. 254, not 3. 
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müzakere imkânım vermektedir. Eğer vazu kanun bu imkânı me
murlara da vermek isteseydi, buna mâni yoktu" (21). 

Montpellier İstinaf mahkemesi, 27 Mayıs 1931 tarihli bir ka
rarında; Fransa ve Müstemlekât Polisleri Millî Sendikasının açtığı 
bir dâvayı, bu teşekkülün gayri kanunî olmasından dolayı redde
diyordu (22). 

( 16 ) - Umumî mahkemelerin kesin olarak beliren içtihadı, âm
me hizmetiyle sendika'nm kabili telif olmadığı merkezindeydi. Bu
nun başlıca sebebi, sendikanın, grevler tertibi gayesine matuf bir 
teşekkül sayılması idi. İçtihatların umumî bir tetkikinden çıkan mâ
nâ, memuriyetin, 1884 kanunna göre bir sendikanın istinad ede
bileceği "iktisadî" bir menfaati ihtiva etmesine rağmen, grevin âm
me hizmetiyle kabili telif olmaması hasebiyle, memur sendikaları
nın da tecviz edilemiyeceğidir. 

Umumî mahkemeler, içtihatlarını değiştirmediler. Her fırsat
ta, memur sendikalarının açtıkları dâvaları reddettiler. Müddei
umumîlikçe talep edildiği takdirde, de gayri kanunî addettikleri 
sendikaların derhal feshine karar veriyorlardı. Fakat hükümetlerce 
kabul edilen müsamaha prensibi neticesinde, müddeiumumiler, 
umumiyetle bu nevi taleplerde bulunmadılar. Son defa vaki olan 
talep üzerine, Temmuz 1922 de, Seine mahkemesi onbir memur sen
dikasını birden feshetti (23). 

( 17 ) - Fransız Devlet Şûrası da memur sendikasına karşı, umumi 
mahkemelerin içtihadına iştirak ediyordu. Bu hususta bir iki misal 
kâfi gelecektir : 

Devlet Şûrası, Vasıtalı Vergiler Memurlan Millî Sendikası hak
kındaki 13 Ocak 1922 tarihli kararında şöyle diyordu : "Bu birlik, 

(21) -Le Crom de Mar et, aynı eser, si. 64. 
(22) - Pierre Dietsch, aynı eser, sf. 44. 
(23) - H. Barthélémy, aynı eser, sf. 66, not 1. 
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aynı teşkilâta mensup memurların, 1 Temmuz 1901 kanunu hü
kümlerine göre aralarında kurdukları bir meslekî dernek değil, 21 
Mart 1884 kanunu hükümlerine giren bir sendika olmak iddiasiyle 
ortaya çıkmaktadır Bu birliği vücude getiren memurlar, mezkûr 
1884 kanununun 6 ncı maddesinin sendikalara bahşettiği dava 
ehliyetine sahip olamazlar Bu kanunun derpiş ve müsaade ettiği 
yegâne meslek birlikleri, 3 ve 5 inci maddelere göre, gayeleri, üye
lerinin iktisadî, sınaî, ticarî veya ziraî menfaatlerinin tetkik ve müda
faasına inhisar edenlerdir... Vazu kanun, sadece emek ve sermaye 
münasebetlerini düştereken müzakere edebilecek hususî menfaat mü
messillerini kasdetmiştir. Umumî menfaatlerin mümessilleri olan me
murları nazara almamıştır. Mesleklerine ve maaşlanna müteallik 
mevzuattaki bilcümle teminattan ve parlâmentonun, idari teşkilâ
tın faaliyeti üzerindeki murakabesinden istifade eden memurlar, 
vazifeye girerken âmme hizmetinin bütün icaplanna boyun eğmeyi 
kabul eylemişler ve meselâ grev hakkı gibi, millî hayabn ve âmme 
hizmetinin selâmeti ile gayri kabili telif bulunan bazı yollara mü
racaattan da vazgeçmişlerdir" (24). 

Devlet Şûrasının bu konuda misal olarak verebileceğimiz ikin
ci bir kararı da şudur : "Davaya müdahale talebinde bulunan me
mur birliğinin, 1 Temmuz 1901 kanununa göre aynı teşkilâta men
sup memurlardan mürekkep bir meslekî demek olmayıp, 21 Mart 
1884 kanununa tâbi bir sendika olduğunu ileri sürmesine ve hiçbir 
memur birliği de, şu son kanuna göre kurulmuş bir sendika olamı-
yacağına göre müdahale talebinin reddine..." (25). 

§ 6 — Memur demekleri : 

( 18 ) - Memur sendikalarının kanuniliği meselesi, sendikalistler, 

(24) - Recueil des Arrêts du Conseil d'Etat, 1922, p. 37. — Gas
ton Jèze, aynı eser, Cik II, sf. 255, not l'den naklen. 
(25) -SieurMaye, 28 Janvier 1931, Recueil des Arrêts du Con
seil d'Etat, 1931, p. 96. 
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siyasîler ve mahkemeler arasında münakaşa mevzuu olurken, me
murlar 1 Temmuz 1901 kanunundan bil'istifade meslek esasına 
dayanan dernekler de kurmuş bulunuyorlardı. Kanunun 1 inci 
maddesine göre, dernek, "iki veya daha ziyade şahsın, kazanç 
paylaşmaktan başka bir maksatla bilgi ve faaliyetlerim daimî ola
rak birleştirmeleri" idi. Kanunda, bu birliklerin, meslekî menfaat
lerin koruyucusu olarak kurulup kurulamayacaklanna dair bir sa
rahat yoktu. Memurlardan bahseden bir hüküm de mevcut değildi. 
Bununla beraber, bidayette, meslekî derneklere karşı da iki itiraz 
yükseldi. 

( 19 ) - Birinci itiraz, âmme hizmeti gören şahısların meslekî men
faatlerini koruma keyfiyetinin devlete veya ilgili âmme idaresine te
rettüp ettiği, bu gibi birliklerin Fransız idarî sistem ve zihniyetine 
aykm düştüğü, 1901 kanununda meslekî gayelerden bahsedilme
diği, vazu kanuna maksat atfetmenin doğru olamıyacağı mealin-
deydi. Gerçi kanun sarih olarak meslekî teşekküllerden bahsetmi
yordu; fakat meslek menfaatlerinin korunması her halde, 1 inci 
maddedeki "kazanç paylaşmak" maksadına da giremezdi. Binaen
aleyh, umumî olarak, kazanç paylaşmaktan başka bir maksat, mes
lek menfaatlerinin korunmasını da içine alabilirdi. 

( 20 ) - İkinci itiraz, aynı kanunun 21 inci maddesinde "meslekî 
sendikalar hakkındaki ahkâm mahfuzdur" hükmünden doğuyordu. 

Berthélemy'ye göre (26) 1884 kanunundaki sendika, meslekî 
menfaatlerin korunmasına matuf demek demektir. 1901 kanununa 
göre memurlann kurduktan meslekî demeklerle sendikalar arasın
da bir fark yoktur. Sendika kurma hakkını tahdit eden kanun vazu, 
hakikatte meslekî menfaatlerin korunmasını gaye edinen dernekleri 
tahdit etmek istemiştir. Sendika kuramayan memur, meslekî men
faatlerini korumak için demek de kuramaz. 

(26) - H. Barthélémy, Traité Elémentaire de Droit Administratif, 
12 ème éd. Paris, Rousseau, 1930, p. 69. 
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Esmein de hemen hemen aynı mülâhaza ile, memurların 1901 
kanununa göre meslekî demek kuramıyacaklan kanaatinde
dir (27). 

( 21 ) - Fakat parlâmento ve mahkemeler bu kanaatte değildirler. 
1905 te Başvekil Rouvier, Mebusan Meclisinde beyanatında: "1884 
denberi işbaşına gelen hükümetler, 21 Mart 1884 kanununun me
murlara tatbik edilemiyeceği kanaatini taşımışlardır. Fakat demek 
kurma hürriyeti 1901 kanunu ile herkese tanınmıştır" (28) di
yordu. 

Umumî mahkemeler de aynı görüşü paylaşıyorlardı. Paris İs
tinaf mahkemesi, 4 Ocak 1911 tarihli bir kararında bu görüşü şöyle 
ifade ediyordu : 

"Demek akdi ( = convention d'association) 1901 kanunu ile 
tarif edilmiştir. Bu metin umumîdir ve hiçbir istisnası yoktur" (29). 

Temyiz Mahkemesinin 4 Mart 1913 tarihli bir kararında da 
şöyle deniyordu : 

"21 Mart 1884 tarihli meslekî sendikalar kanununun aksine, 
1 Temmuz 1901 tarihli kanun, ne demek kuracak şahıslar hakkın
da, ne, de 3 üncü maddede beyan edilen memnuiyetler (30) dı
şında, gaye ittihaz edilecek hususu tahdit etmemiştir. Memurlar, 

(27) - A. Esmein : Eléments de Droit Constitutionnel, 8 ème éd., 
T. II, Paris, Sirey, 1928, p .131. 
(28) - Maxime Leroy : Le Droit des Fonctionnaires, Paris, 1906, 
p. 52. 
(29) - Cardinal Luçon; Revue de Droit Public, 1911, p. 293. -
G. Jèze, T. Il: p. 251, note 2. 
(30) - Kanunun 3 üncü maddesine göre, gayrimeşru, ğayrikanunî 
'veya âdaba aykırı veya millî ülkenin tamamiyetine ve hükümetin 
cumhuriyet olan şekline zarar verecek bir esasa dayanan veya böy
le bir gaye ile kurulan demekler bâtû ve hükümsüzdür. 
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meslekî menfaatlerinin tetkik ve müdafaası için demek kurabilir
ler" (31). 

( 22 ) -Devlet Şûrası da, 11 Aralık 1908 de, meslekî mahiyette 
memur derneklerinin kanuniliğini, böyle bir demek tarafından açı
lan bir iptal davasını kabul etmek suretiyle tanımıştır (32). 

Memurların sendikalarını reddederek meslekî derneklerini 
tanıyan Devlet Şûrası, bir içtihadın zaruri neticesi olarak 1901 ka
nununa göre kurulmuş bir memur derneğinin, 1884 kanunu çer
çevesinde sendika mahiyetini iktisap için müracaatiyle de gayrika-
nunî bir teşekkül haline geleceğine hükmetmiştir (33). 

§ 7 - Sendika ile Meslekî Dernek farkı : 

( 23 ) - Bu iki nevi birlik arasında kuruluş, bünye ve hukukî ehli
yet itibariyle müsbet hukuk bakımından mevcut farklan İkinci Bö
lümde incelemeğe çalışacağız (No. 89 ve devamı). Burada temas 
etmek istediğimiz, bazı doktriner farklardır. 

Sendikalara karşı takınılan hasmane tavırda, bilhassa bu mü
esseselerin bidayette ihtilâlci sendikalizmin kuvvetli tesirine tâbi 
olmuş bulunmaları büyük bir âmil teşkil etmiştir. Sendika da, mes
lekî dernek de haricen aynı şey gibi gözükmektedir. İki teşekkülün 
de birinci derecede gayesi, muayyen bir meslek, istihsal, hizmet 
sahası mensuplarının, bu sıfatla müşterek olan menfaatlerini ince
lemek, daha sağlam ve teminatlı bir iş hayatı, daha emniyetli bir is
tikbal için gereken çareleri düşünmek ve bunlann tahakkukuna 

(31) - Cardinal Luçon; aynı kaynak. 
(32) - L'Affaire de l'Association professionnelle des employés 
civils de l'Administariton Centrale du Ministère des Colonies -
G. Jèze : Caractère licite des associations professionnelles des 
fonctionnaires; Revue de Droit Public, 1909, p. 61 et suiv. 
(33) - Jurisprudence du Conseil d'Etat, Table Décennale 1925 -
1934, Paris, Sirey, 1950, p. 93. 
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•çalışmaktır. Fakat bu noktadan itibaren, sendika ile meslekî der
nek arasında, memur sendikası aleyhtarları şu farkları görmekte
dirler : 

Sendika itidal bilmez; gayesi memurla âmir arasına girerek tâ
bilik ( = subordination) bağını izale ve âmme hizmetine - tama
men hâkimiyet imkânı bulunamasa bile - tanzim ve sevk bakımla
rından iştirak (34) ve âmme hizmetini bir hususî faaliyet sahası 
haline getirmektir (35). İhtilâlci sendikalizmin tedris ettiği gerek 
b\x gayenin, gerekse gayeye vüsûl için gösterdiği şiddet yollarının, 
âmme hizmeti gibi bir faaliyetle telifine imkân yoktur. Halbuki me
murların, meslekî menfaatlerinin korunması için teşkil ettikleri 
demekler, âmme hizmetinin selâmetine karşı bir tehdit teşkil etme
mektedir (36). Bunlar, birer ikaz ve istişare uzvudur. 

' ( 24 ) - Maxime Leroy ise bü telâkkiye şiddetle hücum ediyor. 
"divide ut imperes" [bölünüz ki hükmedebilesiniz] diyor. Leroy'ya 
göre, meslek esası üzerine kurulmuş bir demekle, bir sendika ara
sında haddi zatında fark yoktur. Memurun sendika kurmasına mü
saade edilmezse, 1901 kanununa göre kurulacak meslekî demek
ler de, hukukî ehliyet farkları müstesna, ayriı işi görebilirler. Ma
mafih mesele burada değildir. Sendikalara husumetin hakikî sebe
bi, bu teşekküllerin, mukaveleyi daha iyi temsil etmelerindendir. 
Sendika nazannda devlet bir patrondur; memur maaşının, işçi gün
deliğinden farkı yoktur; devlet - memur hukukî münasebeti bir hiz
met akti telâkki edilmektedir; bütçe, arz ve talep kaidesine tâbi ola
caktır; iyerarşik itaat münakaşa mevzuu edilebilir... Sendika de
mek, haksız yere işinden çıkanlma halinde Medenî kanunun, za-

(34) - Roger Bonnard, Précis de Droit Public, 7 ème éd., Paris, 
Sirey, 1946, p. 192. 
(35) - Maurice Hauriou : Précis Elémentaire de Droit Adminis

tratifs 4 ème, éd. Paris, Sirey, 1938, p. 76. 
(36) • Gaston Jèze, ayfit ësfer, d II, si. 250. 
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rar - ziyan talebine imkân veren 1780 inci maddesinin tatbikî 
demektir. Sendika heyulasında, devlet, keyfî salâhiyetlerinin zeva
lini görmektedir. Sendikaya muhalefet etmekle, hükümet, 1da-
re'nin gerçekten Âmme İdaresi olacağı günü geciktirmeğe çalışmak
tadır (37). 

Tarafsız bir müellif, bahsi şöyle kapatıyor : "Vakıaların haki
kati içinde, sendika ile meslekî dernek arasında bir mahiyet farkı ol
madığını göremeyecek olan kimdir ? " (38). 

Belçika'h profesör Vauthier, şöyle söylüyor : "Bizde, bir sendi
ka veya meslekî dernek tesisi, birleşme hürriyetinin hususî bir teza
hür şeklinden başka birşey değildir" (39). 

Netekim meseleyi müsbet hukuk bakımından ele alınca, gerek 
İngiltere'de gerek Amerika Birleşik Devletlerinde, bu iki nevi birlik 
arasında esaslı hiçbir fark olmadığı görülecektir. 

§ 8 — Vichy rejiminden evvelki durum ve Doktrin : 

( 25 ) - 10 Temmuz 1940 tarihinde kabul edilen tek maddelik bir 
kanunla üçüncü Fransız Cumhuriyeti tarihe kanşmadan evvelki 
vaziyeti, nihaî olarak ve hulâsatan, şu şekilde belirtebiliriz : 

Devlet, vilâyet, komün ve âmme müesseseleri memurları, 
1901 kanununa göre meslekî menfaatlerinin tetkik ve müdafaası 
için dernekler kurma hakkını haizdirler. Hükümetler ve umumî ve 
idarî kaza mercileri de bu hakkı memurlara tanımaktadırlar. 

(37) - Maxime Leroy : Les Transformations de la Puissance Pub
lique, Paris Giard, 1907, PP. 249 -251. 
(38) - Le Grom de Maret : Du Statut des fonctionnaires dans son 
rapport avec les droits de syndicat et de grève, (thèse), Paris, Si-
rey, 1910, p. 73. 
(39) - Maurice Vauthier : Précis de Droit Administratif de la Bel
gique, 2 ème éd., Bruxelles, Larder, 1937, p. 46. 
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Aynı memurların, 1884 kanununa göre teşkil ettikleri sendi
kaları, umumî mahkemeler de idare mahkemeleri de kabul etme
mektedirler. Bu kaza mercilerine göre 1884 kanunu memurlara 
şâmil olamaz. İdari kaza, memur sendikalarının, meslekî menfaat
ler veya üyelerin şahsî menfaatleri namına açtığı dâvaları reddet
mektedir. Umumî mahkemeler de, müddeiumumilerin bu neviden 
her sendika hakkında açacaktan dâvalan kabule ve bunların feshi
ne hükme âmâde bulunmaktadırlar. 

( 26 ) - Fakat memur sendikaları, idarî veya umumî kazanın mü
dahalesinden uzak kaldıkları müddetçe, hükümetlerin karşısında 
büyük bir politik kuvvet teşkil etmekteydiler. Bunlara karşı müd
deiumumileri tahrik ederek, 1884 kanununun fesih hakkındaki 
hükümlerini tatbike kalkışmak kolay iş değildi. Bilhassa memur 
sendikalarının meydana getirdikleri federasyonlar ve daha ilk yıl
larda C. G. T. (— Confédération Générale du Travail = Umumî 
iş konfederasyonu) ile kısmen birleşmiş olmaları (40), hükümeti 
ve İdareyi, bunların filî mevcudiyetini kabule ve hattâ bunlarla res
mî temaslara mecbur bırakmıştı. Bir Dahiliye Vekilinin 25 Eylül 
1924 de valilere yaptığı bir tamimde şu sabrlar göze çarpmakta
dır : 

"Vilâyet servis şefleriyle, mahallî memur sendikaları arasında 
sıkı ve devamlı münasebetlerin tesisine hükümet büyük ehemmiyet 
atfetmektedir. Komün memur ve işçileri sendikalariyle belediye ida
releri arasında da bu nevi münasebetler kurulmasının çok şâyânı 
arzu olduğu kanaatindeyim. Bu sebeple, vilâyetiniz dahilindeki be
lediyelerle temas ederek onlara, sendikalarla tesis edecekleri müna
sebetlerin, meşru otoritelerine ve komün muhtariyetine halel getti

l o , ) -1933 yılında CG. T. nin mevcut 840.000 üyesinden 
355.000 i, 8 federasyon ve sendikaya mensup memurlardan terek
küp ediyordu - Pierre DietschjDe la légalité des syndicats de foncti
onnaires,'Paris, Sirey, 1934, p. 42. 
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meksizin hizmetlerin hüsnü ifası ve içtimaî huzur için faydalı olaca
ğını anlatmanızı fica ëderirh" (41). 

Bu durum, üçüncü cumhuriyetin sonuna kadar böylece devam 
etti. 

( 27 ) - Filî vaziyetin gösterdiği bu keşmekeş, muhtelif sendika-
list cereyanların mahiyeti, âmme hizmeti. ve devlet otoritesi mef
humu, sendikalann idarî sahadaki gayeleriyle iyerarşik münasebet
ler meselesi, memur birliklerinin C. G.T. ye bağlılıklannm uyandır
dığı intiba, Fransız Doktrininde, memurların meslekî taazzuvları 
mevzuunda üç nazariyeyi ortaya çıkardı. 

(28) - A) Memut'uii mesleki birleşme hakkmı reddeden nazari
ye : Bu nazariyeye göre, memurlar kendi aralarında yardımlaşma 
teşekkülleri kurabilirler; fakat şahsî meslek menfaatleri veya mes
leğin menfaati namına birleşmezler. "Siyasî taazzuv devam ettik
çe - ki devam edeceğinden şüpheye mahal yoktur - âmme otoritesi 
mefhumu baki kaldıkça, devlet memurunu, hususî sanayi işçisine 
benzetmeğe imkân yoktur. Memur, âmme idaresinin tek tarafb bir 
tasarrufu ile tâyin edilmiştir; işçi, serbestçe münakaşa edilmiş bir 
akitle iş münasebetine girer. Memur, parlâmentonun her yıl tesbit 
ettiği bütçeden kanunla muayyen bir maaş alır; işçi, miktarını, ikti
sadî âmillerin tâyin ettiği ve üzerinde patronla mutabık kaldığı bir 
ücrete müstahaktır. Memur ise, hattâ bazan hususî hayatına dahi 
müdahale eden bir disipline tâbidir; işçi ancak tarafeynin kanunu 
olan mukavele ile bağlıdır. Memur, prensip itibariyle azledilebilir. 
Memuriyetten ayrılmak isterse istifasının kabulü lâzımdır. İşçi ise, 
ancak iş akdinin, hususî hukuk hükümlerine göre feshini icabettiren 
bir sebeple işinden çıkarılabilir veya ayrılabilir (42). Memurların, 
hususî durumlan icabı, idare ile kendi aralarına mutavassıt koyabil
melerine irrikân görülemez. Böyle bir mutavassıt ancak işçi ile patron 

(4İ) -Pierre Diéàch, atßi ésêr, si. 43. 
(42) - A. Esmein, aynı eser, Ç. lì, sf. 1È9. 
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arasında mevcut olabilir; kollektif iş akdini intaç eder. Devletle me
mur arasında akit olmadığına göre mutavassıt neyi müzakere edecek
tir? Olsa olsa bu gibi teşekküller, memuru, idarî otorite ve iyerarşiden 
kurtarmağa çalışacaklardır. Bu ise âmme hizmetinin ve âmme otori
tesinin mahiyetiyle kabili telif değildir. İdare edilenleri devlet otorite
sine tâbi kılmakla mükellef olan memurların, bu otoriteye, evvelâ 
kendilerinin tebaiyet göstermeleri şarttır. 

(29) - B) Memurun meslekî birleşme hakkım kabul eden nazariye : 
Bu nazariye taraftarlanna göre memur birlikleri, her ne olursa olsun, 
âmme hizmetlerinin icaplanna ve âmme otoritesine karşı cephe al
mış sayılamazlar. Kanunen teşekkül eden bir memur birliğinin, me
mur statüsünde değişiklikler yapılmasını, çalışma şartlannın yeni ih
tiyaçlara uydurulmasını istemesi, memurla devlet arasındaki hukukî 
münasebeti çiğnemek değildir. Her memur, ve bütün memurlar, 
kendilerini ilgilendiren kanun hükümlerinin değişmesini isteyebilir
ler. Bunu, memur olmayan bir vatandaş da isteyebilir. Memuriyet 
şartlannın değişmesini istemek için, mutlaka memurla devlet ara
sında mukavelevî bir münasebetin mevcudiyeti elzem midir? Yoksa 
memur bir iş mükellefi ( = réquisitionné) midir ? 

Memur birliklerinin idarî iyerarşi bağlannı gevşetmeğe matuf 
oldukları iddiası da yanlişbr. Memurlann daha garantili bir hayata 
kavuşmalannı, işin içaplariyle telif edilebilecek azamî bir hürriyetten 
istifade etmelerini istemek haksızlık olamaz "İdari disiplini bu de
rece mutlak bir mahiyette muhafaza için de bir sebep yoktur" (43). 

Nihayet, devlet memurlarının hususî sektör işçilerine, benzeti-
lemiyeceği iddiası da yersizdir. Bu iddia ancak liberal devlet görü
şüne uyar. Halbuki bugün, daha pek az bir zaman önce hususî faa
liyetin elinde olan sahalar devlete intikal etmiş bulunuyor. Görülen 
hizmet ise aynıdır. Eskiden bu faaliyeti çevirenlere tanınan birleşme 

(43) - Maurice Quvergçr : De la situation ides fonctiqnnaires 
depuis 1940, Pqr^ J,?6r. Qén. 4f f*ro$ et-de fwr\sp.t p. 11§, 
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hakkını, aynı işi bugün görenlere tanımamak mantıkî olur 
mu?" (44) 

( 30 ) - C) Uzlaştırıcı nazariye : Bu nazariye, memurları, hâkimiyet 
( = autorité) vetemşiyet ( = gestion) memurlan olarak ikiye ayır
ma esasına müstenittir. Böyle bir tasnifin en hararetli müdafii 
Bertehéiemy olmakla beraber (45) tasnif eskidir ve evvelce mevzu-
ubahis ettiğimiz 22 Mayıs 1894 tarihli teşriî tefsirin (No. 10) mucip 
sebebini teşkil etmiş, o zamandanberi de bir hayli taraftar ve aleyh
tar toplamıştır. 

Hâkimiyet memurlan, devletin hâkimiyet hakkının kullanıl
masına, âmme kudretinin icrasına bilfiil iştirak edenler, hâkimi
yet tasarruflannda bulunanlardır. Temşiyet memurlan ise, bu gi
bi tasarruflann dışında kalan işleri gören memurlardır. Bunlann 
gördükleri işin mahiyeti, hususî faaliyete benzer. Bunlara birleşme 
hakkı verilmelidir; fakat hâkimiyet memurlannın birleşmelerine 
müsaade olunamaz. 

( 31 ) -Aynı nazariye içinde hâkimiyet - temşiyet memurlan tas
nifinin, istinad ettiği esaslar bakımından, ikinci bir şeklini de bul
mak mümkündür. Buna göre, memurlar, ittihaz ettikleri tasarruf
lann mahiyetine değil, mensup olduklan hizmet şubesinin siyasî 
veya idari ehemmiyetine binaen tefrik edilmeli ve zabıta, adalet, 
diplomasi, millî savunma gibi hizmet şubeleri mensuplanna, bir
leşme hakkı tanınmamalıdır. 

( 32 ) - Berthélemy'nin kuvvetle müdafaa ettiği birinci şekildeki 
tefriki, Ayan Meclisi 19 Mayıs 1919 oturumunda, sendikalann hu
kukî ehliyetlerini genişleten 12 Mart 1920 kanununun müzakeresi 
sırasında, hâkimiyet memurlarına sendika kurma hakkım reddedip, 

(44) - Maurice DuVerger, aynı eser, sf. 117. 
(45) - H. Berthélemy : Traité Elémentaire de Droit Administratif, 
12 éme éd., Paris, Rousseau, 1930, p. 58 et suiv. 
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temşiyet memurlanna bu hakkı tanıyan bir metni kabul suretiyle 
benimsemiş (46 ) , fakat Mebusan Meclisi bu nevi umumî ve müp
hem bir tefrikin zararlı olacağı düşüncesiyle ikinci mahiyetteki tefri
ke temayül suretiyle, siyasî ve idari ehemmiyeti sendika hakkını 
bahşetmeğe mâni olan hizmet şubelerinin tasrihi yolunu tutmuştu 
(47 ) . Bu kıstas üzerine iki meclis arasında çıkan ihtilâf, neticede 
statüko'nun muhafazası karariyle sona erdi (No. 12) . 

( 33 ) - Berthélemy, uzlaştırıcı nazariyenin esaslanndan olan bir 
tefriki ortaya atmış bulunmasına ve Traité'sinin 1921 deki 9 uncu 
tabında açıkça, "nazariyemiz doğru ise hâkimiyet memurlan asla 
sendika kuramazlar;... buna mukabil, temşiyet memurlan, hususî 
sanayi ajanlariyle aynı şerait dahilinde bulunduklanndan sendika 
teşkilinde serbest olmalıdırlar" demesine (48) rağmen, eserinin 12 
nei tabında (1930) , "şüphesiz hâkimiyet memurlannın sendika 
kurmalanna imkân yoktur... buna mukabil temşiyet memurlan sen
dika kurmakta serbest değiller midir?" şeklinde mes'eleyi vaz et
mekte ve 1884 kanununun, münhasıran hususî sanayi ve ticaret sa-
halanndaki memur ve işçilerin menfaatlerini istihdaf ettiğini, bu ka
nunla güdülen gayenin, iş şartlan üzerinde, ferdî akitler yerine top
lu iş mukavelelerinin ikâmesini temin suretiyle her iki âkit tarafın 
kuvvetleri arasında bir muvazene tesisi olduğunu bildirmekte ve bu 
sefer, "Halbuki memurların, kendisiyle pazarlık edebilecek patron-
lan yoktur; mesleğe girerken, amirliğini kabul ettikleri şefleri var
dır... sendika, işçilere bahşettiği avantajlan memurlara bahsedemez; 
sendika, memurlan, sadece, hizmetin hüsnü ifası icabatından ola
rak itaatle mükellef bulunduktan otoriteye karşı toplu mukavemete 
sevkeder. 1884 vazıı kanununun istediği de herhalde bu değildir. 
Bu hususta meslekdaşlanm Esmein, Duguit ve Fernand Faure'un 

(46) • H. Berthélemy, aytıt eser, sf. 67. 
(47) - Pierre Dietsch, aynı eser> sf. 133. 
(48) •- Léon Duguit : Traité de Droit Constitutionnel, T. IH, 2 éme 
éd. Paris, Boccard, 1923, p. 231'den naklen. 
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görüşlerini paylaşmaktayım: hiçbir memur sendikası kanunî bir te
şekkül sayılmamalıdır (49)" demek suretiyle bidayetteki fikrinden 
caymış görünmektedir. 

( 34 ) - Memurlann - meslekî derneklerine gelince : Berthélemy, 
1901 kanununun ve kazaî içtihatların, sendika ile meslekî dernek 
arasında yarattığı farka bakmaksızın, "Sendika tâbiri, 1884 kanu
nuna göre, meslekî menfaatlerin müdafaası için kurulan bütün bir
likleri ifade eder; sendika kurma hakkını tahdit eylerken, vazu ka
nun, meslekî menfaatlerin müdafaası için birleşme hakkını tahdit 
etmiştir" demekte ve gene hiçbir tefrik yapmaksızın, memurlann 
1901 kanununa göre meslekî demekler de kuramıyacaklannı söy
lemektedir (50). Berthélemy, bu hususta da, "Esmein'in müdafaa 
ettiği fikre kuvvetle bağlı" olduğunu bildirmektedir. 

Beri taraftan Esmein ise, Berthélemy'nin, hâkimiyet - tem
şiyet memuru tefrikine hücum ile, - onun fikir değiştireceğini de bil
mediği için, - temşiyet memurlannda sendika kurmağa, hattâ grev 
yapmağa hak görmesini tenkit etmekte ve bizzat, memurlann mes
lekî menfaate müstenit hiçbir teşekkül kuramayacaklannı söyleye
rek, yukarda işaret ettiğimiz birinci nazariyeye taraftarlık etmek
tedir (51). 

Hauriou da, memur sendikalanna, ihtilâlci sendikalizmin bu 
teşekküllere tedris ettiği görüşlerin tesirinden kurtulamayarak bak
makta ve bu noktadan memur sendikalannı âmme idaresiyle kabi
li telif görmemektedir. Fakat, "memur derneklerini itham için aynr. 
sebepler mevcut değildi" diyor (52). 

(49) - Berthélemy, aynı eser, sf. 65. 
(50) - Berthélemy, aynı eser, sf. 69 - 70. 
(51) - A. Esmein, aynı eser, ç. 11, şf. 130 -131. 
(52) - Maurice Hauriou : Précis de Droit Administratif et de Drpit 
Public, 12 éme éd., Paris, ßirey, 1933, p. 746, note 27. 
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Duguit, memur sendikalarına şiddetle aleyhtardır. Bu hareke

tin, ihtilâlci sendikalizmin eseri olduğunu ve C. G.T. ile birleşen 
sendikalann C.G.T. nin ihtilâlci doktrinini benimsediklerini, bu 
doktrinin ise fenalıklarını anlattıktan sonra, C. G. T. ye karşı cezri 
harekette bulunulmasını tavsiye etmekte ve sendikalizm hakkında 
şunları söylemektedir : "Böyle bir iddia kabul olunamaz. Buna mü
samaha gösterecek bir hükümet yoktur. Buna müsamaha etmek, 
modern devletin temel unsuru olan âmme hizmetinin hakikî manâ
sını anlamamaktır Buna müsamaha gösterecek bir hükümet, ken
di kendini yıkacaktır" (53). 

Meslekî dernekler hakkında ise, Duguit'nin kanaati şudur : 
"memurlann meslekî menfaatlerinin kanunî vasıtalarla müdafaası: 
hig şüphesiz meşru bir gayedir... böyle bir dernek tamamen meşru 
ve sahihtir" (54). 

§ 9 — Vichy rejimi : 

( 35 ) - Vichy hükümeti memur birlikleri meselesini, kuruluşunun 
üçüncü ayında ele alarak 15 Ekim 1940 tarihli Memur Dernekleri 
kanununu çıkardı. Bunu müteakip, Fransa'nın uzun bir müddetten-
beri ihtiyacını şiddetle hissettiği mazbut bir memurin statüsünün 
tanzimine geçilerek 14 Eylül 1941 kanunu ile buna ek kadro ka-
nunlan kabul edildi. 

Vazıı kanun, bir taraftan otoriteye büyük ehemmiyet verirken, 
diğere taraftan memurlann meşru menfaatlerinin de ehemmiyetini 
kabul ederek bunlann müdafaasını temin maksadını da güdüyordu. 
Hükümet âmme hizmetlerinde vuku bulacak aksaklık ve suiistimal
lerin, memurlar seslerini çıkarabildikleri takdirde önlenebileceğim 
ye icabeden tedbirlerin de gene memurlar tarafından teklif edilebi
leceğini de düşünüyordu. Bu fikirlerle, memurlar, dernekleri vası-

(53) -Léon Duguit, Trqité, Ç. IH, şf. 223. 
(54) - Léon Duguit, ayn\ ®S#r, şt, 233 - 2M, 
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tasiyle âmme hizmetlerinin tanzim ve terakkisi meselelerine fîlen iş
tirake davet olunuyorlardı. 

Vazıı kanun, memur birlikleri konusunda eskidenberi çatışan 
sistemlerden her birinin iyi tarafını alıp kötü tarafını atarak, bir sen
tez kurmağa çalıştı. Ötedenberi ihtilaflı olan mühim meselelerin her 
birine, hem memurların meşru menfaatlerini, hem âmme hizmetinin 
selâmetini temin edecek çareler aradı ( 5 5 ) . 15 Ekim 1940 kanu
nu, totaliter bir hükümetten gelmekle beraber birçok demokrat 
memleketlerde tahakkuk ettirilemeyecek kadar hürriyetçi bir rejim 
tesis ediyor, memur birlikleri etrafında 1884 tenberi devam eden 
keşmekeşi ve mücadele havasını yatıştırarak âmme memurlarına 
müstakar bir nizam sağlıyordu. 

( 36 ) - 15 Ekim 1940 kanunu, memurların meslekî menfaatler 
esası üzerine birlişmeğe haklan olduğunu 1 inci maddesinde kabul 
etmektedir. Kurulacak teşekküllerin adı (Memur dernekleri) dir. 
Memur sendikalan tâbiri kalkmıştır. 

Fakat bilaistisna bütün memurlar bu derneklere üye olamaz
lar. Kanunun 3 üncü maddesine göre işgal ettikleri mevkiler, gerek. 
mahiyet gerekse ehemmiyet itibariyle devlet kudretinin istimaline 
doğrudan doğruya iştiraki istilzam eden memurlar, derneklere gi
remezler. 

Kanunun burada yaptığı tefrikle, Berthélemy'nin tefriki ara
sında şu fark vardır : Berthélemy, hâkimiyet ve temşiyet memurla-
nnı hukukî bir nazarla ayırmaktadır. Halbuki 15 Ekim 1940 ka
nunundaki tefrik tamamen politik ve pratiktir (No. 3 2 ) . Zira her 
idarenin kendi teşkilât nizamnamesi, işgal eden şahsın meslekî der
neklere üye olabilecek ve olamıyacak memuriyet vazifelerini tâyin 
edecektir ( 56 ) . 

(55) - Maurice Duverger, aynı eser, si. 114. 
(56) - Maurice Duverger, aynı eser, sf. 118. 
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Her vekâlet teşkilâtında aynı İdareye bağlı ve aynı kadroya 
mensup veya aynı mahiyette vazifeler deruhte etmiş bulunanlar ara
sında ancak bir demek kurulabilir. Beher kategori için birden fazla 
dernek tesis edilemez (57). Bu hükümle evvelâ memur demekle
rinin tam mânâsiyle (meslekî) olmaları temin edilmek istenmiştir. 
Âmme hizmetlerinde müteaddit meslekler vardır. Maden mühen
disi de, hukuk müşaviri de, daktilograf da memur olabilir. Aynı 
mesleğe mensup bulunduktan söylenebilir mi ? (58). 

Kanunun ikinci hedefi, üçüncü maddenin son fıkrasındaki 
"Meslekî derneklerin gerek kendi aralannda, gerek sair birlikler, 
sendikalar ve demklerle birleşmeleri" yasağından da anlaşıldığına 
göre, devlet otoritesini sarsacak derecede kuvvetli memur teşek
küllerinin vücut bulmasını önlemekti. 

Hangi memurlann, demek kurma bakımından aynı kategori
ye mensup sayılacaklan, Devlet Şûrasından geçirilecek bir nizam
name ile belirtilecekti. 

Vichy rejiminin, devlet memurlanna tanıdığı meslekî birleşme 
hakkının ana hatlan bundan ibarettir. 

§ 10 - 19 Ekim 1946 kanunu : 

( 37 ) - Fransa'nın kurtuluşunu müteakip, âmme memuriyetini 
«saslı surette ilgilendiren meseleler ele alınmağa başlandı. 9 Ekim 
1945 tarihini taşıyan müteaddit kararnamelerle, yüksek memurla
nn tâyin şekilleri değiştirildi, merkez idare teşkilâtında muhtelif 
servisler geniş ölçüde tevhid edildi ve bilhassa, Başvekâlete bağlı 
t i r Âmme Memuriyeti Müdürlüğü ( = Direction de la Fonction 
Publique) kurularak, âmme hizmetlerinde eksikliği hissedilen dai
mî bir koordinasyon ve sevk organı vücude getirildi. 

(57) • Charles Crozat : 14 Eylül 1941 yeni Fransız kanununa göre 
devlet memurları; EbüYulâ Mardin'e Armağan, istanbul Ünv. Hu
kuk Fak. Neşr. 1943, sf. 445. 
•(58) - Maurice Duverger, aynı eser, sf. 122. 
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Gene aynı tarihli kararnamelerle Vichy hükümetinin çıkardığı 
memurin mevzuatı iptal edilmiş olduğundan, eski rejime göre tek
rar teşekkül eden memur şendikalan, idarî reform hareketine işti-
rake davet olundu. 

( 38 ) - Memur statüsü hakkında ilk proje başvekil yardımcılığı ta
rafından hazırlandı ve mütalâaları alınmak üzere ilgili sendika ve 
vekâletlere tevdi edildi. Devlet Şûrasında, evvelâ bir komisyon, 
sonra da umumî heyet tarafından projenin bütün hükümleri birer 
birer incelendi ve teknik tashihler yapıldı. Vekiller Heyetinde de 
aynca incelendikten sonra proje, Meclis Dahiliye Komisyonuna ha
vale edildi. Komisyon sıkı bir incelemeden sonra projeyi Meclise 
sundu [ = İkinci Müessisan Meclisi]. Projenin ilk şekli, komünist 
bir vekilin elinden çıkmıştı; Mecliste, Halkçı Cumhuriyet Partisine 
mensup bir mazbata muharriri tarafından müdafaa ve kabul ettiril
di. Bu suretle projenin, partizanlık gayretleri güden bir eser olma
dığı belirtilmek istendi (59). 

( 39 ) - 1946 kanununun 6 ncı maddesi şöyle demektedir : "Me-
murlann sendika hakkı tanınmıştır, iş Kod'unun (60) üçüncü ki
tabının hükümlerine tâbi olacak olan memur sendikaları, her nevî 
kaza merciinde dava ehliyetini haizdir. Bilhassa idari kazada, me
murin statüsüne mütedair tanzim tasarruftan ve memurlann müş
terek menfaatlerini haleldar eden ferdî kararlar aleyhine dava aça
bilirler". 

Bu sarih hüküm üzerine, esasen Vichy mevzuatının iptaliyle 
yeniden kurulmağa başlayan memur sendikaları, daha kuruluşları
nı tamamlamadan üçüncü cumhuriyet zamanındaki gayrikanunî 

(59) - Présidence du Conseil : Documentation française no. 832, 

(6,0) • Code du Trqmh <&t«wlp if mevzuattntn tqphtça tedpiniyle 
meydana getirilmiştir. Sendikalar hakkındaki lß84 tarihti kanun* 
bu Code'un 3 üncü kjfafrmfn i& 2ß mad^gşin? fes{$ ed^er. 
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vaziyetlerinden çıkarak, artık içtihadın dà önünde duramıyacağı vë 
ancak doktrinin hücum edebileceği kanunî bit statüye girmişlerdir. 

Buna mukabil memur demekleri hakkında kanun, hiçbir hük
mü ihtiva etmemektedir. Fakat bu sükût; bir nehye atfedilmiyor. 
Eweldenberi kanuniyetleri kabul edilmiş bulunan bu teşekküller 
ayni mahiyeti muhafaza etmektedirler (61). 

( 40 ) -19 Ekim 1946 kanununu takip eden 27 Ekim 1946 Esas 
Teşkilât Kanunu önsözünde ( = dibace = préambule) "Fransız 
halkının ... 1789 İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesiyle be
lirtilmiş olan insan ve vatandaş hak ve hürriyetlerini ve cumhuriyet 
kanunlannca tanınan temel prensipleri resmen teyid" ettiğini ve 
bunlara ilâveten ". . . zamanımız için bilhassa elzem olan aşağıdaki 
siyasi, iktisadî ve içtimaî prensipleri ilân..." eylediğini bildirmekte 
ve bu elzem prensipler arasında şunlan saymaktadır : 

"Herkes, hak ve menfaatlerini sendikal hareket yoluyla ve 
dilediği sendikayı iltizam suretiyle müdafaa edebilir", 

"Grev hakkı, bunu tanzim eden kanunlar çerçevesi içinde 
kullandır". 

( 41 ) -1946 kânununun Fransız meıriür hukukuna getirdiği ye
nilik bundan ibaret değildir. Bu kanunun mevzuumuz itibariyle bi
zi yakından ilgilendiren eh mühim üç eseri şunlardır : 

1 — Âmme Memuriyeti Yüksek Konseyi 
( = Conseil Supérieur de la Fonction Publique) 

2 — Müşterek İdari Komisyon* 
( = Commission Administrative Paritaire) 

3 — Mu£tërëk f ékriik Komitê 
( = Comité technique Paritaire) 

(61) • Présidence dû CofiSêil, àgm itéSîfci, sf. S. 
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Bu organların vazife ve salâhiyetlerini ilerde inceleyeceğiz (No. 
106 ve devam). Yalnız şimdilik şu kadanna temasla iktifa edelim: 
bu organlar Fransız âmme memuriyetinin ve hizmetlerinin sevk ve 
tanziminde geniş bir rol oynarlar ve yan yanya idare mümessille
riyle memur mümessillerinden mürekkeptirler. 

Bu suretle sadece memur sendikalarının meşruiyeti tanınmak
la iktifa edilmemiş, bu sendikalar idareye iştirak ettirilmiş, koordi
nasyon, disiplin, terfi, asgarî geçim miktannın tesbiti gibi en mü
him mevzular, yansı (patron - devlet) i, yansı da (işçi - memur) u 
temsil eden yukanki heyetlere devredilmiştir. 

Esmein, Duguit, Hauriou, Berthélemy ve daha bu otoriteler 
gibi nice büyük idarecilerin bu günleri görmeleri ve düşündüklerini 
söylemeleri bizim için ne kadar ilgi verici olurdu. 
( 42 ) - Yeni Fransız âmme idaresinin bu mümessilleri hakkında, 
Waline'in 1951 tarihli Traité'sinde herhangi bir kıymet hükmü ara
mak beyhudedir. Fakat kanun, umumî efkârda muhtelif akisler 
uyandırmıştır. 

Umumî iş Konfederasyonu (C.G.T.) sekreteri Neumeyer, ye
ni Memurin kanununun bütün sendikalar tarafından hararetle 
karşılandığını, bu kanunun memurlann idareye iştirakini, - karar 
hakkı gene idarede kalmak üzere - kurulan müşterek komisyonlar 
vasıtasiyle temin etmiş bulunduğunu söylemekte ve "bu kanun, 
bugün hemen bütün idarelerde görülen vaziyete nazaran mühim 
bir terakkidir" demektedir (62). 

11 Ekim 1946 tarihli Tribune Economique gazetesinde 
François Mannelet, yeni kanunun memur teşekküllerine müşterek 
bir zihniyet ilham etmesi gerektiğinden bahsile muhtelif komitele
rin, tesisini memnuniyetle karşılamakta, fakat sendikalizmin bu şe
kilde takviye edilmesinin, memur federasyonlan muhitinde şiddetli 
fikir mücadelelerine yol açacağını tahmin etmektedir. 

(62) - Présidence du Conseil, aynı vesika, sf. 8. 
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Fransız hükümeti de şu kanaattedir : "Bu kanunla... sendi-
kalizm, bir hamlede İdarenin sinesine yerleşmiş bulunuyor. Sendi-
kalizm, İdarede bugün işgal etmekte bulunduğu mevkii, hususî faa
liyet sahasında ancak uzun mücadeleler neticesinde toplu iş akitle
rinin teşmili ve teşebbüs komitelerinin tesisiyle elde edebilmişti. Bu-
günki kazanç mühimdir; zira İdare, sadece en büyük millî teşebbüs 
( = entreprise) olmaktan ibaret değil, aynı zamanda bizzat devle
tin teşahhusudur. Bu sebeple birçoklan, 1946 kanununu Devlet 
içinde sendikalizmin hedefine erişi olarak tes'it etmişlerdir" (63). 

// — Ingîlterede 

§ 1 -—Birleşme hürriyeti ve sendikalar (= Trade Unions) : 

( 43 ) - İngiliz hukukna göre, gayrimeşrû bir maksada matuf ol
madıkça ve kanun hükümleri ihlâl edilmedikçe genel olarak birleş
me hususunda herkes tam bir serbestiye sahiptir (64). Bu serbes
tinin mesnedi, esasen insanın dilediğini yapmakta ve binaenaleyh 
dilediği hemcinsiyle ittifak etmekte hür oluşu keyfiyetidir (65). 

Lâkin bu hürriyetten her zaman tam mânâsiyle istifade imkâ
nı olmamıştır. Gizli siyasî ve dinî cemiyetleri takip için çıkarılmış 
bulunan kanunlar, bu hürriyeti daraltmışlardır. Meslekî mahiyette 
birlikler kurma hürriyetinde ise en ağır tahdit, Common law'daki 
"restraint of trade" (iktisadî faaliyeti takyit) suçu olmuştur. Bugün 
ancak bir şahsm iktisadi faaliyetini cebir, şiddet veya hile ile tahdit, 
fiili suçu meydana getirir. Halbuki 1824 yılına gelinceye kadar, iş 

(63) - Présidence du Conseil, aynı vesika, sf. 7. 
(64) - O. Hood Chalmers : Chalmers and Phillips, Constitutional 
law of Great Britain the British Empire and Commonwealth, 6th 
ed., London, Sweet and Maxwell, 1946, p. 482. 
(65) • G.A. Forrest : Ridge's Constitutional Law, 8th ed., London, 
Stevens, 1950, p. 394. 
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şartlarım tekâmül ettirmek^ ücretlerin yükselmesini temin eylemek 
için fertlerin, rizalariyle, kendi aralannda birleşmeleri dahi bir "res
traint of trade" idi. Çünki bu insanlar, toplu hareket edecekler ve 
ekseriyetin menfaatini temin için bazan bir ekalliyet; gayet müsait 
şartlarla da olsa herhangi bir işi kabul etmekten, tesanüt namına 
diğerleri tarafından menedilecekti. Böyle bir birlikte, fertler istedik
leri gibi hareket imkânından mahrum bulunacaklardı. Çünkü 
müşterek bir fikirle, birbirlerinin iktisadî faaliyetini tahdit edecek
lerdi. Bu ise, kâffesini "restraint of trade" suçu ile ithama yeterdi. 

İş şartlarını ve ücretleri tesbit ve tâyin, münhasıran devlete ait 
olan bir salâhiyetti. 

( 44 ) - Bununla beraber XVlII ihci asır ortalarında, devletin böyle 
bir salâhiyetle kendisine inhisar ettirdiği bu vazife tamamen ihmal 
edilmiş bulunuyordu. Sânayi inkılâbı başlamıştı. Birlik kurmaları 
memnu olan işçilerin iş şartlan vè ücretleri, fazla istihsalin sermaye 
sahiplerinde tab'ı beşer iktizası gittikçe arttırdığı kazanç hırsı ile, 
ancak işverenler tarafından tésbit edilir Öİrhuştü. İş sähipleriniri ik
tisadî baskılan vé sosyalizmin işçi kitlesine verdiği hız vè ilham ile 
ilk işçi birlikleri kurulmağa başladı. 

Bu birliklere Trade Union ( = sendika. Tam tercüftiesiyle, 
tâbir caizse "İş birliği") ismi veriliyordu. Trade Union'un* gayesi, 
îş hayatındaki şartları muhafaza veyà tekâmül maksadiyle, işçilerin 
daimî bir surette bir araya gelmeleri" idi (66). Trade Union'lann 
iş hayatında artan nüfuzlari karşısında, buhlann, restraint of trade 
suçunu işlemekte oldukları Ve corflmöri làw'à göre gayrimeşrû bir 
gayeye matuf birlikler sayılmalar! lâzıırigeldiği öne sürüldü vê 

(66) - Sidney and Beatrice Wèbb : L'Histoire dü Trade Unio
nism - Maurice Lathöüd ': Lé Moiiuemêni Ouvrier Anglais, Lyon, 
Bosc Frères, 1938, p. É déri. 
(67) - Combination Atb - ÎêÔO yïlïM kàdar Çikarilrriiş Dükridn-
lar tevhid edilerek 1800 tarihli Consolidating Ad iscläf olméti. 
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1797 ile 1824 arasında çıkarılan müteaddit kanunlarla (67) 
Trade Union'lar yasak edildi (68). 

( 45 ) - 1824 te ısdar olunan "The Combination Law Repeal 
Act" (69) ile iş şartlannı tekâmül ve ücretleri arttırma maksadını 
güden birlikler hakkında sadece cezaî takibat kaldınlmakla iktifa 
olundu. Mezkûr maksatlara hüsnüniyetle hizmet eden birlikler suç 
işlemiş sayılmayacaklardı. Fakat ertesi yıl, obstrakşın ve intimidey-
şın ( = obstruction and intimidation) suçlan ihdas edilerek yeni 
cezalar vazedildi. 

1 1859 da çıkarılan bir kanunla, iş şartlannı ve ücretlerini tan
zim hususunda "muslihane ikna" a (70) ve Trade Union tarafın
dan toplu iş mukaveleleri akdine müsaade edildi. Mamafih bu su
retle işçi birlikleri kanun nazannda kabul edilmiş olmuyor, yalnız 
devlet tarafından bunlara karşı "hukukî tegafül" gösteriliyor
du (71). 22 sene daha, bu birlikler "restraint of trade" maksadım 
güttükleri iddiasiyle, gayrikanunî teşekküller olarak ilân edilmek 
tehdidi altında kaldılar (72). Mahkemeler de bu teşekkülleri tam-
*mıyor ve kendilerine hiçbir dâva hakkı bahşetmiyordu. Trade Uni
on, mevzuu ne olursa olsun, aktettiği bir mukavelenin ifasını mah
kemeden talep edemiyordu. Bu nevi teşekküller (yok) farzedildiği 
için, bir Trade Union'un malım çalan veya parasını zimmetine geçi
ren müstahdem takip dé edilmiyordu (73). 

(67) -'Combination Acts - 1800 yuna kadar çıkardmtş bulunanlar 
tevhid edilerek 1800 tarihli Consolidating Act ısdar olundu. 
(68) - Maurice Lathóud, aynı eser, p. 3. 
(69) - Combination hanunlartnm ilgası hakkında kanun. 
(70) - "Peaceful persuasion". 
(71) - Maurice Lathoud, aynı eser, si. 67. 
(72) - Harry Samuels : The Law of Trade Unions, 4 th ed., 1949, 
London, Stevens, p. 1. 
(73) - G.A. Forrest, aynı eser, p. 39S. 
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( 46 ) - Ekseri memleketlerde aynı seyri takriben ve aynı safha
lardan geçen sendikalizm, İngiltere'de de trade unionism adı al
tında hemen hemen aynı yolu kattetti ve 1871 de, Trade Union Act 
ile ingiltere'de işçi sendikalan resmen tanındı. 

1871 kanunu, işverenler arasında da sendikaya müsaade edi
yordu. Bu sebeple sendikayı şöyle tarif etti : 

"Bir Trade Union, başlıca gaye olarak a) işçilerle işverenler 
arasındaki veya işçilerin, veya işverenlerin birbirleri arasındaki 
münasebetleri tanzim etmek, veya b) herhangi bir sınaat veya faa
liyetin ifası hususunda tahdidi şartlar koymak, veya c) üyelerine 
menfaat temin etmek gibi hususlardan bir veya birkaçını nizamna
mesinde benimseyen daimî veya muvakkat bir birliktir" (74). 

§ 2 - İlk memur birlikleri : 
( 47 ) - Memurlar, 1871 kanunu ile Trade Union'lar tanınmadan 
çok daha evvel aralarında meslekî birlikler tesisine başlamışlar
dı (75). Sendikalann 1871 de resmen tanınmaları, memur bir
liklerinin mahiyetlerine tesir etmedi. Fakat, her memlekette olduğu 
gibi, ingiltere'de de memur birliklerini baltalamak âdet hükmüne 
girmişti. Bu sebeple uzun yıllar boyunca memur birlikleri nev'ima 
gizli cemiyetler gibi yaşamak, göze batmamak zorunda kaldılar. Fa
kat nihayet memur birliklerinin mevcudiyeti de bir vakıa idi ve za
manla bunlara karşı da, işçi birliklerine evvelce gösterilen müsama
ha gösterilmeğe başlandı. Memurların meslekî temennileri veya şikâ
yetleri, muhtıra ( = memorial) usûlü ile yüksek makamlara bildiri
liyor ve cevap alınıyordu. 

Âmme idaresinin sinesinde teşekkül etmiş ve sanayi sahasında
ki sendikalarla birleşmiş vaziyette bulunan memur birliklerinin huku
kî durumlarım aydınlatmak ve filî vaziyete bir meşruiyet vermek 
ihtiyacı kendini hissettiriyordu. 1886 da Sir Mathew White Rid-

(74) - Harry Samuels, aynı eser, sf. 2. 
(75) - E.N. Gladden : The Civil Service; its problems and future, 
2nd ed., Staples Press, London, 1948, p. 98. 
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ley'nin riyasetinde teşekkül eden bir tahkik komisyonu (76) dev
let memurları sendikalizminin nasıl tanzimi gerektiği hususunu 
inceledi. "Memurlara, talep ve şikâyetlerini bildirmek yollan açıl
malı mı, yoksa bu seslere kulak tıkayarak yaranın âmme idaresini 
için için sarmasına mı sebep olmalı ?" (77). 

Maamafih, Sidney Buxton, posta nazırı olarak 1906 yılında 
posta memurlarına, usûlüne tevfikan kuracakları birliklerin mü
messilleriyle temasa hazır olduğunu bildirinceye kadar, memur sen-
dikalizmi ürkeklikten kurtulmuş ve büyük bir inkişaf gösterebilmiş 
de değildi. Sidney Buxton'un bu hareketiyle sendikalizm, posta 
teşkilâtından başlayarak bütün devlet teşkilâtında birden kalkmdı. 
1914 -1918 harbi arefesinde memur birlikleri, işçi birlikleriyle de 
birleşmiş bulunuyorlardı. Kollektif iş akti prensibi, devlet - memur 
münasebetinin teorisine temel teşkil ediyordu (78). 
( 48 ) -1927 tarihli Sendikalar ve İş İhtilâfları kanununa (79) 
kadar vaziyet bu şekilde devam etti. Yalnız 1919 da çıkarılan Po
lis kanunu ile polis mesleği mensuplarının, bu kanunla kurulma
sına müsaade olunan Polis Federasyonundan başka herhangi bir 
sendikaya veya gayeleri arasında, polis memurlarının ücretlerinin, 
tekaüdiyelerinin ve çalışma şartlarının ıslahı meseleleri de yer almış 
bulunan herhangi bir birliğe intisaplan, memuriyetten ihraca ka
dar gidebilen disiplin cezalariyle yasak edildi (80). 

§ 3 • 1926 Umumî Grevi ve memurlar ; 

( 49 ) - Birinci Cihan Harbi, her memlekette olduğu gibi, ingi
liz iktisadî hayatında da sıkıntılar yaratb. Harp sonu iktisadî buli

co , ) - Royal Commission of Enquiry. 
(77) - Ridley Enquiry • Robert Moses : The Civil Service of Great 
Britain, Columbia University, New York, 1914, p. 8 ve 203. 
(78) - E.N. Gladden, aynı eser, sf. 98. 
(79) - Trade Disputes and Trade Unions Act, 1927. 
(80) - Maurice Lathoud, aynı eser, sf. 77. 
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ranindan kendini kurtaramayan İngiltere'de, hayat pahalılığı ile 
beraber, 1922 den itibaren Bonard Law'un, Baldwin'in ve MacDo-
nald'ı müteakip tekrar Baldwin'in kurduktan muhafazakâr hükü
metlerin işçilere ve sendikalara karşı giriştikleri baskı hareketleri 
de, iş hayatında taşkınlıkların artmasına sebep oldu (81). Niha
yet kömür madenlerindeki buhran, sendikalarla hükümet ve ser
mayedarlar arasındaki son bağlan da kopardı. Kömür amelesinin 
ücretleri, asgarî hayat standardının dûnuna düşmüştü. Maden 
sahipleri, maliyet ve satış fiatlerinin bu ücretleri yükseltmeğe imkân 
vermediğini söylüyorlardı. Bu cevaba karşı işçiler, kendi ücretleri
nin de memur maaşlan gibi sağlam bir esasa istinad ettirilmesini, 
maliyet ve satış fiatleri tesiriyle ücretlerin temevvüç etmemesinin 
hükümetçe teminini istiyorlardı. İhtilâf alevlendi ve 30 Nisan 
1296 da maden sahipleri lock-out yaptılar. Ertesi günü T.U.C. (82) 
bazı ehemmiyetli sanayi şubelerinde grev ilân etti. 

Başvekil Baldwin, derhal T.U.C ye gönderdiği bir mektupta, 
bu grevi, bir umumî grev ilânı telâkki ediyor ve "Umumî grev için 
verilen emirlerin derhal kayıtsız şartsız geri alınmasını" bildiriyor
du. Filhakika hükümetteki bazı aşın muhafazakâr unsurlar da 
- Winston Churchill, Nevil Chamberlain, Amery v.s. - faaliyetleriyle 
gerginliğin artmasına sebep oluyorlardı. "Devleti hükümet mi, yok
sa T.U.C, mi idare ediyor?" sualini tekrarlıyorlardı. 

Başvekilin ültimatomu, işçi sendikalannı büsbütün tahrik etti 
ve 4 Nisan 1926 da hakikî umumi grev başladı. 

39 gün sonra, 12 Mayısda ekseri grevciler işe başlamakla be
raber, maden amelesinin grevi 8 ay kadar sürdü ve Kasım 1926 so
nunda hitama erdi. Haddi zatında (umumî) diye ilân edilen grev, 

(81) -1926 buhranı hakkında Maurice Lathoud, sf. 129 -193 de 
mufassal malûmat vardır. 
(82) - Trade Union Congress • İşçi Sendikaları Federasyonudur ve 
Fransa'ya nisbetle C.G.T. nin mukabilidir. 
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^gerçekten umumi olamadı. T.U.C, ye bağlı sendikalann 6 milyon 
civarında üyesi bulunmasına rağmen, greve ancak 2.655.000 kişi 
iştirak etti. 

( 50 ) - İngiliz memurlan arasında sendikalizmin en ziyade yayıldı-
ğı ve kuvvet kazandığı kısım Posta idaresiydi. Ağır iş şartlan dola« 
yısiyle posta memurlan arasındaki muhtelif birlikler daima bir grev 
ihtimalini göze alıyorlar ve T.U.C, ye kuvvetle bağlanıyorlardı. U-
mumî grevin kaçınılmaz bir hal aldığı sırada gerek memur sendika-
lan, gerek hükümet, memurlara hitaba başladılar. 

National Whitley Council'in (83), T.U.C, ye dahil olan ve 
olmayan bütün memur birliklerini temsil eden tarafı ( = Staff Side) 
3 Nisan 1926 şu karan tebliğ etti : 

"Memurlar, buhran esnasında, hergünkü normal faaliyetlerini 
aşan hareketlere kalkışmamalı ve kendilerini resmî vazifeleri dışında 
herhangi bir harekete davet için yapılan teşebbüsleri, mensup bulun
duktan birlik merkezlerine bildirmelidirler". 

Buna mukabil, Posta memurlan birliği şu hitapta bulunuyor
du : "İcra komiteniz, T.U.C, genel meclisinde, hükümetin meydan 
okumasını kabul hususunda vanlan karann bütün müzakerahnı ta
kip etmiştir... Diğer birliklerle beraber, Posta memurlan sendikası 
mensuptan namına İcra komiteniz tarafından T.U.C, ye bağlılık ta
ahhüdünde bulunulmuştur". 

Devlet Memuriyeti Kâtip Sınıfı Birliği (Civil Service Clerical 
Association) ise; Birlik merkezi karar verinceye kadar, üyelerin hiç 
kimseye ve hiçbir teşekküle (84) herhangi bir taahhütte bulunma
malarını bildirmekteydi (85). Neticede üç büyük memur sendikası, 

(83) • ilerde No. 113'e bakınız. 
(84) • Bu tâbirle hükümet kasdediliyordu. 
(85) • Sterling D. Spero : Government as Employer, Remsen Press, 
New York 1948, p. 478. 
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mensuplarını greve davet edip etmemek hususunda T.U.C, ye salâ
hiyet verdiler ve grev yardımım toplamağa başladılar. 

Bu hareketler hükümet mahfillerinde büyük bir endişe ve hid
det yarattı. Demek ki memurlar sadık değillerdi. Bir mebus, parlâ
mentoda şöyle bağırdı : "Kime ibrazı sadakat ediliyor ? Devlete de
ğil... T.U.C, ye...". 

Bununla beraber umumî grev esnasında 220.000 aslî memur
dan (86) ancak 40 tanesi greve iştirak etti. Fakat girişilen hazırlık, 
neşredilen beyannameler, hükümeti memur birliklerine emniyet et
memeğe ve radikal tedbirler ittihazı üzerinde düşünmeğe şevket
ti (87). 

§ 4 - 2927 t§ ihtilâfları ve Sendikalar kanunu : 
( 5 1 ) - T.U.C., 1926 umumî grevinden mağlûp çıktı. Bunun üze
rine hükümet, umumî grevin tekerrürünü önleyecek ve şümulünü 
tahdit edecek bir kanunu parlâmentodan geçirdi, ilk defa olarak, 
bir teşriî metinde memur birliklerinden de bahsedilerek, bu teşek
küllerin kuruluş ve faaliyetleri hakkında tahdidî hükümler sevkedi-
liyordu. 

Badema hiçbir aslî memur, başlıca gayesi üyelerinin ücretleri
ne ve iş şartlarına tesir etmek olan herhangi bir teşekküle - bu teşek
kül musaddak bir demek ( = approved association; ilerde No. 98) 
olmadıkça intisap edemezdi. Ancak 1 ) Tamamen devlet memurla
rından müteşekkil olmayan ve aynı zamanda musaddak bulunma
yan bir teşekkülün 29 Temmuz 1927 tarihinde altı aydanberi azası 
bulunan aslî memurlar; 2) 29 Temmuz 1927 de devlet hizmetinde 
olup da bilâhare aslî memur sıfatını iktisap eden ve bu sıfatı iktisap 
ettiği sırada musaddak olmayan bir demeğe veya sendikaya dahil 

(86) - Established civil servant • Daimi bir kadroda çalışan ve te-
kaüdiyeye hakkı olan memur. 
(87) - S.D. Spero, aynı eser, sf. 479. 



~ 55 — 

bulunan memurlar; ve 3) Aslî memur olmakla beraber bu vazifesi
ne ilâveten başka neviden bir işi de olan memurlar, bu yasağın dı
şında bırakılıyorlardı. 

Aslî memurlann aza olabilecekleri derneklerin musaddak ve 
tamamen devlet memurlanna mahsus olması, aynı mahiyette de ol
sa hiçbir teşekkülle münasebeti, siyasî bir maksadı veya siyasî bir 
parti ile ilişiği bulunmaması lâzımdı. 

Bilhassa bu son hükümle tahakkuku temin edilmek istenen asıl 
hedef, umumî işçi sendikalariyle ve T.U.C, ile kuvvetli bağlan bu
lunan posta memur ve isçileri sendikalarını zaptü rap altına al
makta (88). 

( 52 ) - Muhtelif memur birlikleri, yeni kanunun icaplarım yerine 
getirmek için harekete geçtiler; kendilerinden farklı teşekküllerle 
olan münasebetlerini keserek kanunda zikredilen tasdiknameyi al
mak üzere müracaat ettiler. Sade T.U.C, ile alâkalarını kesmek kâfi 
gelmediğinden, sendikalist hareketin siyasî sahadaki taazzuvu olan 
işçi partisiyle de bütün bağlarına son verdiler. 

Birçok kadın memur birlikleri de feminist hareketlerden çe
kilmek mecburiyetinde bırakıldılar. Postacıların sendikaları, aynı 
meslekdeki beynelmilel sendikalardan aynîdılar. Devlet memurları 
konfederasyonu da yabancı memleketlerin memur birlikleriyle te-
maslannı kesmek mecburiyetinde kaldı. Hâlâ muhtariyetini ve ser
bestisini muhafazaya çalışan mahallî mahiyette birkaç Posta sen
dikası müstesna, homurtu ile-de olsa, kanun hükümleri yerine ge
tirildi (89). 

( 53 ) - Fakat bu itaat sadece maddî bir tezahürden ibaretti, işçi 
sendikalariyle azamî temas için her çareye başvuruluyordu. Me-

(88) - William A. Robson : "The Public Service"; The British 
Civil Servant, London, Allen and Unwin, 1937, p. 14. 
(89) - Sterling D. Spero, p. 480 - 481. 
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mur sendikalarının liderleri, işçi sendikalarının liderleriyle şahsi 
temaslannı devam ettiriyorlardı. Siyasî sahada memur sendikaları, 
kanun hükümleri gereğince İşçi partisinden ayrılmışlardı; fakat bu 
sefer memurlar, münferiden İşçi partisinin mahallî teşkilâtına aza 
oldular. Memur birlikleri, parlâmento seçimlerinde gösterdikleri 
adayları desteklemek için her şer'î hileye başvuruyorlardı. Devlet 
memurlan konfederasyonu, kendi sekreterini mebus seçtirebilmek 
için para toplamak üzere hususî bir komite kurdu ve seçilen sek
reter, iş saatlerini, gene konfederasyonda çalışabilecek şekilde 
ayar etti. Siyasî mücadeleler için birikmiş ehemmiyetli bir meblâ
ğa sahip olan Posta işçileri sendikası, kendi parlâmento adayla
rına, bu paranın idare ve sarfı salâhiyetini devretmek suretiyle 
mücadeleye girişti. 

1927 kanunu kabul edildiği sırada, parlâmentoda memur 
birliklerinden gelme ancak iki mebus vardı, iki sene sonra işçi 
partisi hükümeti teşkil ettiği zaman, memur mebusların sayısı 7 
ye yükselmiş bulunuyordu (90). 

§ 5 -1946 kanunu ve bugünkü vaziyet : 
( 54 ) - 1945 te işçi Partisi iktidara gelince, yapılacak işlerin en 
mühimlerinden biri de 1927 İş ihtilâf lan ve Sendikalar kanununu 
değiştirerek, işçi ve memur sendikalanna rahat nefes alabilmek im
kânını sağlamak oldu. 

1946 tarihini taşıyan iş İhtilâf lan ve Sendikalar kanunu yü
rürlükten kaldınlarak yerine yeni kanunun konmasiyle maksat ta
hakkuk ettirildi. Şimdi İngiliz sendika hukukunu 1871 ve 1946 
kanunu hükümleri tanzim etmektedirler. 

( 55 ) - Bugünkü vaziyete göre, polis memurlan müstesna, her 
devlet memuru, istediği meslekî birliğe girebilir. Mesleğe girmeden 
evvel herhangi bir sendikanın üyesi olan polis memurlan ise, an-

(90) • S.D. Spero, aynı eser, si. 482. 
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cak en yüksek polis âmirinin müsaadesini almak şartiyle o sendi
kanın üyesi kalmakta devam edebilirler. 

Memurlar içinde, mesleki teşekküllere girmeyenler, girmele
ri için İdarece teşvik edilmektedirler. Zira gerçekten temsilî bir ma
hiyeti olan meslek teşekküllerinin sadece memurlar arasında iyi mü
nasebetlerin tesis ve idamesini sağlamakla kalmıyacaklan, üstelik 
iş şartlarının da isabetle tayin ve tesbitinde İdarenin yardımcısı 
olacaktan, hükümetin resmî görüşüdür (91). 

( 56 )-Birkaç istisna ile, bugünkü ingiliz memur birlikleri, umu
miyetle muayyen bir memuriyet sahasına veya muayyen derecede
ki memurlara şâmil birliklerdir. Çünki her birliğin çerçevesi içine, 
aralarında en ziyade statü benzerliği ve menfaat iştiraki olan me
murların alınması, temsil bakımından en isabetli yol olarak düşü
nülmektedir. 

Bazı memur birlikleri bu sebepten, meselâ bir vekâletin mu
ayyen bir koluna mensup memurları ihtiva etmek dolayısiyle nis-
beten az mevcutludur. Buna mukabil 1948 yılında üyelerinin 
sayısı 148.724 ü bulan Devlet Memuriyeti Kâtip Sınıfı Birliği ve 
aynı yılda 146.944 üyesi olan Posta Teşkilâtı işçileri Sendikası 
gibi teşekküller de vardır. Bunlann yanı sıra bugün mevcut memur 
birliklerinin nev'i ve vüs'ati hakkında bir fikir verebilmek için şu 
teşekkülleri de zikretmek faydalı olacaktır : 

1) Meslekten Yetişme Devlet Memurları Birliği; 2) Devlet 
'Memurları Demeği; 3) Devlet Memurları Sendikası; 4) Devlet Me
muriyeti Teknik ve Meslekî Memurları Federasyonu; 5) Varidat 
Tahsil Memurları Federasyonu; 6) Çalışma Vekâleti Memurları Der
neği; 7) Eyalet Mahkemeleri Memurlar Derneği; 8) Kadın Memur
lar Birliği; 9) Kadın Memurlar Millî Derneği; 10) Eski Muharip Me-

(91 ) - Her Majesty's Treasury : Staff Relations in the Ciüil Service. 
London, H.M. Stationary Office, 1949, p. 3. 
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murlar Demeği; 11) Gümrük ve Rüsumat memurlan Federasyonu 
vs... Sayısı 20 yi geçen bu en mühim memur teşekküllerinden 17 ta
nesi meslekî gazete veya mecmua da çıkarmaktadırlar (92). 

/// — Amerika Birleşik Devletlerinde 

§ 1 — İlk Birlikler: 

( 57 ) - Amerika Birleşik Devletlerinde, umumiyetle sendikalizmin 
ve meslekî memur birliklerinin gelişmesi, Fransadaki kadar münaka
şalı olmamış, daha ziyade İngilteredekine yakın bir seyir takip et
miştir. Meslekî gayelerle taazzuv esas itibariyle işçiye de, memura 
da yasak edilmemiş, fakat müsait de karşılanmamıştır. Bidayette hu
susî sanayideki sendikalizme karşı duyulan husumet ve endişe, sıra-
siyle federal ve federe devlet işletmelerindeki işçi teşekküllerine, yan 
sınaî mahiyetteki hizmet mensuplarının ve nihayet âmme memur-
lannın birliklerine karşı da duyulmuş ve zaman zaman, bunlann si
yasî ve iktisadî hayatta oynadıktan rolü tahfif edecek tedbirlere mü
racaat olunmuştur. 

Mamafih Amerikan sendikalistleri de Fransadakilere benze-
memişlerdir. Gerek hususî sanayî işçileri, gerek devlet işçi ve me
murlan, ihtilâlci sendikalizmin ilhamlarına kendilerini kaptırma
mışlar, siyasî devletin.yerine iktisadî devleti ikame gibi bir iddia ile 
işe başlamamışlardır. Ücretlerinin arttınlmasım, 35 saatlik iş haftası
nı, eğitimin meslek esnasında yapılmasını ( = in-service training), 
daha mütekâmil bir terfi usûlünü, daha liberal bir tekaütlük rejimini, 
memuriyete intisap ve terfide liyakat esasının teşmilini ve buna mü
masil gayelerin tahakkukunu isterken, cemiyetin temel nizamlarının 
da koruyucusu olmuşlardır (93). 

(92) - HM. Treasury, aynı kitap, si. 4 ve 30. 
(93) - Mosher, Kingsley and Stahl : Public Personnel Administra
tion, 3rd ed., 1950, Harper, New York, p. 332. 
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( 58 ) - Âmme hizmetleri sahasında ilk meslekî teşekküller, 1830 
yılında öğretmenler arasında kurulmağa başlanmıştır. Bunu 1871 de 
Polis şeflerinin meslekî demekleri takip etmiştir. Bundan sonra şen-
dikalizm posta hizmetine yayılmıştır. Posta memur ve işçilerinin ta-
azzuvu, federal hükümetçe hoş karşılanmamış ve 1888 de New York-
ta bir meslekî birlik kuran posta müvezziîerinin ileri gelenleri, işle
rinden atılmışlardır. 

İki sene süren ısrarlı çalışmalar ve resmî temaslar neticesinde 
Washington'da Posta Vekâletinin müsaadesiyle posta memurları bir 
Millî Dernek vücuda getirmişlerdir. Evvelâ müsamaha ve muzaha-
ret gören bu teşekkül de, pek az sonra hükümetin hışmına uğramış
tır. Posta sendikalan mensuplarının taleplerde bulunmak üzere sık 
sık Washington D.C. ye gelerek siyasî zevatla temas etmeleri 
( = lobbying), hükümetin bu teşekküllere karşı sert hareketine se
bep olmuş ve badema bütün memurların, izinli dahi olsalar, Wash
ington D.C. ye ayak atmaları yasak edilmiştir. 

( 59 ) - Federal devlet memurları arasında büyük çapta ilk meslekî 
teşekkül 1917 de 12 bin üye ile kurulmuştur (94) ve 1944 de 75 
bin üye ile en nüfuzlu memur sendikası halini almıştır. Bu sendika, 
muhafazakâr metodlarla çalışma yolunu tercih etmiştir. Washington 
siyasî mahfilleriyle daimî temaslan vardır; kanun projeleri hazırla
makta ve kongre muhitlerinde bu projelerin kabulü için geniş pro
pagandaya girişmektedir. Mamafih nihaî çare olarak greve müra
caatı kabul etmemekte ve doğrudan doğruya seçim mücadelelerine 
de girişmemektedir (95). 

Amerika'nın bu en büyük memur sendikasının yanında, bugün 
1072 şehirde, federal ve federe devletler, belediyeler ve âmme mü-

(94) - "National Federation of Federal Employees". 
(95) - Leonard D. White : Introduction to the Study of Public Ad
ministration, 3rd ed., MacMülan, New York, 1950, pp. 449 - 450. 
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esseseleri memur ve müstahdemlerinin kurduklan 1583 sendika 
mevcuttur (96). 

§ 2 — "Gag rules", 1902 - 1909 : 

( 60 ) - Amerikan sendikalarının ihtilâlci bir vasfı olmamasına ve 
meslekî gayelerin tahakkuku için muslihane çalışma yollannı tercih 
etmiş bulunmalarına rağmen, bu teşekküller, gayretlerinde ileri gi
derek o derece siyasî bir nüfuz ve ehemmiyet kazanmışlardı ki, hü
kümet, kısa zamanda, bunlann kongre muhitlerindeki temasların
dan çekinmeğe başlamış, bu temaslann önünü alarak sendikalann 
İdare üzerindeki tesirlerini hafifletmeyi düşünmüştür. 
Gerçi devletin temeli olan geniş hürriyet prensiplerine ve "Teşkilâtı 
Esasiyenin açıkça zikretmediği hürriyetler yok sayılamaz" kaidesine 
karşı, bir kanunla bu birlikleri yasak etme teşebbüsüne geçileme
miştir. Fakat buna mukabil başkan Theodore Roosevelt, 31 Ocak 
1902 de ısdar ettiği bir emirle : " . . . Birleşik Devletler hükümeti em
rinde olarak vekâletler veyahut muhtar âmme müesseselerinde ça
lışan, memuriyet mahalleri Washington'da veya taşrada bulunan 
her sınıf ve dereceden bil'umum memur ve müstahdemlerin, maaş
larının yükseltilmesi veya yeni kanunlann çıkarılması için kendi da
ire âmirleri kanaliyle müracaat yolunu bırakarak gerek şahsen ge
rek sendikalan vasıtasiyle doğrudan doğruya veya dolayısiyle, Kong
reyi veya Kongrenin herhangi bir komitesini tahrik veya tahrike te
şebbüs eylemeleri" ni yasak etmiş ve bu nevi hareketlerin memuri
yetten ihracı müstelzim olacağını bildirmiştir (97). 

( 61 ) - Memurlar tarafından, ağızlannın bir tıkaç ile kapatıldığı su
retinde tefsir edilerek "Tıkaç emri" (gag rule) adı verilen bu emir, 
esas itibariyle posta sendikalanm hedef tutuyor ve bu teşekküllerin 
siyasî nüfuzlannı kırmak gayesini güdüyordu. 

(96) - Leonard D. White, aynı eser, sf. 453. 
(97) - Sterling D. Spero : Government as Employer, Remsen Press, 
New York, 1948, p. 122, 
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Theodore Roosevelt'in bu hareketi, bittabi bütün memurlar 
üzerinde fena tesir bıraktı. Kongreye doğrudan doğruya müracaat 
edemeyerek bütün taleplerin, teşkilâtın en yüksek şefleri vasıtasiyle 
hükümete bildirilmesi, memur sendikalannm bundan böyle, hükü
metin hoşuna gitmeyecek taleplerde bulunamıyacağını gösteriyordu. 
Mamafih buna karşı, Esas Teşkilât Kanununun 1 inci zeylindeki 
( = Amendement) dilekçe hakkını kullanmak ve gene kongreye mü
racaata devam etmek mümkündü. Lâkin cesaret edilemiyordu. Hü
kümet, işe ön ayak olan memurları ve sendika ileri gelenlerini vazife
lerinden atabilir, ve buna mâni olunamazdı. 

Mevcudiyetlerini hissettirebilmek için greve müracaat, Ame
rikan memurlarının taraftar olmadıktan bir hareketti. Mücadelenin 
ilk senelerinde, hastalığı dolayısiyle hizmetten aynlmasına rağmen, 
mesleği uğruna çalışmaktan geri durmayan Urban A. Walter isimli 
bir posta memuru, çıkarmağa başladığı ve memurlar arasında bir 
sansasyon olan Harpoon ( = Zıpkın) isimli gazetesinde şu klişeyi 
-daima muhafaza ediyordu : "Grev mi ? Hayır, Neşriyat mı ? Evet". 
( 62 ). - Memur sendikalan, ilk (gag rule) den sonra, meslekî gaye
lerin tahakkuku uğrunda çalışmayı hafifleterek, evvelâ faaliyetleri
ne konulan bu tahdidi kaldırmak mücadelesine atıldılar. Mücade
le devam ederken, Theodore Roosevelt, 1902 deki emrini daha da 
şiddetlendirerek 25 Ocak 1906 da bir daha ısdar etti. 1909 Mar
tında, Taft başkan seçilince, sade Roosevelt'in yolunu tutmakla 
kalmadı, 26 Kasım tarihli emrinde, memurlan, Kongrenin iki mec
lisinden herhangi birinin veya bu meclislerin bir komitesinin veya 
herhangi bir kongre üyesinin, teşkilâtın en büyük âmiri kanaliyie 
olmadıkça doğrudan doğruya kendilerinden istedikleri malûmatı 
vermekten men etti. By emirle güdülen gaye, memur sendikaları 
dâvasını benimseyen senatörlerin, meselelerin iç yüzü hakkında sa
hih bilgi edinebilmelerini önlemekti. 

§ 3 — 1912 Llyod - La Follette kanunu : 

( 63 ) - Theodore Roosevelt'in ve Taft'm politikalariyle, başlıca 
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faaliyet muhitleri olan kongre kulislerinden uzaklaştırılarak, mesle
kî gayelerinin tahakkukunu temin edemeyecek bir dereceye düşü
rülmek istenilen bu teşekküller, hükümete ve kongredeki muhasım-
lanna karşı, memleketin muhtelif köşelerindeki çeşitli seçimleri bir 
mücadele vasıtası olarak benimsemek mecburiyetinde kalmışlardı. 

Fakat çarpışma, tahmin edildiği kadar uzun sürmedi. Robert 
M. La Follette isimli bir senatör, memur sendikaları meselesini ele 
almış ve ciddiyetle uğraşmağa başlamıştı. Gag emirlerinin başlıca 
hedef ittihaz ettiği Posta Memurları Millî Federasyonu ile en büyük 
sendikalar birliği olan Amerikan İş Federasyonu, memur sendikala
rının serbest faaliyetlerini engelleyecek bütün yollan ortadan kaldı
racak ve bu teşekküllere, o tarihe kadar mevcut bulunmayan sarih 
bir teşriî metinle hayat ve mücadele imkânını verebilecek bir kanun 
projesi hazırlayarak, bunun senatör La Follette tarafından kongre
ye şevkini temin ettiler. 

Bu teşebbüslerin daha bidayette kongre muhitinde taraftarlar-
bulması ve iyi karşılanması, başkan Taft'ın politikasının değişmesin
de âmil oldu. Teşebbüsün hızını kesmek için, memur sendikalarına 
tâvizlerde bulunulmağa ve o ana kadar çıkarılmış emirlerin geri 
alınmasına başlandı. Lâkin hiçbir hareket, projenin 24 Ağustos 
1912 de kanuniyet kesbetmesini önleyemedi. 

( 64 ) - Lloyd - La Follette kanunu, " . . . Birleşik Devletlerin me
muriyet kadrolarında istihdam edilen şahısların, gerek ferden, ge
rek müştereken Kongreye veya her hangi bir kongre üyesine müra
caat veya Kongrenin iki meclisinden her hangi birine veya bu mec
lislerin her hangi bir komitesine ve komite üyesine malûmat vermek 
hakları mahfuz olup bu hak inkâr edilemiyeceği gibi tahdit de edi
lemez... Aslî memuriyet kadrolannda hiçbir memur, hizmetin se
lâmetini haleldar eden sebeplerin dışında ve bu sebepler kendisine 
yazı i'e bildirilmedikçe, vazifesinden uzaklaşhrılamaz..." hükmünü 
koyuyordu. 
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Kanun ayrıca, posta memurlarına, grev yapmak mükellefiye
tini yüklemeyen herhangi bir teşekkülle birleşmek üzere, çalışma 
şartlarının ıslahı gibi meslekî gayelere müstenit her nevi birlik ku
rabilmek hakkını açıkça tanımakta ve bu birlikler üyelerinin, rnak-
satlanna erebilmek için Kongreyi veya kongre üyelerini, yeni ka-
nunlann çıkanlması hususunda tahrik etmelerinin bir tecziye veya 
azil sebebi teşkil edemiyeceğini de belirtmekteydi (98). 

Bu hak, sureti mahsusada zikredildikleri için sadece posta me
murlarına hâs değildi. Tefsir suretiyle bütün federal* memurlann, 
meslekî teşekküller kurmak ve Kongre ile münasebetlerde bulun
mak hakkına mâlik oldukları kabul edilmişti (99). 

Bu kanunun kabulündenberi, sendikalar, Kongre ile temas 
için Washington'da daimî irtibat büroları bulundurmaktadırlar. 

§ 4 — Son vaziyet ve federe devletler : 

( 65 ) - Amerikan Memur Sendikalarının mevcudiyetleri ve mus
lihane çalışma metotlan, Lloyd - La Follette kanunundanberi müna
kaşa mevzuu olmamış ve herhangi bir zecrî harekete de hedef teşkil 
etmemiştir. 

Başkan Franklin D. Roosevelt'in 16 Ağustos 1937 de, Fede
ral Memurlar Millî Federasyonu başkam Luther C. Steward'a yaz
dığı mektup, son zamanlardaki hükümetlerin, memur sendikaları 
mevzuundaki hüsnüniyetini göstermesi itibariyle şâyânı dikkattir. 
Roosevelt bu mektubunda diyor ki : 

" . . . Hükümet memurlarının da haklı ve münasip bir ücret, 
makûl çalışma saatleri, teminatlı çalışma şartlan, yükselme imkânla
rının tekâmülü, tarafsız muamele ve aksaklıkların tetkiki hususunda 

(99) - Tam metin, Sterling D. Spero, mezkûr eser, sf. 142 de 
mevcuttur. 
(99) - Mosher, Kingsley and Stahl, aynı eser, sf. 349. 
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tam bir iş münasebeti çerçevesi içinde karşılık görmek istemeleri.... 
ve bu taleplerini ileri sürmek için birlikler kurmalan hem tabiî, hem 
de mantıkîdir (100). . . Memur teşekküllerinin, hükümet faaliyeti 
içinde elzem bir mevkii vardır" (101). 

( 66 ) - Maamafih, federal devlet muhitinde istikrar kesbeden bu 
vaziyet, federe devletlerin birçoğunda böyle değildir. Ekseri devlet-
letlerde bu konuda hiçbir mevzuat yoktur (102). Bir kısmı ise, 
kendi âmme memurlarının meslekî birleşmelerim açıkça yasak et
mektedirler. 1946 yılında bu siyasetin bir misalini Virginia valisi 
vermiş ve memur birliklerinin bir kanunla yasak edilmelerini iste
miştir. Texas, böyle bir kanunu bir müddettenberi tatbik etmekte
dir (103). Buna mukabil New Jersey, 1947 deki Esas Teşkilât 
tâdilinde, âmme hizmetlerinde çalışan herkesin meslekî birlikler 
kurmağa ve kendi seçtikleri mümessilleri vasıtasiyle talep ve şikâ
yetlerini devlete veya devlet teşkilâtının herhangi bir bölümüne bil
dirmeğe haklan olduğunu kabul etmiştir (104). 

IV — Diğer memleketlerde. 

% 1 - Üç batı demokrasisinde : 

( 67 ) - A) Belçika'da : Belçika'daki memur birliklerinin tarihi es
kidir. İlk teşekküller, maaşlarından kesilecek bir miktarla, ölen me-
murlann dul ve yetimlerine yardım yapılması gibi bir düşünceyle 
kurulmuşlardır. Bilâhare devlet muhasebecileri, kendilerinden ayrı 
ayrı istenilen kefalet akçelerine karşı müşterek bir fon gösterebil
mek için birleşmişlerdir. Karşılıklı yardım demekleri, hayat sigor-

(100) - S.D. Spero, aynı esp, sf. 1. 
(101) - Mosher, Kingsley and Stahl, aynı eser, sf. 350. 
(102) - L.D. White, aynı eser, sf. 454. 
(103) - Mosher, Kingsley and Stahl, aynı eser, sf. 350. 
(104) - L.D. White, aynı eser, sf. 455. 
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tası teşebbüsleri ve istihlâk kooperatifleri ilk memur birlikleri me-
yanmdadır (105). 

( 68 ) -Belçika Esas Teşkilât Kanununun 20 inci maddesine gö
re : "Belçikalılar birleşme hakkına sahiptirler; bu hak hiçbir önle
yici tedbirle kayıtlanamaz". Memurlar da, 1937 yılma kadar, sen
dikalarım bu hükümden istifade ederek ve 24 Mayıs 1921 tarihli 
Cemiyetler kanununun çerçevesi içinde teşkil etmişlerdir. Memur 
sendikalarını tanzim eden hususî bir kanun bulunmadığı gibi, bu
nu meneden bir kanun da yoktu. Belçika âmme hukuku, sendika 
ile meslekî dernek arasında bir tefrik de yapmadığı için bir sendika 
veya meslekî demek kurmak, birleşme hürriyetinin hususî bir teza
hüründen başka birşey değildi (106). 

2 Ekim ve 14 Aralık 1937 tarihlerini taşıyan iki nizamname, 
meşruiyetleri esasen münakaşa mevzuu olmamış bulunan memur 
sendikalannın idari faaliyete iştiraklerini tanzim suretiyle bu te
şekkülleri resmen de tanımışlardı. Bu nizamnamelerle tecrübesine 
girişilen işbirliği, ikinci Cihan Harbinin başlaması dolayısiyle yan
da kaldı. Harpten sonra, memur sendikalannın idari kadro içindeki 
mevki ve rollerini tâyin eden bir sendikalar statüsü ayan - projesi
nin hazırlanmasına başlandı. Bu projenin bir maddesinde; 19 
Ekim 1946 tarihli Fransız Memurin Kanununun 6 ncı maddeşin-
dekine benzer, ve rhemurlann sendika hakkını açıkça kabul eder 
mahiyette bir hüküm mevcuttu (107). Bu projenin bilâhare ne 

(105) - Albert Henry : Administration et fonctionnaires, R. Stoops, 
Bruxelles, 1944, p. 227. 
(106) - Maurice Vauthier : Précis de Droit Administratif de la 
Belgique, 2 èmé éd., Bruxelles, Larder, 1937, p. 46. 
( 107 ) - Paul de Visscher : La participation des fonctionnaires et 
de leurs associations â l'Administration en Belgique - Rapport 
présenté au VII ème Congrès International des Sciences AdmU 
nistratives, 1947, Berne; Compte Rendu du congrès, p. 348. 
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gibi safhalardan geçtiğini bilmiyoruz. Fakat bir müellife göre, 1948 
yılında, Devlet memurları statüsünün 109 uncu maddesi, sade sı
naî mahiyetteki âmme hizmetlerinde değil, idari âmme hizmetle
rindeki memurların da sendika kurabileceklerini açıkça kabul et
mektedir (108). 

( 69 ) - B) isviçre'de : Federal Teşkilâtı Esasiyenin 56 ncı mad
desinde, vatandaşların, gayeleri ve faaliyet tarzları gayrimeşrû ve
ya devlet için tehlikeli olmayan her türlü demek kurabilecekleri 
kabul edilmiştir. 

30 Haziran 1927 tarihli Memurin kanununun 13 üncü mad
desi de, bu hudutlar dahilinde, memurlann demek kurma hakkını 
belirtmektedir. Memurlar, ancak, grevi bir vasıta olarak derpiş 
eden veya kullanan veya gayrimeşrû ve devlete zararlı gayeleri ve 
vasıtaları benimseyen derneklere giremiyecekleri gibi, bu mahiyet
te dernek de kuramazlar. 

Bu hükmün bahşettiği imkân dairesinde, İsviçre'de, federal 
devlet, kanton ve komün memurlannın, meslekî menfaatlerini tem
sil ve müdafaa için dernekler kurabilecekleri hususu münakaşa 
mevzuu edilmemektdir. "Âmme Hizmeti Memurları isviçre Fede
rasyonu" ( = La Fédération Suisse du Personel des Services 
Publics), isviçre memur derneklerinin en büyük birliğidir ve mer
kezi Zürich'tedir. 

( 70 ) - C) İtalya'da : Faşist idare zamanında, Hariciye, Dahiliye 
ve Müstemlekât Vekâletleri teşkilâtına mensup olanlar müstesna, 
diğer devlet memurları, meslekî birlikler kurmak hakkına mâlikti
ler. Fakat bu teşekküller, aynı devrin demokratik memleketlerinde 
görülen bir ruh ve bünyeye sahip değillerdi. Meslekî memur der
neklerinin kurulmasında faşist hükümetin güttüğü gaye, faşist kor-

(108) - Pierre Wigny : Principes Généraux du Droit Administratif 
Belge, Deuxième éd., Bruxelles, 1948, p. 116. 
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porasyonculuğunu takviye ve memurlan, idari iyerarşi dışında da 
siyasi rejimin idamesine iştirak ettirmekten ibaretti. Memur der
nekleri (veya sendikaları) siyasî disiplin bakımından faşist partisi
nin murakabesine ve idari bakımdan da Korporasyonlar Vekâletine 
bağlı bulunuyorlardı (109). Zaman zaman, mesleki menfaatleri 
uğruna giriştikleri toplu hareketler, haddi zatında Faşist partisi ta
rafından tertip edilmiş ve hükümetin muayyen bir politikasını kuv
vetlendirecek oyunlardan ibaretti (110). 

( 71 ) -1948 tarihli İtalyan Cumhuriyeti Esas Teşkilât Kanunu
nun 18 inci maddesi, ceza kanunu ile yasak edilmiş olan gayeleri 
gütmedikçe, vatandaşlann, serbestçe ve peşin hiçbir müsaadeye 
tâbi olmaksızın demekler kurabileceklerini kabul etmiş, 39 uncu 
madde de, sendika teşkilinin serbest olduğunu bildirerek, sendi-
kalan hususî kanun hükümlerine göre tescile tâbi tutmuştur. Teş
kilâtı Esasiye, aynı zamanda, sendikaların demokratik bir iç teşki
lâta istinad etmelerini mecburi kılmaktadır. 

Bugünkü İtalya'da devlet memurlan da bu hükümlere müs
teniden sendika kurmağa başlamışlardır. Fakat teşkilâtlanma, he
nüz tamamlanmış değildir. 

§ 2 - Bir Marksist demokraside — Romanya'da :. 

( 72 ) - Batı demokrasileri adı verilen ve gerçekten bu rejimin va
tanı olan memleketlerde, devlet memurlanmn, mesleki menfaatler 
üzerine birleşme hürriyetlerinin nasıl geliştiğini ve bu husustaki filî, 
hukuki ve siyasî mücadeleleri kısaca gözden geçirdikten sonra, 

(109) - Hasan Şükrü Adal : Modern Devlette Memur, Ankara 
1939, sf. 170. 
(110) - Umberto Borsi : La participation des fonctionnaires et des 
associations de fonctionnaires d l'Administration en Italie; Rapport 
présenté au VU ème Congrès International des Sciences Adminis
tratives, Berne, 1947. Compte Rendu du Congrès, p. 358. 
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şimdi biran doğu Avrupaya dönerek, bidayette gerçek bir demok
rasi iken, İkinci Cihan Harbini müteakip Sovyet rejiminin bütün 
temel müessese ve prensiplerini benimsemiş bulunan bir memle
keti ele almakta, mukayeseli hukuk bakımından fayda vardır zan
nediyoruz. Gerçi Romanya, bu gibi memleketlerin ilki veya yegâ
nesi değildir; fakat evvelâ mukayeseyi, birbirinin aynı olan birkaç 
siyasî rejimi teker teker ele alarak yapmakta fazla bir kazanç yok
tur, saniyen bibliyografya noksanı, bizi, Marksist rejimi, askeri bir 
empozisyon neticesi değil, kendi arzusiyle benimsemiş olan Yu
goslavya'yı incelemekten mahrum bırakmıştır. Sovyet tipi bir mem
leketi inceledikten sonra, Yugoslavya'yı da incelemek istifadeli 
olacaktı. 

( 7 3 ) - 2 2 - 2 3 Temmuz 1947 tarihlerinde Beme'de toplanan 
idari İlimler Yedinci Beynelmilel Kongresine, Romanya idarî 
ilimler Enstitüsü namına sunulan bir raporun, bizi ilgilendiren kı
sımlarını hulasaten buraya geçiriyoruz (111) : 

1923 tarihli Memurin kanunu, memurların meslekî dernek
lerini kabul ediyordu. Bu demekler, memuriyete taallûk eden her 
meseleyi müzakere edebilirlerdi. Yalnız, varacakları kararlann si
yasî bir mahiyeti haiz olmaması lâzımdı. 

1940 kanunu da bu hakkı tanıyordu. Bu birliklere kıral ka
rarnamesiyle hükmî şahsiyet bahşediliyordu. 

1921 tarihli Sendikalar kanunu, âmme idarelerinde daimî 
bir vazife almış olanların, sendikalara üye olamıyacaklan kaydım 
koymuştu. 1945 tarihli Sendikalar kanunu ise, sendika üyeliği 

(111) - Institut Roumain des Sciences Administratives : La Par
ticipation des fonctionnaires et de leurs associations à FAdminis
tration en Roumanie; Rapport présenté au VU ème Congrès In
ternat, des Sciences Administratives, Berne, 1947. - Compte 
Rendu du Congrès, pp. 363 et suiv. 
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hakkını, devlet, vilâyet ve komün memurlarına da teşmil etmiş 
bulunmaktadır. Bütçeleri parlâmentonun veya devletin tasvibinden 
geçen bütün müesseselerin memurlan da sendika halinde birleşe» 
bilirler. 

1946 Memurin kanununa göre, memurlar sendika kurma ve 
sendikalannı geliştirme hakkına sahiptirler. Aynca "demokratik si
yasî teşekküller" e üye olabilecekleri gibi, siyasî hayata fiilen işti
rak haklan da vardır. Mebus seçilebilirler ve her türlü siyasî vazife 
deruhte edebilirler. 
( 74 ) - 1945 tarihli Sendikalar kanunu ile 1946 tarihli Memurin 
kanunu hükümlerine göre, memur sendikaları, merkezde vekâletler 
ve taşrada vilâyetler itibariyle kurulur. Bu sendikalar, umumî jş 
federasyonuna iltihak edecek birlikler halinde toplanırlar. Umumi 
İş Federasyonu, memur ve işçi sendikalarının vücude getirdiği en 
büyük teşekküldür. 

İdare, memur meselelerine taallûk eden hiçbir hususta, sen-
dikalann fikirlerini almadan karar veremez. Umumî İş Federasyo
nunun teklifleri de, hükümetçe daima kabul edilir. 

Rapordan anlaşıldığına göre, memurlar, bu sendikalara üye 
olmak (mecburiyetinde) dirler. Çünkü muayyen sebeplerden do
layı üye oîamıyacak ve sendika faaliyetine iştirak edemeyecek mer 
murlar için, Sendikanın, idare nezdinde teşebbüste bulunarak izin 
alması lâzımdır. Rapora göre, bu suretle sendika faaliyetine iştirak 
edemeyen memurlar da, memuriyetin kendilerine bahşettiği bütün 
hukuku muhafazada devam ederler Şu hale göre, aslolan, bu gibi 
memurların, memuriyet hukukunun kısmen veya tamamen ziyaa 
uğramasıdır. 

Memur sendikalan birliklerinin merkez komitelerinde üye 
olan memurlar da, sendika faaliyetinin kesafetinden dolayı, idari 
vazife görmekten muaf tutulabilirler. Bu takdirde maaşlanm alan 
ve memuriyet haklarını muhafazada devam eden bu memurlar, 
sadece sendikalarda çalışmakla mükelleftirler. 
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Rapor, bizim de ilerde inceleyeceğimiz gibi, muhtelif memle
ketlerde memur teşekküllerinin idare ile ne derecede işbirliği et
tiklerini, idari faaliyete iştiraklerinin ne vüs'atte olduğunu araştıran 
Beynelmilel Kongreye, bu hususta, Romanyadaki vaziyeti şöyle 
izah etmektedir : 

"Âmme idareleri nezdinde teşekkül etmiş olan en mühim ko
misyonlara, memur sendikalan delegelerinin mecburi bir surette 
iştirak ettirilmeleri keyfiyeti, bu sendikalann idari hayatımızda ne 
gibi mühim roller oynadığını açıklar" (sf. 365). 
( 75 ) - Açıkça görüldüğü üzere, Marksist demokrasiyi tatbik et
mekte olan memleketler içinden bir örnek olarak aldığımız Ro-
manya'daki memur sendikalariyle garp demokrasilerindeki memur 
sendikalan mahiyet itibariyle birbirlerinden çok farklıdır. 

Ekseri memleketlerde memur sendikalarının gayeleri âmme 
memuriyetinin ve âmme hizmetlerinin tanzim ve idaresinde idare 
ile işbirliği yapabilmektir. Bu suretle, meslekî menfaatlerin en iyi 
bir şekilde korunacağı ve hizmetin daha mükemmel ifa edilebilece
ği fikri mevcuttur. Fakat demokratik bir memlekette bu işbirliği 
mecburi olamaz. Sendikanın idarî bir kadro halini alması, memur
ların mecburen sendikalara iştirak ettirilmeleri bizatihi sendikala
nn faaliyet serbestisi ve vatandaşın birleşme hürriyetiyle kabili te
lif değildir. Bir sendika için hürriyet, mensuplarının meslekî men
faatlerini korumak hususunda kanun dairesinde istediği vasıtaya 
başvurmak ve istemediği vasıtaya başvurmamaktadır. Vatandaş için 
de, dernek kurmak hürriyetinin ilk icabı, demek kurmamak ve is
temediği takdirde hiçbir derneğe girmemektir. "Sendika, iradî bir 
topluluktur... Fert istediği sendikaya girip girmemekte serbesttir. 
O halde sendika hürriyeti, sendika taaddüdünü zaruri kı
lar" (112). 

(112) -André Marchai : Le Mouvement Syndical en France; Pa
ris, Bourrelier, 1945, p. 20. 
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Bir hürriyet, kendisinden, istenildiği zaman istifade edilebildi
ği takdirde mevcuttur. Mutlak surette istifade mecburiyeti, onun 
bütün mânâsını kaybettirir; böyle bir durumda hürriyet yok, mükel
lefiyet vardır. 

Romanyada, devlet memurlarının sendika kurma hürriyeti ve 
bu sendikalann İdare ile işbirliği mevzularında görülen vaziyet, me
mur için sendikaya intisap mükellefiyeti ve sendika için de İdare jle 
tedahül mecburiyetinden ibaret olup Batı demokrasilerindeki mâ
nâsını tamamen kaybetmiştir. 

V — Türkiyede. 

§ Dernekler bakanından : 

( 76 ) - Memleketimizde meslekî memur demekleri veya sendika
ları mevzuunda söylenecek fazla şey yoktur. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 70 inci maddesine göre demek 
kurma, Türklerin tabiî haklanndandır. 3512 sayılı Cemiyetler 
kanununun 4919 sayılı kanunla değişen 1 inci maddesinin tarifine 
nazaran da, demek, "kazanç paylaşmaktan başka bir maksatla 
ikiden fazla kişinin, bilgilerini, faaliyetlerini sürekli bir şekilde bir
leştirmeleri" dir. 

3 Ağustos 1325 tarihli Cemiyetler kanununda, memurların 
meslekî mahiyette demek kuramıyacaklanna dair herhangi bir 
hükme rastgelmiyoruz. Bu kanun 14 Temmuz 1938 tarihine ka
dar yürürlükte kaldığı halde, meslekî mahiyette memur demekleri
ni yasak etmemiş olmasına rağmen, bu gibi herhangi bir demeğin 
göze çarpan bir faaliyete de girişmiş olduğunu bilmiyoruz. 

1930 yılında, hükümet yeni bir Cemiyetler kanunu tasarısını 
Meclise verdi. Bu tasanda da memur demekleri hakkında herhangi 
bir hüküm bulunmamaktaydı. 

Tasan, Meclis komisyonlannda yedi yıl oyalandıktan sonra, 
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Dahiliye Encümeni tarafından ele alınarak ve bilâhare verilen ikinci 
bir hükümet tasarısı ile de karşılaştırılarak yeni bir şekle sokuldu. 

Hükümetin iki tasarısında da, memur dernekleri hakkında 
herhangi bir hüküm mevcut değilken, Dahiliye Encümeni, mey
dana getirdiği yeni tasarıya 11 inci madde halinde, bugünki hük
mü koydu ; "Devlet, hususî idareler ve belediyelerle devlete bağlı 
kurumlardan hizmet karşılığı maaş veya ücret alanlar, bulunduk
ları işin sıfat ve mahiyetiyle cemiyet kuramazlar". 

Adliye Encümenindeki inceleme sırasında, Dahiliye Encüme
ninin bu 11 inci maddesi, tasarının 12 nei maddesi haline geldi 
ve 3512 sayılı Cemiyetler kanununun da 12 nei maddesi olarak 
kabul edilip yürürlüğe girdi. 

( 77 ) -Tasarıya bu hükmü koyan Dahiliye Encümeni tarafından 
yazılan gerekçede, derneklerin, bir milletin içtimaî hayatındaki yeri 
ve ehemmiyeti belirtildikten sonra, dernekler hakkındaki bir ka
nunun ne gibi bir mahiyeti haiz olmasî lâzımgeldiği hususuna şöy
le temas edilmektedir : 

".... binaenaleyh, Cemiyetler kanunu, bir taraftan cemiyetle
rin inkişâf ve tekâmülüne en geniş imkân ve kolaylık alanlannı 
açarken, diğer taraftan bunların millî birliğe, devletin siyasi kud
retine zarar ve tehlike vermelerinin ve gerek cemiyet içinde ve ge
rek dışındaki fertlere tahaküm eylemelerinin önünü kesecek bütün 
tedbirleri cami bulunmalıdır..." 

Memurların, bu sıfatla demek kuramıyacaklan hususundaki 
memnuiyeti, devletin mülkî bütünlüğünü bozmağa çalışan, devlet 
rejimine aykırı gaye ve maksat güden, emniyet ve asayişe ve umu
mî âdab ve ahlâka ve gayesi kanunlara uymayan, siyasî ve millî 
birliği bozan vs. demeklere dair olan yasaklar meyanında zikreden 
Dahiliye Encümeni, esbabı mucibe lâyihasında : "... encümenimiz, 
faaliyetlerinden memlekete zarar geleceğine kani bulunduğu cemi
yetlerin teşekküllerini yasak etmiştir" demektir (Zabıt Caridesi). 
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( 87 ) - Çalışmamızın giriş kısmında vaz ettiğimiz' mânâda, "dev
let memuru" nun, bu 12 nei madde hükmüne girdiği aşikârdır. 
Hattâ (devlete bağlı kurumlar) gibi şümul ve muhtevası pek belli 
olmayan bir tâbiri kullanmak bahasına, vazıı kanun, bu yasağı 
mümkün olduğu kadar teşmil etmek emeliyle hareket etmiştir. 
(Devlete bağlı kurumlar) ne demektir? Devlete türlü yönlerden 
bağlı pekçok teşekkül mevcuttur. Esbabı mucibe lâyihasına hâkim 
olan fikre göre, devletle ilişiği ne olursa olsun, bu müesseseler me* 
murlannm meslekî bir teşekkül vücude getirmeleri "memlekete za
rarlı faaliyetler" cümlesindendir. 

Bugünki durumda memurlar, ancak siyasî bir hüviyeti olma
yan derneklere girebilir ve kendi aralarında da ancak, istihlâk koo
peratifleri, yardımlaşma dernekleri gibi, üyeleri bir âmme hizmeti 
şubesine mensup bulunmakla'beraber, meslekî bir gaye gütmeyen 
birlikler vücude getirebilirler. Bu bakımdan, meselâ, ancak bir 
yardımlaşma dernekleri federasyonu olması icabeden "Türkiye Öğ
retmen Demekleri Millî Birliği" nin, nizamnamesinde mevcut hü
kümler dolayısiyle aşikâr olan mahiyeti gayrikanunî, maamafih 
hayırlı bir başlangıçtır ( 1 1 2 a ) . 

(112 a) - 1948 yılında kurulmuş olup merkezi Ankara'da bula
nan "Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Birliği" nin tüzüğüne 
göre : " ' • • • 

a) "Türkiye öğretmenlerinin meslekî gayelerle muhtelif adlar 
altında kurdukları ve kendi tüzüklerine göre bağımsız olarak faali
yette bulunan demekler... bir birlik kurmuşlardır..... Birlik siyasetle 
uğraşmaz" (Madde 1). 

b) "Birliğin gayesi, öğretmen dernekleri arasında danışma ve 
karşılıklı dayanışmayt, fikir ve meslek alanında gelişmeyi, bu suret
le yurda ve memlekete en faydalı şekilde hizmet etmeği sağlamak, 
meslekdaşlarm hayat seviyelerinin yükseltilmesi çarelerini arayıp 
bulmak ve bunun için gerekli teşekküllerin kurulup gelişmesini teş
vik etmek, öğretmenlerin ve aileleri efradının sağlık durumlariyle 
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§ 2 - Sendikalar bakımından : 

( 79 ) - 27 Temmuz 1325 tarihli Tâtil-i Eşgal kanunu "Umuma 
müteallik hidemat ifa eden müessesatta" sendika teşkilim yasak 
etmekteydi (mad. 8) . Bu gibi müesseselerin işçileriyle işverenleri 
arasında çıkacak iş ihtilâflarının tahkim yoluyla halli mecburi kılı
nıyordu. 

Tâtil-i Eşgal kanununun, âmme hizmetleri sahasında sendika
yı menetmekteki maksadı, kanunun diğer maddelerinde göze çarp
maktadır. Vazu kanun, evvelâ (mad. 2) ihtilâlci sendikalizme kar
şı tedbir alıyor, işçilerin talepleri arasında, çalıştıkları müessese
lerin muamelelerine ve idaresine müdahale ve nizamlarını mura
kabe gibi arzular yer alamaz. İşçiler ancak "tekaüt ve iane sandık
larına ve kendi hukuklarına" dair taleplerde bulunabilirler. 

Vazu kanun bu suretle, işçilerin âmme hizmetlerine, tanzim ve 
murakabe bakımından iştirak hususunda talepte bulunamıyacakla-
rım belirttikten sonra, bu iştiraki temine yarayacak vasıta olarak, 
sendikayı da yasak etmektedir. Sendika teşkil ederek işçilerin çalış
masını menedenleri, tahrikat ve iğfalâtta ve tehditte bulunanları, 
cebrü şiddet istimal edenleri hapis ve para cezasına çarptırmakta
dır. 

yakından ilgilenmek, bütün öğretmenleri ilgilendiren meslekî me
seleleri mesleğin ve meslekdaşların yararına en uygun şekilde halle 

, çalışmaktır" (Madde 2). 
Yukariki satırlarda açıkça görüldüğü üzere, bu Birlik, Cemi

yetler kanununun 11 inci maddesiyle memurlara menedilmiş bulu
nan bir teşekküldür; zira öğretmenler, bu madde hükmüne göre 
"... bulundukları işin sıfat ve mahiyetiyle cemiyet" kurmuş durum
dadırlar. Netekim, aynı tüzüğün 3 üncü maddesi "Türkiye'de ku
rulmuş olan ve gayeleri ikinci madde hükümlerine uygun bulunan 
öğretmen teşekkülleri" nin, bu Birliğe girebileceğini beyan etmek
tedir. 
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Kanunda, "umuma müteallk hidemat ifa eden müessesat" 
ta sendika teşkili yasak edildiğine göre, bu mahiyette hizmet gör
meyen işyerlerinde sendika teşkili serbesttir. 

3008 sayılı iş Kanununun 147 nei maddesi, Tâtil-i Eşgal ka
nununu ilga etmiş, bu suretle de âmme hizmetleri haricinde kurul
ması mümkün olan işçi sendikalarının kanunî mesnedini ortadan 
kaldırmıştır. 

( 80 ) - 20 Şubat 1974 tarihinde kabul edilen 5018 sayılı işçi 
ve işveren Sendikalan ve Sendika Birlikleri hakkındaki kanunla, 
iş hayatımızda yeni bir safha açılmıştır. 

Bu kanuna göre, "Aynı iş kolunda veya bu iş kolu ile ilgili 
işlerde çalışanların yardımlaşmaları ve ortak menfaatlerini koruma
ları ve temsil etmeleri amaçlariyle kendi aralannda kurabilecekleri 
dernekler, işçi sendikalarıdır" (mad. 1). "işçi sıfatiyle çalışmayan 
kimseler işçi sendikalarına... üye olamazlar" (mad. 2 ) . 

Kimlerin işçi sayılacağı hususunda, aynı kanun, iş kanununa 
atıfta bulunmaktadır. İş kanununun (8 Haziran 1936; No. 3008) 
muaddel (25 Ocak 1950; No. 5518) 1 inci maddesinde işçi şu 
suretle tarif edilmiştir: "Bir iş akdi dolayısiyle başka bir şahsın iş
yerinde, bedenen veya bedenen ve fikren çalışan kimseye işçi de-
nır. 

iş Kanununun gene aynı kanunla muaddel 2 nei maddesinde 
ise şu hükmü görüyoruz (f:E): "Genel, katma ve özel bütçelerle 
belediye bütçelerinden kadro karşılığı aylık veya ücret alan memur 
ve hizmetliler, bu kanun hükümlerine tâbi değildir." 

Mevzuatin sarahati karşısında araştırılacak bir husus kalma-, 
maktadır. Devlet memuru, işçi sayılamadığına göre, sendika kurma 
hakkına sahip değildir. 



B O L Ü M II 

MEMUR BİRLİKLERİNİN STATÜLERİ 
VE BAŞARILARI 

/ — Sendika fikriyatında cereyanlar. 

§ 1 • İhtilâlci sendikalizmin gözden düşüşü : 

( 81 ) - Bundan evvelki bölümde, kâmil bir hürriyet rejimi içinde 
yaşayan her memlekette meslekî memur derneklerinin ve sendika-
lannın umumiyetle yarım asırdanberi mevcut olduklarını ve bugün 
artık, kanuniyetleri etrafında cereyan eden münakaşalann sona er
miş bulunduğunu görmüştük. Filhakika meslekî memur birlikleri-
nin gelişmeleriyle, bunlann menşeindeki fikir ve cereyanlar da ge
lişmeler göstermişlerdir. Muayyen bir hürriyetten mahrumiyetin 
insanlara telkin ettiği ve hakikî ihtiyaçlann hududunu ekseriya aşan 
ilk taleplerdeki aşırılık, geçirilen tecrübelerden sonra mantık ve 
hakikat hudutlanna doğru bir gerileme göstermiştir. 

19 uncu asır sosyalizmi hemen her memlekette, yanı zaman
da, büyük akisler bırakmıştı. Medeniyetin ve hayat seviyesinin 
yükselmesi, yeni ihtiyaçları arttırdığı nisbette, hukuku hızlandıra-
madı. İstihsal hayatı, sanayi inkılâbiyle, eski lonca müessese ve 
metotlannm tanziminden âciz kaldıklan bir seviyeye çıkarken, te
merküz eden sermaye, gittikçe çoğalan bir işçi kitlesiyle karşı 
karşıya kaldı. 

Garp memleketlerinin sosyal mevzuatı, sınıflaşmayı çabuk ta
kip edebilmiş değildir. Sosyalizm, işçilere en şiddetli hareketleri 
telkin ederken gerçekten, ezilmekte olan bir işçi sınıfı mevcuttu. İn
giltere'nin iktisadî ve içtimaî tarihi, bunun acı misalleriyle doludur. 

İhtilâlci sendikalizmin işçiler tarafından hararetle karşılanma-
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ması için bir sebep yoktu. Birleşmedikçe ve menfaatlerini müdrik 
şuurlu bir sınıf teşkil etmedikçe, ne patrona, ne dé devlete herhan
gi bir hakkı kabul Ve teslim ettirmeğe imkân yoktu. Netekim sosya
lizm, işçilere, içtimaî ve iktisadî bir sınıf ruh ve şuurunu iyice aşı
ladıktan sonradır ki, devletler iş hayatını tanzim zaruretini kuvvetle 
hissetmişler ve işçiyi haksız bir istismara karşı koruyacak tedbirleri 
almağa başlamışlardır. Bu umumî seyrin, belki de ilk istisnasını 
Türkiye teşkil etmektedir. Memleketimizde, sınıf mücadelesi tohum-
lannın serpilmesine müsait, mağdur bir işçi sınıfının teessüsü bek
lenmeden uyanıklık gösterilmiş, acı tecrübelerin burada da teker
rürüne yer bırakmamak için, iş hayatı, kendini fiilen hissettirecek 
ihtiyaçların doğmasından önce devlet eliyle tanzim edilmiştir. 

( 82 ) - İhtilâlci sendikalizm, işçiye hitap ettiği gibi memura da 
hitap ettiği zaman, müsait akisler bulmuştu. Memur da tanzim 
edilmemiş bir hayatın içinde bocalıyordu. Ekseri memleketlerde, 
memura teminat veren derli toplu memur statüleri, bir "memur 
sınıfı ayaklanması" nın mahsulleridir. Tekaütlük, dul ve yetim ma
aşı, memuriyete girişte ve terfide liyakat prensibinin kabulü, keyfî 
surette azledilememe, disiplin cezalanna karşı teminatlı bir müra
caat yolu gibi müesseseler, Avrupada, meslekî memur birliklerinin, 
hükümetlerde uyandırdıktan endişelerin eserleridir. 

Bir taraftan ihtilâlci sendikalizm, siyasî devlete karşı işçi ve 
memur sendikalannı "action directe" ve umumî grev'le silâhlan
dırırken, diğer taraftan da devletçe işçi ve memurlara huzur ve em
niyet verecek ve onlan aşın hareketlerden vazgeçirecek bir hayat 
nizamının kurulmasına girişildi. Maamafih, umumî bir iktisadî kai
denin zıddına, tatmin edilen her ihtiyaç, birkaç yeni ihtiyaç doğur
madı; bil'âkis aşırılık taraftarlannın ümitleri zayıfladı, şiddet cere
yanı yumuşadı. Zira ihtilâlci sendikalizm, tasavvur ettiği ihtilâli bir 
an evvel mümkün kılabilmek için bir prensip üzerinde bilhassa du
ruyordu: bütün reformları reddetmek. Her reform kötüdür, çünki 
işçi sınıfına karşı yeni bir suikasdın gizli emellerinin mahsulüdür, 
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diyorlardı. Her reform bir tatmin tevlid eder, her tatmin, işçideki 
mücadele ruhunu söndürürdü. Reforma taraftarlık, devletten rüş
vet almaktı. Netekim Fransa'da memurlara sendika hakkını tanıyan, 
fakat ayni zamanda bunu âmme hizmetlerinin zaruretleriyle de te
life çalışan 1909 kanunu projesi, ihtilâlci sendikalistler için kısmi 
bir zafer telâkki edilmek icabederken, bil'âkis şiddetle reddedildi 
ve en çetin muhalefeti onlardan gördü (113). Fakat bu şiddet ce
reyanı da ancak reformlar karşısında geriledi ve yeni yeni cereyan
lara vücut verdi. 

Sendikalizmdeki gelişmeleri, içtimaî bünyesi daima kuvvetli 
reaksiyonlar göstermiş olan Fransa'daki seyriyle gözden geçirmek 
ilgi vericidir. 

§ 2 - Islahatçı sendikalizm : 

( 82 ) - İhtilâlci sendikalizm, muvaffakiyetinin sırrını, işçi sınıfının 
içinde bulunduğu ızdırabı arttırarak, işçilerin hayatını tahammül 
edilmez bir hale getirmekte görüyordu. Zira işçi sınıfı ne derece 
muztarip ise o derece kindar ve azimli olacak, vuracağı tek şiddet 
darbesinin, yâni umumî grevin, siyasî devleti çökertmek kuvveti 
de o derece artacaktı. 

Fakat, ya darbe muvaffak olamazsa ? Bu takdirde ikinci bir 
darbeyi önlemek için zaruri olarak aynı şiddette tedbirler alınacak 
ve işçi smıh hareketini çok pahalıya ödeyecekti. İhtilâl muvaffak 
olamadığı takdirde, ihtilâlci için hayat hakkı kalmazdı. 

Bu şiddet prensipleri ve doğurduğu endişeler, Fransa'da 
1920 yılında Islahatçı sendikalizm'e vücut verdi. Bu hareketin ön
cülüğünü, bilhassa Georges Renard ve Millerand yapıyorlardı. 

/ 
(113) - Le Grom de Maret : Du Statut des fonctionnaires dans son 
rapport avec les droits de syndicat et de grève (thèse), Paris, 
Sirey, 1910, p. 7 et suiv. 
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( 84 ) - Islahatçı sendikalizme göre, işçi sınıfı - ve memur sınıfı -
sendikalar halinde birleşecekti. Fakat bunda ilk hedef işçi ile pat
ron, memur ile devlet arasında daimî bir mücadeleyi ateş üzerinde 
tutmak ve günün birinde muvaffak olunacak bir "umumî grev" le 
siyasî devleti yıkmağa kalkışmak değil, sendikalar halinde birleşen 
sınıfların, ihtiyaçlarım ve arzularını, en mümkün olanından başla
yarak tahakkuk ettirmekti. Bu maksatla, ıslahatçı sendikalizm, her 
reforma taraftardır. 

İşçi, cemiyetteki mevkiini, vuracağı şiddet darbeleriyle değil, 
ferden kazanacağı kıymetle elde edecektir. İşçi sınıfı sağlam bir ik
tisadi ve siyasî terbiye alacak, ondan sonra devlete hâkim olacak
tır. Bunu yapmadan siyasî devleri yıkmağa kalkışmak, arabayı at
ların önüne koşmak demektir. Bü'âkis, işçi bir kıymet olmalı, re
formlar birbirini takip etmeli ve sendikalara dayanan iktisadî dev
let kendiliğinden kurulmalıdır. Islahatçı sendikalistler için, sendika 
içtimaî tahavvül değil, içtimaî tekâmül yoludur (114). 

Islahatçı sendikalistler 22 - 24 Ekim 1920 arasında aktettik-
leri ilk kongrede, "işçilerin, kanunî yollardan gitmek suretiyle de 
tam bir hürriyete kavuştuklannm misali mevcut" bulunduğunu 
söyleyerek neşrettikleri beyannamenin sonunda, "vatana olan bağ
lılık" Ianni ve "memleketin kanunlarına itaat" lerini belirtmişler
di (115). 

(114) -André Marchai : Le Mouvement Syndical en France, Pa
rts, Bourrelier, 1945, p. 47 et suiv., 

- Et, Martin Saint - Léon : Syndicalisme ouvrier et syndica
lisme agricole, Paris, Payot, 1920, p. 53 et suiv.. 

- Georges Mor eau: Le syndicalisme, Paris, M. Rivière, 1925, 
p. 32 s. 
(115) -Emile Cazalis : Syndicalisme ouvrier et Evolution sociale, 
Paris, M. Rivière, 1925, p. 262. 
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§ 3 - Realist sendikalizm : 

( 85 ) - İhtilâlci sendikalizmle ( = le syndicalisme rouge = kızıl 
sendikalizm) ıslahatçı sendikalizm ( = le syndicalisme jaune = 
san sendikalizm) arasında eklektik bir yol teşkil eden bu nazariye 
ilk defa 1920 de C. G. T. umumî kâtibi olan Jouhaux tarafından 
ortaya atılmıştır (116). 

Bu nazariyeye göre sendikalizmin biri yakın, diğeri uzak ol
mak üzere iki gayesi vardır. Bunlar birbirinden aynlamaz. 

Yakın gaye, işçi sınıfının manevî ve entellektüel ihtiyaçlannı 
karşılamaktır. Uzak gaye, patron sınıfının ve sermayenin ortadan 
kaldmlmasıdır. 

Yakın gayeye hizmet etmekle sendikalànn mensuplan arta
cak, sendikalar kuvvetlenecek ve uzak gayenin tahakkuku müm
kün olacaktır. Bu iki gayeye ulaştıran vasıtalar da iki türlüdür: 
a) sert hareket ( = action directe); b) siyasî hareket (== action 
politique). Bu iki hareket birbirini tamamlayacak ve gaye tahakkuk 
edecektir. Sendikalar, ilk merhalelerin katedilmesiyle, enerjilerini 
kaybetmemelidirler. Reformlar, mevcut nizamın tasfiyesini kolaylaş-
tmr; fakat reform, bizatihi bir gaye değil, bir vasıtadır, işçi sınıfının 
mücadelesi, diğer bütün sınıflar ortadan kalkmadan sona ermeye
cektir (117). 

§ 4 - Hıristiyan sendikalizm : 

(86) • Mutedil sendikalist cereyanlann, kısaca göz atılması lâ-
zımgelenlerinin biri de Hıristiyan sendikalizrri'dir. Bu cereyan da ıs
lahat taraftarıdır. 

Hıristiyan sendikalizme göre insan, istihsalin temel unsuru, 
sebebi, hem de gayesidir. O halde istihsal şartlannın da ferdî, aile-

(116) - "Le Syndicalisme et la C.G.T. (1920)". 
(117) - André Marchai, aynı eser, sf. 51 ve devana. 
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vi, içtimaî sahada, işçinin maddî, fikrî ve manevî ihtiyaçlarını tam 
mânâsiyle tatmin ederek, şahsiyetin normal bir tekâmülüne imkân 
verecek şekilde tanzim edilmesi lâzımdır. Hıristiyan sendikalistlere 
nazaran, vatanın refahı içtimaî sulha dayanır; içtimaî sulh ise, za
ruri olarak meslek sahası üzerine taazzuva istinad eder. Gerek içti
maî su'h, gerek meslekî taazzuv, ancak hıristıyanlığın adalet ve
ya sevgi prensipleryle gerçekleştirilebilir. 

Hıristiyan sendikalizm, içtimaî tahavvülü sınıf mücadelesi yo
luyla değil, müstahsil unsurların hususi gruplar halinde birleşerek 
eğitime tâbi tutulmaları ve işbirliği yapmalan suretiyle başaracaktır. 
Bu hususî gruplar, muhtelit birlikler vücude getirecekler, fakat her 
grubun serbestisi ve hakları hörmet ve riayet görecektir. 

Hıristiyan sendikalistler, grevi, ancak anlaşma gayretleri bir 
netice vermediği ve işçilerin haklarını korumak için başka çare kal
madığı takdirde kabul edebilirler. Siyasî grevleri ise asla terviç et
mezler (118). 

§ 5 - Memur sendikalarının aldığt istikamet : 

( 87 ) - işçilerin ekseriyeti gibi, memurlar da talepleri tatmin edil
dikçe ve tâbi tutuldukları hürriyet kısıntıları azalarak her bakımdan 
daha teminatlı bir hayata kavuştukça, ihtilâlci sendikalizmin tesir
lerinden kurtulmağa ve mutedil cereyanlara temayül etmeğe baş
lamışlardır. 

ihtilâlci sendikalizme ilk büyük darbeyi Birinci Cihan Harbi 
indirdi. Vatan sevgisinin ve askerliğin aleyhinde bulunan ihtilâlci 
sendikalistler, Fransız işçisinin silâha sanlmasını ve memleket 
müdafaasına koşmasını önleyemediler. Harp ilânı karanna, mem
lekette bir umumî grev ilânı karariyle mukabele edecek kadar ileri 
giden ve ihtilâlci sendikalistlerin elinde bulunan C.G.T., işçilerin 
grev ilânına değil, seferberlik ilânına riayet ettiklerini gördü. Milli-

(118) - André Marchai, aynı eser, sf. 55 • 56. 
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yet duygusu, sınıf mücadelesi fikrini ortadan kaldırdı. Bu vaziyet 
üzerine C.G.T. de bütün harp boyunca hükümete tamamen müza
hir olmağı tercih etti (119). 

Harpten sonra ihtilâlci sendikalizm ve C.G.T. bir parçalan-
ma gösterdiler. Islahatçı sendikalizm doğdu; realist sendikalizm ce
reyanı başladı; hıristiyan sendikalizm vücude geldi. 

1922 senesindeki kongrede, hakikî ihtilâlci sendikalistler 
C.G.T. den aynlarak C.G.T. Unitaire'i meydana getirdiler. Isla
hatçılar, U.G.S.R.'i ( = Union Générale des Syndicats Réfor
mistes = Islahatçı sendikalar umumî birliği) kurdular. Hıristiyan 
sendikalistler C.F.T.C.'yi ( = Confédération Française des Travail
leurs Chrétiens = Hıristiyan işçiler Fransız Konfederasyonu) teşkil 
ettiler. 

Maxime Leroy bu tekâmülün semasım şöyle çiziyor : 

1900 de işçi hareketine hâkim olan ana fikir, Umumî Grev'-
dir. 

1920 deki ana fikir, âmme menfaatine hadim hizmetlerin 
mülîleştirilmesidir, 

1900 deki fikir yıkıcı idi; 1920 deki fikir yapıcı'dır (120). 

( 88 ) - Aynı cereyanlar, aynı fikirler memur sendikaları arasında 
da vücut buldu, işçi sendikalan içinde hâlâ ihtilâlci olanları bulun
duğu gibi memur sendikalan içinde de vardır. Fakat umumiyetle 
bugün artık umumî bir greve müracaatla siyasî devleti bir anda yı-
kıvermek, sendikacı memurlann büyük ekseriyetinde rastlanan bir 
iştiyak değildir. 

(119) • Pierre Dietsck : De la légalité des syndicats de tonctiona-
ires; Paris, Sirey, 1934, p. 25. 
(120) • Maxime Leroy : Les Techniques Nouvelles du Syndicalis
me, Paris, Gamier, 1921, p. 4. 
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Tekâmülün seyriyle memur sendikaları da muhtelif cereyan
ları temsil eden sendika birlikleri halinde dağıldılar. 

ikinci Cihan harbinden sonra açılan yeni devre hakkında bir 
müellif şu kanaati öne sürüyor : 

"Topluca ele alındıkları takdirde memurların, kendilerini, klâ
sik kurtuluş ümidi açık mücadele metodu olan proletarya'nm mü
temmim bir sınıfı telâkki etmek istemedikleri aşikârdır. "Liberal'' 
denilen mesleklerle işçiler arasında bulunan ve terbiyesi, formasyo
nu ve arzulariyle birer burjuva olan orta ve yukan sınıf memur-
murlann sendikacılığı biraz da takmadır (121). Bunlardan âteşin 
birer sendikaKst olmalan istenemez (122)". 

11 — Birliklerin tâbi oldukken hükümler. 

• § I - Fransa'da 

( 8 0 ) -Fransa'da derneklerin 1901, sendiklann da 1884 tarihli 
kanunlarla tanzim edilmiş olduklarından bahsetmiştik. Şimdi bu 
kanunlardaki hükümler bakımından derneklerin ve sendikalann 
A) Mahiyet ve kuruluşlannı; B) Dava ehliyetlerini; C) iktisap eh
liyetlerini; D) Demek ve sendika birliklerini ( = unions) ve, 
E) Memur sendikaları ve C.G.T. münasebetlerini incelemek isti
yoruz, 
( 90 ) - A) Mahiyet ve kuruluşları : Demek, iki veya daha ziyade 
şahsın kazanç taksiminden başka bir gaye iîe, bilgi ve faaliyetlerini 
daimî bir şekilde birleştirmek suretiyle kurduktan bir hükmi şahıs
tır; akitten doğar. Bu akdin • sıhhati, akitler ve borçlar hakkında 
câri olan hukukun umumî prensiplerine tâbidir. 

(121) -"... se comportent un peu comme les syndiqués du di
manche". 
(122) - Robert Catherine : La grève et les Fonctionnaires; La' Re
vue Administrative, 1949, No. 10, p. 338. 
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Sendikaların ise gayesi, münhasıran iktisadî, sınaî, ticarî ve 
ziraî menfaatlerin tetkik ve müdafaasından ibarettir. 

Demeklerin de, sendikaların da kuruluşları serbesttir. Peşin 
müsaadeye ihtiyaç yoktur. Yalnız bir sendikanın kuruluşunu mü
teakip, kurucular, statüyü ve sendika idaresinde vazife alanların 
isimlerini ilgili makama bildirmekle mükelleftirler. Bu husus der
nekler için mecburi değildir. Maamafih demeğin ismini, gayesini, 
statüsünü, kurucularının isimlerini muhtevi bir beyanda bulunul
madığı müddetçe, dernek hükmî şahsiyet kazanamaz. 

Reşid olan herkes demek üyesi olabilir. Sendika üyesi olabil
mek için rüşd asıl ise de ayrıca o sendikanın temsil ettiği mes
leğe veya buna benzer bir mesleğe mensup ve Fransız tâbiiyetini 
haiz olmak, medenî haklardan mahrum veya muayyen suçlardan 
mahkûm bulunmamak lâzımdır. Bir meslek veya sanat sahibi olan 
evli kadınlar, sendikaya girebilmek için kocalarının iznine tâbi de
ğillerdir. 16 yaşını doldurmuş gayrireşid'ler, baba, ana, veya vasi
lerinin mümanaatı olmadıkça sendikaya girebilirlerse de, idari va
zife alamazlar. 

.( 91 ) -B) Dâva ehliyetleri ; Sendikalar bizatihi dâva ehliyetini 
haizdirler; temsil ettikleri mesleğin müşterek menfaatini doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle haleldar eden her fiil ve karara karşı her 
türlü kaza merciinde dâva açabilirler. 

Bidayette sendikaların dâva ehliyetine dair olan kanun hü
kümleri dar mânâda tefsir edilmekteydi. Bilâhare doktrinin de teş
vikiyle mahkemeler, bu ehliyeti daha geniş bir şekilde tefsire baş
ladılar. Sırasiyle, sendikalara, gayrikariunî rekabet, mesleğin tea
müllerine riayeti temin, haftalık izinler, iş müddeti, iş yerlerinin em
niyet ve sıhhat şeraiti gibi hususlarda da dâva ehliyeti tanınmağa 
başlandı. Bilâhare, sendikalar tarafından aktedilen toplu iş muka
velelerine riayetsizlik hallerinde de dâva ehliyeti bulunduğu kabul 
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edildi. Ancak sendikaların, şahsan mutazarrır olan bir üyenin aça
cağı dâvaya da iştirak haklan olup olmadığı münakaşalıdır (123). 

19 Ekim 1946 tarihli Memurin kanunu, 6 ncı maddesinde, 
memurlara da sendika kurma hakkını tanıdıktan sonra, iki ay için
de yapılması gerekli kuruluş beyanı müstesna, memur sendikaları
nın da umumî mevzuat hükümlerine tâbi bulunduğunu zikretmek
te ve evvelce temas ettiğimiz gibi (No. 13 ve müteakip) kanuni
likleri ve binnetice dâva ehliyetleri mahkemeler tarafından uzun 
yıllar reddedilmiş bulunan memur sendikalarının ehliyetleri hakkın
da şu hükmü koymaktadır; "Memur sendikaları... her türlü kaza 
merciinde dâva açabilirler; bilhassa idari kaza mercilerinde memur 
statüsüne mütedair olan tanzim tasarrufları ve memurların müşte
rek menfaatlerini haleldar eden ferdî kararlar aleyhine dâva hak
kım haizdirler". 

( 92 ) - Dernekler ancak kuruluş beyanını yapmakla hükmî şah
siyet kazandıklarından, bu beyanda bulunmamış olanların dâva 
ehliyetleri de yoktur. 

Beyanda bulunmuş olan demekler. ( = associations déc
larées), mensuplannın müşterek meslekî menfaatlerini müdafaa 
için dâva açabilirlerse de (124) üyelerinden herhangi bîrini şahsan 
mutazarrır eden bir karar aleyhine, o üyenin yerine dâva açamaz
lar. Aynı şekilde âmme memuriyetini müdafaa için de dâva açma
ğa haklan yoktur; bu müessesenin üçüncü şahıslara karşı müda
faası devlete ait bir haktır (125). 

( 93 ) C) iktisap ehliyetleri : Derneklere nisbetle sendikaların 
iktisap ehliyetleri çok geniştir. Demekler devlet, vilâyet, komün ve 

(123) • André Marchai, aynı eser, sf. 27 • 28. 
(124) - Pierre Bertrand : Le Statut du Personnel Communal, Pa
ris, Sirey; 1946, p. 152. 
(125) - Marcel Waline : Traité, 1951, p. 371. 
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hususî şahıslar tarafından yapılan bağışlar dışında ancak üyelerin
den aidat alabilirler ve derneğin idaresiyle üyelerin toplanması için 
gereken lokale ve gayenin tahakkuku için elzem olandan başka 
hiçbir gayrimenkule tasarruf edemezler. Sendikalar ise, müsaade
ye ihtiyaç bulunmaksızın, ivazlı veya ivazsız menkul ve gayrimen
kul edinebilirler. Varidat membalarını ucuz meskenler inşaatında, 
işçi parkları, lâboratuvarlar, tecrübe sahaları ve sair meslekî kalkın
ma müesseseleri kurmağa tahsis edebilirler; istihsal ve istihlâk 
kooperatifleri, sıhhî tesisler vücude getirebilirler. 

( 94 ) - Sendikalara bahşedilen bu çok geniş iktisap ehliyeti, me
murların meslekî demeklerden ziyade sendikalara temayül göster
melerinin âmillerinden biri olmuştur (126). Fakat aynı zamanda, 
bu geniş iktisap ehliyeti, sendikalann servet sahibi olmalarında ve 
nev'ima kapitalist bir teşekkül mahiyeti almalarında büyük rol oy
namış ve bu suretle ihtilâlci sendikalizmin gözden düşmesine tesir 
etmiştir. Zaruret içinde olmak, yardım görmemek ve yardımlaşa-
mamak, fakir işçi teşekküllerinde sınıf mücadelesi ruhunu daima 
uyanık tutabilirdi; fakat kooperatifleriyle, ucuz meskenleriyle, spor 
ve kültür tesisleriyle, kuvvetli yardımlaşma sandıklariyle, hastalık, 
ölüm, sakatlık yardımlariyle, zengin bir sendikanın üyesi olarak 
refahın tadını tatmak ve daha iyi bir hayat temini için sendika ma
melekinin artmasını isteyerek buna çalışmak, sınıf mücadelesinin 
mânâsını sarsmış ve ihtilâlci sendikalizmin tedrisatına en büyük 
darbeyi indirmiştir. 

( 95 ) - D) Dernek ve Sendika birlikleri (== Unions) : İş Kod'u-
nun 3 üncü kitabında (Başlık I, fasıl V, mad. 24 - 26) sendika 
birliklerinin nasıl kurulacakları belirtilmiştir. Sendikaların birleşe-
bilmesi için, ilk şart, bunların eskiden memur sendikalannın oldu
ğu gibi filî değil, fakat kanunî birer teşekkül olmalarıdır. Böylece 

(126) - Maurice Duverger : La Situation des fonctionnaires, depuis 
la Révolution de 1940; Paris, Libr. Gén. de et de Jurisp., p. 125. 
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kurulacak birliğin gayesi de, iktisadî, sınaî, ticarî ve ziraî menfaat
lerin tetkik ve müdafaasından ibaret kalacaktır, iş Kod'unun sen
dikalar hakkında sevkettikleri hükümler aynen sendika birlikleri 
hakkında da câridir. 

Demekler de, aynı şekilde birlikler vücude getirebilirler. 
Fakat acaba, demeklerle sendikaların birleşmeleri mümkün 

müdür? 
( 96 ) - Bu sual, 1946 memurin kanunu, sendika hakkını memur
lara da teşmil edinceye kadar daimî bir tartışma konusu olmuştu. 
Çünki bir demekle bir sendikanın birleştiği veya bir demeğin, bir 
sendikalar birliğine iştiraki, ancak memur teşekkülleri mevzuunda 
ortaya çıkıyordu. Umumî mahkemeler ve idarî kaza mercilerinde, 
memurlann sendika kuramayacakları ancak 1901 kanununa göre 
demekler teşkil edebilecekleri değişmez bir içtihat halinde tekrarla
nırken, bu suretle gayrikanunî bir teşekkül sayılan bir "memur sen
dikası" nın en büyük sendikalar birliği oları C. G. T. ye iştiraki 
hâdisesi vuku buluyor ve bir demeğin, bir sendika veya sendikalar 
birliğiyle birleşip birleşemeyeceği meselesi münakaşa ediliyordu. 
Neticede içtihat şu yolda tekarrür etti : 

Sendika ile demekler birleşebilirler; fakat bu suretle meydana 
gelen birlik, ihtiva ettiği teşekküllerden en mahdut ehliyeti haiz bu
lunanından ziyade ehliyet iddia edemez. Böyle bir birleşmede, der
nekler sendikalann değil, sendikalar demeklerin ehliyetleri hakkın
daki hükümlere tâbi olacaklardır (127). 

Bu gibi birleşmeler, zamanla tehditkâr bir vaziyet yaratınca, 
bunu filen önleyecek tedbirler düşünüldü. 1909 tarihli kanun pro
jesine, (No. 11) memur derneklerinin işçi sendikalan veya sendi
ka birlikleriyle birleşemeyeceklerine dair hüküm konuldu; lâkin 
proje kesbi kanuniyet edemedi. 

(127) - Maxime Leroy : Les Transformations de la Puissance Pub
lique, Paris, Giard, 1907, p. 215. 
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( 97 ) - E) Memur sendikaları ve C.G.T. : Memur sendikalizmi bi
dayette C.G.T. haricinde taazzuv ediyordu. C.G.T., memur sendi
kalarının kuvvetini sezer sezmez, memurlara yaklaşmağa başladı. 
Fakat birleşme kolay olmadı. C.G.T. nin aşırı hüviyeti ve beynelmi
lel teşekküllerle olan münasebetleri, memurları çekindiriyordu. Di
ğer taraftan C.G.T. erkânı arasında da böyle bir birleşmeye aleyh
tar olanlar vardı. Bunlar "Fédération des Fonctionnaires" (Me
murlar Federasyonu) nun 250.000 e varan ve işçilerinkinden ta
mamen farklı bir sosyal muhite mensup bulunan üyelerinin C.G.T. 
deki havayı değiştirmesinden korkuyorlardı. Memurlar federasyonu 
ile vuku bulacak böyle bir birleşme, C.G.T. içinde yeni bir cereyan 
yaratabilirdi. Bu mahzuru önlemek için, C.G.T., memurların fede
rasyon halinde değil de, münferit teşekküller halinde kendisine ilti-
haklannı teklif etti. Böylece esas itibariyle bir sanayi sendikaları bir
liği olan C.G.T. içinde memurların kuvveti dağılacak, fakat aynı 
zamanda 250.000 üye kazanılmış olacaktı. 

1929 da Memurlar Federasyonu C.G.T. ye iltihak ettiği za
man öğretmenlerden mürekkep iki teşekkül, "Fédération de l'En
seignement" ve "Syndicat National des Instituteurs" esasen C.G.T. 
ye dahil bulunmaktaydılar (128). 

§ 2 - İngiltere'de : 

( 98 ) - A) 1927 - 1946 arası : Evvelce de bahsettiğimiz gibi 
1927 kanunu (No. 51), aslî memurlann musaddak derneklerden 
( = approved associations) gayrisine intisabını yasak ediyordu. Bir 
derneğin de, tasdikname alabilmek için evvelâ Demekler Başmu-
kayyitliğine müracaatı lâzımgeliyordu. Başmukayyit, evrakı, İngil
tere'de, devlet memuriyetinin en yüksek idare ve murakabe maka
mı olan Maliye Nezaretine havale ediyordu. Maliye Nezaretinin 
Başmukayyide, mevzuubahis memur derneğine tasdikname veril
mesini bildirebilmesi için, şu şartlarih mevcudiyeti lâzımdı: 

(128) -André Marchai, aynı eser, sf. 76 ve devamı. 
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1) Demeğin üyeliği devlet memurlarına inhisar edecektir. 

2) Dernek: a) devlet memurlarının maaş ve çalışma şartlarını 
ıslah gibi bir gaye taşıyan, fakat üyeliği devlet memurlanna 
münhasır bulunmayan herhangi bir teşekkülle, veya 
b) bu nevi bir teşekkülü de ihtiva eden herhangi bir fede
rasyonla birleşmiş olmayacak, kendi başına ve müstakil 
bir mahiyeti haiz bulunacaktır. 

3) Derneğin hiçbir siyasî gayesi olmayacaktır. 

4) Demek, doğrudan doğruya veya dolayısiyle herhangi bir 
siyasî parti veya teşekkülle münasebattar bulunmayacak
tır. 

Bu şartların mevcudiyeti tesbit edildiği takdirde, Maliye Nezareti, 
müracaatçı demeğin, sicille "musaddak" olarak kaydına müsaade 
edebilirdi. Yukandaki şartlarda vuku bulacak herhangi bir değişikli
ğin 7 gün içinde ihbarı lâzımdı. 

( 99 ) -B) 1946 dan sonra : 1927 tarihli kanunu ilga eden 1946 
İş İhtilâfları ve Sendikalar Kanunu, memur ve işçi teşekkülleri ara
sında birleşme hakkını tamdı ve memur birliklerini üçe ayırdı : 
a - Tanınmış dernekler [ = recognized associations]; b - Tanınma
mış demekler [ = unrecognized associations] ve e - Sendikalar 
[ = Trade Unions]. 

( 100 ) - a - Tanınmış demekler, muayyen bir hizmet şubesindeki 
memurları tam mânâsiyle temsile ve haklanm müdafaaya idarece 
ehil sayılanlardır. Tanınmış derneklere mukabil, tanınmamış der
neklerin, İdare ile müzakere ve temasa haklan yoktur. Tanıma da 
iki türlü olur : 

1) Millî Tanıma [ = National Recognition], bütün devlet 
memurlannın bağlı bulunduğu ve devlet memuriyetinin âmir maka
mı mahiyetinde olan Maliye Nezareti tarafından bahşedilip, tanı
nan demeğe, Maliye Nezaretinin işveren mevkiinde olduğu bir veya 
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birkaç nezaret veya âmme müessesesi teşkilatındaki memurlar na
mına resmî temsil salâhiyeti bahşeder. 

2) Nezaret Tanıması [ = Departmental recognition], her
hangi bir Nezaret tarafından bahşedilir ve tanınan demeğe yalnız 
o Nezaretteki memurlardan üyesi olanları, sade o Nezarete karşı 
temsil salâhiyetini verir. 

Bütün devlet memurlarını ilgilendiren bir mesele, kısmen - ta
nınmış bir dernekle onu tanıyan Nezaret arasında görüşülüp halle
dilemez. Bu mahiyette bir meselenin Millî olarak tanınmış bir der
nekle Maliye Nezareti arasında halli lâzımdır. 

Tanıma müşterek de olabilir. Aynı memurlar birden ziyade 
derneğin üyesi iseler ve bu demeklerin hepsi de Millî bir tanıma 
veya Nezaretçe tanıma için icabeden şartları haiz bulunuyorlarsa, 
tanımayı bahşeden Maliye Nezareti veya münferit bir Nezaret, ay
nı memurlar için birden fazla demeği tanıyabilir ve kendileriyle te
ker teker veya toplu halde temas ve müzakerede bulunabilir. 

( 1 0 1 ) - b - Tanınmamış demekler, İdare ile resmen temas hak
kını haiz değillerdir. Bununla beraber hükümete tekliflerde bulu
nabilir, proje ve mütalâalar sunabilirler. Tanınmamış bir demeğin 
temaslanndan müsbet neticeler beklemeğe ve mutlaka cevap isteme
ğe hakkı yoktur. İlgili Nezaret ve daireler, bu gibi demeklerle olan 
temaslannda münakaşaya girmemeğe ve taahhüt ifade edebilecek 
söz ve hareketlerden kaçınmağa bilhassa dikkat ederler. Tanmmamış 
bir dernek, tanınmış bir derneğin rakibi vaziyetinde bulunuyorsa, 
İdare daha da çekingen davranır. Tanınmış demeklerle konuşulan 
veya kararlaştırılan meseleler üzerinde, tanınmamış derneklerle 
konuşmaktan kaçınılır. 

( 102 ) - c - Tanımanın şümul ve mesnedi : Tanıma resmi bir mu
ameledir ve tanınan demeğe, pürüzlü memur meseleleri üzerinde 
mütalâası sorulmak, iş şartlan hakkında üye memurlar namına, 
işveren mevkiindeki İdare ile resmî temaslarda bulunmak, anlaş-
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malar aktetmek ve anlaşılamadıgı takdirde tahkime müracaat hak
kını verir. 

Tanıma bahşedecek Nezaret veya âmme müessesesi, müra
caatçı demeğin o Nezaret veya müessesedeki memurlardan yeter 
sayıda bir ekseriyetinin mensup bulunduğu bir dernek olduğunu 
anlarsa, onu tanır. Maliye Nezaretinden muayyen bir sınıf devlet 
memurunu veya bütün devlet memurlarını temsilen bir (millî ta
nıma) istihsal edebilmek için, müracaatçı demeğin devlet teşkila
tındaki o sınıf memurlann veya isteğine göre bütün memurların 
muayyen miktannı ihtiva etmesi lâzımdır. Meselâ P.T.T. Nezareti, 
kendisine mensup memurlardan muayyen bir sınıfı veya memur
lann hepsini temsil için tanıma isteyen herhangi bir memur derne
ğinin, o muayyen sınıfın veya bütün memurlann asgarî %40 mm 
kendi üyeleri olduğunu isbat şartını koymuştur. Tanımayı üç yıl 
müddetle bahşeder. Eğer 3 yılın sonunda tanıma bahşedilmiş olan 
demeğin, namına tanınmış bulunduğu muayyen bir sınıfa veya 
bütün teşkilâta mensup memurlann asgari % 33.3 ünü ihtiva 
etmediği görülürse tanıma geri alınır. P.T.T. Nezaretinin tesbit et
tiği bu, % 40 ve % 33.3 gibi nisbetîer Maliye Nezaretince de 
tesbit edilmiş değildir. Maliye Nezareti tanımayı icabı hale göre 
bahşetmektedir. 

Mayıs 1949 da, bütün devlet teşkilâtına şâmil muayyen sınıf
lan temsilen kendilerine Millî Tanıma bahşedilmiş 17 memur der
nek ve sendikası mevcuttu. 

(103 ) - Memur demeklerinin başlıca gelir kaynağı, üyelerinin 
ödediği aidattır. Aidat miktarı, üye memurların maaşlanna göre 
değil; demeğin büyüklüğüne ve faaliyet sahalannın vüs'atine göre 
tesbit olunur. Hemen hemen bütün demeklerin, kendileri de devlet 
memuru olmayan, hususî memurlan vardır. 

( 104 ) - d - Memur sendikaları : Memur demeklerinden, "sendi
ka" ( = Trade Union) sıfat ve mahiyetini almak isteyenler, Der-
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nekler Başmukayyidine müracaatla talepte bulundukları takdirde 
derhal bu sıfatı iktisap ederler. Sendika olarak tescil edilmekle, bu 
demeklerin tanıma durumları ve İdare ile olan münasebetleri de
ğişmez. Yalnız, sendikalar, derneklere nisbetle daha geniş bir ikti
sap ehliyeti kazanırlar; fakat malî mükellefiyetleri de artar. Sendi
ka olmak, bir demeğe grev ilân ve idaresi hakkım bahşeder. Gre
vin tevlid edeceği, akte riayetsizlik gibi hallerden dolayı sendikalar 
aleyhine zarar ziyan davası açılamaz. Bununla beraber bir iki der
nekten başka - ki bunlar da en mühim demekler değillerdir - sen
dika sıfatı için müracaat eden olmamıştır. Zira evvelâ ingiliz me
murları, grev hakkına peşinen mâlik olmağa ehemmiyet vermemek
tedirler; çünki icabettiği anda kendilerini grevden alıkoyacak hiçbir 
hüküm yoktur; saniyen memur demeklerinin haiz bulunduktan 
büyük nüfuz da esasen idareyi grevle tehdit ederek kazanılmış 

değildir (130). 

/// -— Memurların İdareye iştirakleri : 

( 105 ) - Sendikalizm, en mutedil mânâsiyle iktisadî hayatın tan
zim ve idaresinde, meslekî teşekküllere muayyen bir mevki ve hak 
teminine çalışan sosyal bir sistemdir (131). Hususî sanayide işçi 
sendikalarının teşebbüsün sevk ve idaresine iştirak hususunda 
güttüğü gayçnin âmme hizmetlerindeki paraleli, memurların İdare
ye, yâni âmme hizmetlerinin sevk ve idaresine iştirakleri emelidir. 

Avrupa memleketlerinde ve Amerika Birleşik Devletlerinde, 
bugün vasatı olarak yanm asırlık bir Ömür doldurmuş bulunan me-

(130) - H. M. Treasury : Staff Relations in the Civil Service, pp.4-8. 
- Albert Day : The Participation of officials in the manage

ment of the central, regional and local administrations - Proceed
ings of the Vllth International Congress of Administrative Sciences, 
p. 339. 
(131)-Roger Bonnard : Syndicalisme, Corporatisme et Etat 
corporatif; Paris, Libr. Gén. de Droit et de Jurisp. 1937, p. 6. 



mur sendikalizminin bu hedefe ne kadar yaklaşmış olduğunu bura
da gözden geçirmek istiyoruz. 

§ 1 — Frcmsada : 

( 106 ) -Memuru İdareye iştirak ettirmek hususunda 1919 dan-
beri tatbik etmekte olduğu Whitley sistemi (No. 112 ve devamı) 
ile en ileri bir durumda olan ingiltereyi, 1946 tarihli Fransız Me
murin kanunu, aynı mevzuda tesis ettiği daha geniş ve mütekâmlil 
bir iştirak sistemiyle geride bırakmış bulunuyor. 

1946 kanunu, Fransız memur statüsüne getirdiği yeniliklerin 
yanı sıra, memurlann idareye iştiraklerini temin hususunda üç ne
vi organ ihdas «tmiş ve bunlara, memur meselelerine ve âmme hiz
metinin tekniğine müteallik en mühim mevzuları da ihtiva eden 
geniş bir istişare ve karar salâhiyeti tanımıştır. 

Kanun, evvelâ, memurların, bağlı bulundukları müesseselerin, 
memur meselesindeki farklı tutumlarının âmme memuriyetinin 
muhtaç olduğu yeknasaklığa ne derece aykırı olduğunu görerek, 
İngiltereyi ömek almış, 1945 yılında ihdas edilen Âmme Memuri
yeti Müdürlüğü (== Direction de la Fonction Publique) yeniden 
tanzim ile doğrudan doğruya Başvekilin emrine vermiştir. Bundan 
sonra memurların İdareye iştiraklerini sağlayan üç nevi uzuv ihdas 
edilmiştir: A) Âmme Memuriyeti Yüksek Konseyi [ = Conseil 
Supérieur de la Fonction Publique]; B) Müşterek idari Komisyon
lar [ = Commissions Administratives Paritaires] ve, C) Müşterek 
Teknik Komiteler [ = Comités Techniques Paritaires]. 

( 107 ) - A) Âmme Memuriyeti Yüksek Konseyi : Başvekilin 
veya tevkil edeceği bir zatın başkanlığında toplanan 24 üyeden 
mürekkeptir. Bu üyelerin yarısı, idareyi temsil etmek üzere, kaide-
teri yüksek dereceli memurlar arasından, yansı da memurlan tem
sil etmek üzere Memur sendikalarının gösterecekleri namzetler
den, Vekiller heyetince tâyin edilir. Üyelerin mutlaka devlet me
muru olmaları şart değildir. 
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Konsey, devlet memuriyetine ait bütün hususları müzakere et
mek salâhiyetini haizdir. Esas itibariyle, başvekilin emrinde yük
sek bir istişare uzvu olmakla beraber, bazı meselelerde konseyin 
vereceği karara uygun hareket etmek mecburiyeti vardır. Meselâ 
devlet memurları için asgari geçim haddini bu konsey tesbit ve 
Vekiller heyeti ilân ederek parlâmentonun tasvibine sunar. Bu ge
çim haddi iki yıl müddetle muteber olur. Bu müddet zarfında de
ğiştirilebilmesi için tekrar konseyin mütalâası alınmak ve bir kanun 
çıkarmak lâzımdır. Hükümet bu nisbeti değiştiremez. Devlet me
muriyetinde en düşük maaşın, bu asgarî geçim haddinin % 120 
sinden az olmaması şarttır. 

Memurlànn terfi, tecziye, açığa çıkanlma ve tekaütlük gibi 
meselelerinde nihaî müracaat mercii bu konseydir. Ancak bu gibi 
mevzulann müzakeresine, memur olmayan konsey azası İştirak 
edemezler. Yerlerini memur olan yedek azalar alır. 

Müşterek idari Komisyonlarla, Müşterek Teknik Komitelerin 
kararlanna karşı da bu konseye müracaat olunur. 

16 Ocak 1947 tarihli bir Nizamname ile kuruluşu ve tatbik 
edeceği usûl hükümleri belirtilmiş ve 20 Şubat 1947 tarihli Vekiller 
heyeti karariyle de üyeleri tâyin edilmiş bulunan bu konsey, ilk 
içtimaını 25 Şubat 1947 de aktetmiştir. O zamandanberi munta
zaman toplanmaktadır. 

( 108 ) - B) Müşterek İdarî Komisyonlar : Her Vekâlette, vekilin 
lüzum göreceği sayıda ve onun başkanlığı altında, üyelerinin ya
nsı İdareyi temsil edecek memurlardan, yansı da komisyonun taal
lûk edeceği teşkilât veya servis memurlannın kendi içlerinden gizli 
oy ve nisbî temsil sistemiyle seçecekleri memur mümessillerinden 
mürekkep olmak üzere müşterek idari Komisyonlar kurulur. Ko
misyonların- üye sayısı ve faaliyet sekline dair hükümler, nizamna
me ile belirtilir. 

Bu komisyonlar, taallûk ettikleri teşkilât memurlannı ilgilen-
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diren bütün meseleleri tetkike ve binnetice karar ittihazına salâhi-
yettardır. Komisyonun, başlıca gayesi, keyfî karar ve hareketleri 
bozmaktır. 

Memurların, terfi için aldıkları notlarla liyakatlerinin testiti, 
senelik terfi cetvellerine edilecek itirazlar, disiplin cezalan tertibi, 
açığa çıkarma, vekâlet emrine alma gibi meselelerde karar vermek, 
bu komisyonlann vazifelerine dahildir. 

( 109 ) -C) Müşterek Teknik Komiteler : Bu komitelerin sayısını 
da vekiller tesbit eder. Üyelerin yansı tdare temsilcisidir. Memur 
temsilcisi olacak üyeleri, memur sendikalan gösterirler. Bu komi
telerin salâhiyetleri, âmme hizmetinin teknik bakımdan tanzim ve 
idaresine ait hususlarda karar almaktır. 

( 110 ) -Her üç nevi organ da, esas itibariyle istişari mahiyette
dirler. İdarî komisyonlann ve Teknik komitelerin müzakere ettik
leri meselelerde nihaî karan almak ilgili vekile, Yüksek Konsey 
karar ve mütalâa'an üzerine de nihaî karan ittihaz başvekile aittir. 
Bu suretle vekillerin mesuliyeti prensibine halel getirilmiş bulun
mamaktadır. Fakat bazı hususlarda alınacak nihaî kararlann, bu 
organlardan ilgili olanının bir karanna istinat ettirilmesi mecburi* 
yeti vardır. 

Üye adedi çift ve başkan da ilgili vekil veya başvekil olduğu
na göre, komisyonlan muayyen bir istikamete sevketmek ve bir 
rey farkla İdarenin istediği kararlan aldırmak mümkün bulunmak
la beraber, bu hususa gidilmemeğe de esasen bilhassa riayet edil
mektedir. Vekiller, şahsî kanaatlerini muhafaza etmekle beraber, 
komisyonlann temayüllerine uymaktadırlar (132). 

(132) - Paul Gaudemet : La participation des fonctionnaires et 
de leurs associations à la gestion administrative en France; Rapport 
présenté au Vil ème Congres International des Sciences Administ
ratives, 1947, Compte Rendu du Congrès, p. 355. 
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§ 2 — ìngilterede : 

( 111 ) -Avrupa memleketleri içinde memurla idare arasında ilk 
ve müsbet işbirliği İngiîterede kurulmuş, devlet - memur münase-
betlerindeki bütün pürüzlü meselelerin hallinde memura da söz hak
kı tanınarak, statü ve prensiplerin tesbitine tesir suretiyle idareye 
iştirakine imkân verilmiştir. 

Memur demek ve sendikalarının, üyelerinin meslekî menfaat
lerinin koruyucusu ve mümessili sıfatiyle idare ile temaslarda bu
lunduklarından ve muayyen meseleler üzerinde anlaşmalara var-
dıklanndan bahsetmiştik (No. 100). Burada ele alacağımız Whit
ley heyetleri ise, idarenin memur teşekkülleri ile ayrıca temaslanna 
mâni olmakla beraber, devlet - memur münasebetlerinin tamamen 
resmî ve kanunî nâzımı mahiyetinde daimî organlardır, idarenin, 
kendi kadrosu içindeki memurların mümessili olarak karşısına çı
kan dernek veya sendika ile temas ve müzakeresi eski bir teamül
dür; fakat bu teamüle riayet mecburi değildir. Memur teşekkülleri
ne bu cihetten gösterilen yakınlık, idarenin hüsnüniyetine bir delil
dir. Whitley heyetleri, bu teamülün, Birinci Cihan harbini mütea
kip, resmiyete dökülmesi sayılabilir. Aradaki fark, münasebetlerin 
kanunî ve resmî oluşu ile, teâmülî ve yarı resmî oluşundan ibarettir. 

Hangi mesele, İdarece, kendi tanıdığı derneklerle müzakere 
edilebilecek, hangileri Whitley heyetlerinde görüşülecektir? Bu 
hususta sarih bir hüküm yoktur. Burasını idare takdir eder. Maa-
mafih teamül, bellibaşlı meselelerin Whitley heyetlerinden geçmesi 
icabettiği merkezindedir. 

( 112 ) - A) Whitleytsm : Birinci Cihan Harbinin doğurduğu ik
tisadî sıkıntı, işçi - işveren ihtilâflarım bilhassa arttmnca, bunlan 
kolaylıkla hal çaresine bağlayacak bir usûlün araştırılması düşünül
dü ve bu vazife, bilâhare Avam Kamarası Reis olan Liberal Me
buslardan John Henry Whitley'nin başkanlığındaki bir komisyona 
verildi. 
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Komisyon 1917 Martmda hükümete teVdt ettiği raporunda her 
sanayi şubesinde isçi ve işverenler arasında müşterek heyetler tesisi
ni ve anlaşmazlıkların burada tetkik ve intacını teklif ediyordu. 
Hükümet bu plânı tasvib ederek hususî teşebbüs sahasında tatbikine 
girişti. Fakat bu sahada nedense bir türlü tutunamayan bu usûl, me-, 
mur birliklerinin İsrarı ile Devletle memur arasındaki anlaşmazlık
lara tatbik edilmeğe başlayınca bü'âkis muvaffak oldu ve kurucusu
nun ismine izafeten Whitleyism veya Whitley sistemi diye anılmağa 
başlandı. 

Projede derpiş edilen ve hükümetle memurlar arasında müşte
rek bir müzakere ve anlaşma organı olan Millî Whitley Heyeti 
( = The National Whitley Council) 1919 da kuruldu. Bunu muh
telif fasılalarla nezaretler ve âmme müesseselerindeki Nezaret 
Whitley Heyetlerinin ( = The Departmental Whitley Councils) ku
rulması takip etli. 

( 113 ) - B) Milli Whitley Heyeti : Yana idareyi ve yansı da me-
murlan temsil eden 54 kişilik bir heyettir. İdare tarafı (— Official 
Side) nı teşkil edenler yüksek dereceli memurlardır. Evvelce hükü
met tarafından tâyin edilirlerdi; şimdi Maliye Nezaretince tâyin edil
mektedirler. İçlerinden bir tanesi Maliye ve bir tanesi de Çalışma 
Nezaretinin temsilcisidir. 1922 -1930 arası İdareyi temsilen, iktidar 
partisine mensup üç mebus da bu heyette yer almışlardı. Bilâhare 
mebusların bu heyete girmemelerine karar verilmiştir. İdare temsil
cilerinin vazife müddetleri muayyen değildir. 

Memurlan temsil eden tarafın ( = Staff Side) üyelerini "ta
nınmış" memur birlikleri seçerler. Bunlann mutlaka devlet memur-
lanndan olmalan şart değildir. Memur birliklerinin personelinden de 
olabilirler. 

Memur tarafı üyelerini seçen birliklerin, âmme hizmeti kâdro-
lanndaki temsil salâhiyetleri değiştikçe, Millî Whitley Heyetine so
kacaktan üyelerin sayılan da değişir. Seçim bir yıl için yapılır. 
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Münhaller, inhilâl eden üyeliği deruhte etmiş bulunan birlikler ta
rafından doldurulur. 
( 114 ) - C) Nezaret Whitley Heyetleri : Millî Whitley Heyetine 
mümasil olarak nezaretler ve âmme müesseselerinde de Nezaret 
Whitley Heyetleri tesis edilmiştir. Bugün bu mahiyette 70 e yakın 
heyet vardır. Bünyeleri, Millî Whitley Heyetinin aynıdır. Daha az 
sayıda olan üyelerin yarısı, ilgili Nezaretin yüksek memurlanndan, 
yansı da aynı Nezaretçe tanınmış memur demek veya sendikalann-
ca seçilir. 

( 115 ) - D) Whitley Heyetlerinin salâhiyetleri : Devlet memur
larının çalışma şartlarına müteallik her meseleyi bu heyetler müza
kere edebilirler. Bidayette tamamen istişarî bir mahiyette kurulmuş 
olmalarına rağmen, bugün ekseriya icraî kararlar veren teşekkül
ler halini almışlardır. Evvelleri her karar kabinenin tasvibine sunu
lurken, sonradan bu usûl de kalkmıştır. Görüşülecek meselelerin, 
bütün cepheleriyle daha evvelden iki tarafça da malûm olması ve 
görüşlerin tebellür etmiş bulunması, karar'ann bir defa da kabinenin 
tasvibine sunulması usûlüne son vermiştir. Maamafih bu şekil, pra
tik bir hal çaresinden ibarettir. Yoksa Whitley Heyetleri, resmen, 
teşrii veya icraî bir mahiyet kazanmış değillerdir. Tatbik edilen 
kararlardan doğacak mesuliyet, kabineye aittir. 

( 116 ) - Bütün devlet memurlarını veya birden ziyade nezaret ve 
âmme müessesini ilgilendiren meseleler, Millî Whitley Heyetinde 
görüşülür ve karara bağlanır. Böylece, Nezaret Whitley Heyetleri -

' nin salâhiyetleri, içinde bulundukları teşkilât memurlarının, bu mu
ayyen teşkilâta mensubiyetleri dolayısiyle tahaddüs eden meselele
rin müzakere ve intacına inhisar ettirilmiştir. Devlet memurlarının 
umumî maaş meseleleri, bütün memurlara şamil1 tekaütlük rejimin
den doğan ihtilâflar, Nezaret Whitley Heyetlerinin salâhiyetleri' dı
şında kalırlar. 

( 117) - Millî Whitley Heyetiyle, Nezaret Whitley Heyetleri ara
sındaki münasebetlere gelince : Bu iki nevi uzuv arasında kuvvetli 
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bir bağ yoktur. Nezaret Heyetlerinin kuruluş ve faaliyetlerine dair 
hükümler üzerinde, gene bu heyetlerce yapılacak tâdillerin kesin-
leşebilmesi için, Millî Whitley Heyetinin tasdiki şarttır. Bunun dışın
da, başkaca bir münasebet yok gibidir. Millî Whitley Heyeti, Ne
zaret Whitley Heyetlerine nisbetle bir istinaf veya temyiz mercii de
ğildir. 

Ancak, her iki nevi uzvun memur tarafları, hemen hemen aynı 
meslek teşekküllerine mensup bulundukları için, bu itibarla, haricen 
daimî münasebet halindedirler. 

( 118 ) - E) Usâl : Bütün Whitley Heyetlerinde, başkanlık, İdare 
temsilcisi olan bir üyeye aittir. Başkanın mazereti halinde, İdareye 
mensup ikinci bir üye kendisine vekâlet eder. Memur tarafının hiç
bir üyesi başkanlık makamını işgal edemediği halde, bu taraf üye
lerinden birine "Başkan vekili" unvanı verilmiştir. 

Kararlar üyelerin oylan ile belirmez. İdare ve Memur tarafları, 
birer bütün halinde anlaşmak mecburiyetindedir. Bu bakımdan 
evvelâ kendi aralarında karar verirler ve müşterek noktainazarlarını 
birbirlerine bildirirler. 

Millî Whitley Heyetinin sarih usûl hükümleri yoktur. Çünki 
tatbikatta buna ihtiyaç da hissedilmemiştir. Her meselede bir 
'"compromis" bulan İngiliz zihniyeti, Millî Whitley Heyetinde de bu 
yolu keşfetmiştir. Mademki meseleler evvelden bellidir ve heyete 
gelen İdare mümessilleri, aldıkları direktiften çıkamazlar; ve ma
demki memur birliklerinin muayyen meseleler hakkında noktai na
zarı da toplantıdan evvel belirmiştir; o halde toplanmağa bile ih
tiyaç yoktur. Her iki taraftan birer kişi, nihayet birer küçük grup, 
karşılıklı görüşleri birbirlerine naklederler, lcabederse kendilerine 
verilecek mahdut salâhiyet içinde, başka türlü anlaşma çarelerini 
de ararlar. 

Millî Whitley Heyeti senelerce bu şekilde, küçük komiteler 
halinde çalışmış ve 1930 -1949 arasında, tam teşekküllü olarak 
ancak bir defa toplanmıştır. 
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Nezaret Whitley Heyetlerinin bazdan da buna benzer bîr ça
lışma tara benimsemişlerdir. Komite usûlü bu heyetlerde de gün
den güne gelişmektedir. 

( 119 ) -Fj Sistemin muvaffakiyeti : "Whitleyism" muvaffak ol
muş mudur? Müracaat imkânını bulabildiğimiz bütün İngiliz ve 
Amerikan eserlerinde bu suale müsbet cevap verilmekte olduğunu 
gördük. 

İngiliz Âmme memuriyetinin en yüksek makamı olan Maliye 
nezaretinin bu husustaki noktai nazan şudur : 

"Devlet memuriyetinde, Whitleyism'in büyük kudreti bir fik
re dayanır; bu fikir: bütün devlet memurlarını veya bir teşkilâtın 
bütün memurlarını bir araya getirerek, her Whitley teşebbüsünde 
müşterek bir görüş ve ruh birliği yaratmak ve memurlara, bir bütün 
olarak, mesleklerinin idaresinde söz hakkı vermektir. Müzakere edi
lecek çeşitli meseleleri bulunmayan ve memur tarafı belki de birtek 
memur derneği veya sendikası tarafından teşkil edilen en küçük te
şekküllerde dahi Whitleyism fikrinin peşinden koşulmuştur... İdare
nin, münferit memur birlikleriyle teması, Whitleyism'in daha geniş 
olan idealini tahakkuk ettirememişti; asla ettiremezdi de... Whitle
yism isé bu işi geniş ölçüde başarmıştır. Samimî ve dostça müna
kaşalar olmuş, herkesin saygı gösterdiği anlaşmalara varılmıştır... 
Whitley Heyetlerinin İdare ve Memur Tarafları arasında işbirliği 
zihniyeti tahakkuk ettirilmiş bulunmaktadır" (133). 

Üç Amerikan hukukçusu, Mosher, Kingsley ve Stahl, yaz
dıkları müşterek eserde, Whitleyism'i tatbik etmekle, İdarenin ve 
memurlann ne gibi faydalar sağladıklarım şu suretle hülâsa ediyor
lar : 

'İdare bakımından bu faydalar şunlardır : (1) Memurlann, 

(133) - H. M. Treasury : Statt Relations in the Civil Service, HM. 
Stationry Office, 1949, pp.15 -16. 
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meslekî meselelerini anlatacak makam bulamamaktan mütevellit 
ve azamî haddine varan memnuniyetsizlikleri zail olmuş, memurun 
İdareye karşı tavrı değişmiştir; (2) Yüksek makamlara sunulmak 
istenen, fakat aslında hayalî veya esassız olan bir takım üzücü şikâ
yetlerin önü alınmıştır; (3) Memurlann meslekî tecrübelerinde 
meknuz yapıcı işbirliğinden istifade edilmiştir; (4) Maliye nezare-
tiyle diğer nezaretler arasındaki münasebetler düzelmiştir. 

Memurlar bakımından elde edilen istifadeler de şunlar olmuş
tur; ( 1 ) İdare, iş şartlan üzerinde müzakereye icbar edilmiştir; 
(2) Şikâyet ve tavsiyelerin yürütülebileceği bir yol bulunmuştur; 
(3) Memur tesanüdü ve taazzuvu kuvvetlenmiştir; (4) Memurla
nn yapıcı ve idareci kabiliyetleri tezahür imkânını bulmuş
tur (134)." 

Müellifler bu müşahededen sonra, Chicago Üniversitesi profe
sörlerinden Leonard D. White'in bir cümlesini benimseyerek zikret
mektedirler : 

"Whitley sistemi, bu memleketin ( = Amerika Birleşik Dev
letlerinin) şartlanna da verimli bir şekilde uydurulabilir". 
( 120 ) - G) Tahkim : Whitley Heyetlerinde, tarafların müzakere 
neticesinde bir anlaşmaya varamadıklan ihtilâflar, Millî Whitley 
Heyetinde aktedilmiş bir tahkim mukavelesine göre kurulan Ve bu 
mukavelede yazılı salâhiyetleri haiz bulunan hususî bir mahkemeye, 
"Arbitration Tribunal" a havale edilebilir. 

Mahkeme, Çalışma nazın tarafından tâyin edilen bir başkan
la, Millî Whitley Heyetinin her iki bölümünden iştirak eden birer 
üyeden ibarettir. Kanunla tanzim edilmiş olan durumlar ve memur
lann şahıslarına müteallik meseleler, bu mahkemece rüyet edile
mez. Mahkeme, maaş ve ödenekler, haftalık iş saatleri, senelik izin
ler gibi bütün memurlan veya muayyen bir memur kategorisini ilgi
lendirip de, kanun mevzuu olmaksızın hükümetçe tanzim edilmiş 

(134) - Mosher, Kingsley and Stahl Î Public Personnel Adminis
tration, 3rd ed., New York, Harper, 1950, pp.342 • 343. 
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bulunan hususları rüyet edebilir. Bu gibi ihtilâflar, Whitley Heyet
lerinin memur bölümünde temsil edilmekte olan memur birlikle
rince mahkemeye havale edilebileceği gibi, Whitley Heyetlerinin 
dışında kalmakla beraber "tanınmış" olàn (No. 100) dernek ve 
sendikalar tarafından da havale edilebilir. Yalnız bu sonuncuların, 
münazaalı meseleyi İdare ile esaslı bir şekilde müzakere etmiş ve 
kat'î bir ret cevabı almış olmaları lâzımdır. 
' Münazaalı mesele, Arbitration Tribunal'a havale edilmek üze
re evvelâ Çalışma nazınna sunulur. Nazır, münazaayı en basit şek
line irca ederek iki tarafın da öne sürecekleri iddialan dinler ve 
evrakı mahkemeye gönderir. Hazine, devlet memurlarının tamamı
nı ilgilendiren her dâvaya müdahale edebilir. Mahkemenin kararı 
kat'îdir ve ancak parlâmento tarafından bozulabilir. 

§ 3 — Amerika Birleşik Devletlerinde : 
( 121 ) - Amerika Birleşik Devletlerinde, memur demek ve sendi
kaları, başkan Roosevelt'in 1937 yıhnda yazdığı bir mektupta da 
belirttiği gibi (No. 65) "hükümet işlerinde elzem bir mevki" sa
hibi olmakla beraber, bu mevkiin icabatmı henüz tamamen deruhte 
edememişlerdir. Amerikada, memur - İdare işbirliği mühim bir te
rakki kaydetmemiştir. Memur birliklerinin bugünki gayretleri umu
miyetle, memur meselelerine dair hazırlanan kanun lâyihaları üze
rinde, meslekî menfaatlerde daha uygun tâdiller yaptırmağa çalış
maktan ( = lobbying) gitmemektedir. Kongre, memur birliklerine 
karşı, hükümetin gösterdiğinden daha fazla yakınlık göstermek
tedir. Memurlara müteallik kanun tasanlanmn müzakeresinden 
evvel, bu birliklerin mütalâalanna re'sen müracaat olunmakta, ba-
zan bunlar tasanlann tahrir ve tanzimine dahi iştirak ettirilmektedir
ler. (135). Teşriî meclislerin gösterdiği alâkaya mukabil, hükûme-

(135) - James Mitchell : The Participation of Civil Servants and 
their associations in Administration; Rapport national, présente au 
Vil ème Congrès Internat, des Sciences Adm., 1947, Compte 
Rendu, p. 343. 
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tin memur teşekkülleriyle temaslarda bulunup bulunmayacağına, 
bulunulursa bunun ne gibi şartlar içinde cereyan edeceğine dair be
lirmiş bir teamül yoktur. Bu husustaki hareket hattını, günlük icap
lar ve politik tutumlar tâyin etmektedir. Bununla beraber, bu umu
mî vaziyetin, memur - idare işbirliğinin başlangıcı ve ilerki örnek 
ve mesnedi telâkki edilen iki istisnası vardır ki, bunlardan birincisi 
daha ziyade sınaî mahiyette olmakla beraber, bir takım federal me
murları da ilgilendiren Tenesse Vadisi idaresi ( = Tenesse Valley 
Authority), ikincisi de federal devlet teşkilâtında bir uzuv olan 
Âmme Memuriyeti Komisyonu'na ( = Civil Service Commission) 
bağiı iş - idare lstişari Komitesi (== Labour- Management Advi
sory Committee) dir. 

( 122 ) - A) Tenessee Vadisi idaresi : Tenessee devletinde, aynı 
ismi taşıyan nehir vadisinin terakkisi, nehrin seyrüsefere elverişli 
hale sokulması, su baskınlarının önlenmesi ve su kuvvetinden elek
trik istihsali için Amerikan Kongresi tarafından 1933 te ısdar edilen 
bir kanunla vücude getirilen muhtar bir idare, çalıştırdığı memur ve 
amelenin, hizmetin ve teşkilâtın sevk ve idaresine iştirakini sağlaya
cak bir usûl kabul etmiştir, idare temsilcileriyle, memur ve amele 
temsilcilerinden mürekkep olan müşterek komiteler, inşaat ve istih
saldeki zarar ve kayıplan önleme, malzemenin ve istihsal edilen 
enerjinin muhafazası, işçilik ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi, 
eğitim şekillerinin ıslahı, anlaşmazlık ve şikâyetlere sebep olan du
rumların izalesi ve alel'ûmum iş şartlarının tekâmülü gibi mevzular
da icraî mahiyette kararlar almaktadırlar. 

( 123 ) - B) İş - idare lstişari Komitesi : İkinci Cihan Harbi başla
rında, umumî vaziyetin işçi ve memur ile idare arasında daha fazla 
tesanüt ve işbirliğini icabettirmekte olduğu görülerek, muhtelif 
âmme hizmetlerinde istişarî komiteler kurulmuştu. Zamanla bunla
rın vazifelerine son verildi. Fakat Âmme Memuriyeti Komisyonu 
nezd'mde ihdas edilmiş olan bu komite kaldı. Komitenin vazifesi, 
idare ile memur birlikleri mümessillerini daimî temas halinde bulun-
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durmaktır. Mezkûr komisyon, üyelerinden birinin başkanlığında 
altı idare temsilcisi ile, en büyük üç sendikanın ikişer temsilcisinden 
mürekkeptir. Bu üç büyük sendika, Amerikan iş Federasyonu 
( = The American Federation of Labor), Sınaî Teşekküller Birliği 
( = The Congress of Industrial Organizations) ve Federal Memur
lar Millî Federasyonu ( = The National Federation of Federal 
Employees) dur. 

Komite, âmme memur ve müstahdemlerinin iş şartlan ve daha 
rasyonel bir şekilde çalıştırılmaları yolunda program ve projeler ha
zırlamakla görevlidir. Bu mevzuda başka kaynaklardan tevdi edilen 
edilen projeler de, aynı komitenin tetkikinden geçer. 

Bu iki teşekkül dışında, Amerika Birleşik Devletlerinde Me
mur - idare işbirliği hemen hemen yoktur. 

§ 4 — Belçika'da : 

( 124 ) - Belçika'da, Memur - idare işbirliğinin kuvvetli bir tezahü
rüne rastgelinmektedir. 2 Ekim 1937 tarihli Kıral Nizamnamesinde 
şu satırlar göze çarpıyor : 

"Bütün memurların, idarî hizmetlerin iyi görülmesi işine ortak 
ve bununla alâkadar olmalan arzu edilir. Dahilî ıslahatta faal bir 
rol oynama'anna müsaade etmek ve tavsiyelerine kıymet vermek 
suretiyle memurlar arasında işbirliği zihniyetini ve takım ruhunu 
geliştirmek lâzımdır" (136). 

(136) - Bu bahiste, Belçika hakkındaki bilgiyi, Louvain Üniversi
tesi profesörlerinden Paul de Visscher'in idarî İlimler Beynelmilel 
Yedinci kongresine sunduğu bir rapordan alıyoruz. Compte Rendu, 
pp.345-351. 
Aynı raporun kısaltılmış bir tercümesi için, bakınız : "Belçika'da 
Memurların ve bunların meslekî derneklerinin idareye iştirakleri", 
çeviren ; H. Berksun, idare Dergisi, sayı 197, sf. 66 ve müteakip. 
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Henüz tutulmuş bir yòlu İkinci Cihan Harbinin ihlâl etmesine 

ve harpten sonra aynı tempo ile işe devam olunup müsbet neticeler 
alınmış bulunmamasına rağmen, nazari olarak, Belçika'da kabul 
edilen sistemin Fransız ve İngiliz sistemleriyle denk olduğu söylene
bilir. 

2 Ekim 1937 tarihli nizamname ile Memur - idare işbirliğini 
sağlamak için iki nevi organ tesis edilmiş bulunuyor. Bunlar itiraz 
daimleri ( = Chambres de Recours) ve Personel Komiteleri 
(== Comités du Personnel) dir. 
( 125 ) - A) itiraz daireleri : Her vekâlette bir veya müteaddit itiraz 
daireleri kurulmuştur. Bir de vekâletler arası itiraz dairesi mevcut
tur. 

Her daire, kıral tarafından tâyin edilen ve adliyeye veya ida
reye mensup bir memurun başkanlığında, yansı ilgili vekil tarafın
dan tâyin edilmiş ve yansı da Personel komitelerinde temsilci bu
lunduran memur birlikleri tarafından, temsil ehliyetleriyle mütenasi-
ben seçilmiş azalardan ( = assesseurs) mürekkeptir. Bu heyetlere 
iştirak ettirilecek memurların en az 35 yaşında olmaları ve asgari 
15 yıldanberi muvaffakiyetle hizmet görmüş bulunmaları şarttır. 
Tâyin veya seçim 3 yıl içindir. 

Bu dairelerin salâhiyetleri, tezkiyeye müteallik hususlarda ve 
disiplin cezalan aleyhine - ihtar, tevbih, tekdir hariç - memurlann 
yapacaktan müracaatlar hakkında ilgili makamlara mucip sebepli 
mütalâalar bildirmektir. 

İtiraz daireleri tamamen istişari mahiyette uzuvlardır. Vekiller 
veya salâhiyettar makamlar; bu dairelerden verilen mütalâaların 
hudutlanm aşabilirler. Fakat bu takdirde, vardıklan kararlann mu
cip sebepli olması ve bu mucip sebeplerin ilgili itiraz dairesine de 
tebliği mecburidir. 

( 126 ) - B) Personel Komiteleri : Her vekâlette bir personel komi
tesi kurulmuştur. Bunlar su * komite'ye de aynlabilir. Bir de vekâ-
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letter arası Personekkomitesi vardır ki, birkaç vekâletin veya bütün 
vekâletlerin memurlarına taallûk eden meseleleri tetkike salâhiyet-
tardır. Personel komiteleri de yarısı İdare ve yansı da memur tem' 
silcilerinden mürekkep müşterek uzuvlardır. 

Vekâlet genel sekreteri, personel komitelerinde, başkanlık ma
kamını işgal eder; rey hakkı yoktur. Sayıları, icabı hale göre, 6 ilâ 
20 arasında değişen üyelerin yarısı genel sekreterin teklifi üzerine 
vekil tarafından tâyin edilir. Yarısı da, memurlar arasındaki seçim
lerde en çok rey almış bulunan memur birlikleri tarafından, aldık
ları rey nisbetinde doldurulur. 

Vekâletler arası Personel komitesi ise, her vekâlet için başvekil 
ve memur birlikleri tarafından tâyin edilen birer üyeden mürekkep
tir. Memur birliklerinin tâyin edecekleri memur mümessillerinin bil
fiil vazife gören veya tekaütlüğe sevkedilmiş memurlardan olmaları 
şarttır. Bu şahıslar hakkında, başvekilin muvafakatini almak mec
buriyeti vardır. 

Personel komiteleri, âmme hizmetinin ifası ve çalışma şartları
nın ıslahı mevzularında her mesele hakkında mütalâa beyanı ile va
zifelidir. Memur statüsünde yapılmak istenen her tadilât ve çıkarıla
cak her talimatname bidayeten bu komitelerin tetkikinden geçirilir. 

14 Aralık 1937 tarihli nizamnamenin baştarafında bulunan ve 
kirala takdim edilen rapor, bu komitelerin faaliyet mevzulannı şu şe
kilde tasrih etmektedir : 

"Komitelerin salâhiyetleri, hizmetin işleyişi ve çalışma şartlan-
nın ıslahı mevzulanna şâmildir. Bu formül umumîdir. Vekâletin vazi
fe bakımından faaliyeti ( = l'activité fonctionnelle) komisyonlann 
salâhiyet hududu dışında kalır; buna mukabil müessese bakımından 
faaliyet ( = l'activité institutionnelle) bu salâhiyetin hududu içinde
dir. Vazife bakımından faaliyetten maksat, bir vekâletin kuruluş 
sebebi olan gayenin tahakkuku için sarfedilen mesaidir. Müessese 
bakımından faaliyet, bil'âkis, mevcut olabilmek ve iş görmek için 
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bir vekâletin, vazifeli bir daire olarak sarfetmesi lâzımgelen mesai 
demektir. Personel komitesi, bu vadide şu mevzuları inceler : 

1 - Memurlann tecrübe ve fikirlerinden en iyi şekilde istifade 
imkânlan; 

2 - Hizmet şartlarının tesbiti ve bu şartlara riayet hususunda 
memurlarda daha büyük bir mesuliyet hissinin uyandırıl-
ması; 

3 • Memuriyete alış, terfi, disiplin, maaş, tekaüdiye hususla
rında belirtilecek umumî prensiplerin tatbiki; 

4 - Memurlann eğitiminin ve yüksek idare hizmetlerine hazır
lanmalarının teşviki; 

5 - Teşkilâtın tekâmülü ve büroların teçhizi; 
6 - Memurların durumuna tesir eden kanun ve nizamname 

projeleriyle, 2 Ekim 1937 tarihli nizamnamenin tatbiki do-
layısiyle ısdar edilecek kararların müzakeresi. 

Komitelerin salâhiyet hudutlarını aşmamaları için, toplantı 
gündemleri, ilgili Vekil (Vekâletler arası komite için başvekil) ta
rafından tasvip edilmek lâzımdır. 

Komitenin verdiği bir mütalâanın haricinde karar ittihaz eden 
Vekil, bu husustaki kararım komiteye tebliğ ile mükellef olmakla 
beraber, mucip sebep bildirmek mecburiyetinde değildir. 

( 127 ) - C) İkinci Cihan Harbinden sonraki vaziyet : Bu komite
ler hakkındaki mevzuat hükümleri, ancak 1938 yılında yürürlüğe 
konabilmişti. Harp bu tatbikatı durdurdu. Esasen pek kısa olan bir 
tatbikat devresinde de, nizamname gereğince, komitelerin mütalâası 
alınmak icabeden bazı hususlarda bu iş ihmal edilmişti. Profesör 
Paul de Visscher'e göre bunun sebebi, hem bazı yüksek İdare âmir
lerinin bu komitelerin müdahalelerini izale hususundaki gayretkeş
liklerinde, hem de memur birliklerinin, komitelere tanınan salâhiyet
lerin şümulünü anlamamalanndadır. 
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Harpten sonra gerek İdare, gerek memur birlikleri, aynı mü
esseseleri tekrar kurarak işletebilecek takatte değillerdi. İdare kad
roları, birtakım istisnaî memuriyetlerle dolmuştu. Dernekler ve sen
dikalar da dağınık ve nizamsız bir halde bulunuyorlardı. Hem İdare
ye, hem memur birliklerine, kendilerini böyle bir işbirliğine hazırla
mak için imkân vermek lâzımdı. Ayrıca, harbin değiştirdiği şartlara 
daha uygun düşecek tâdillerin yapılması da bir zaruret olarak ken -
dini gösteriyordu. Yeni bir statünün hazırlanması hususunda, hükü
met, memur birlikleriyle anlaşarak geçici bir rejim tesis etti. İtiraz 
daireleri yavaş yavaş teşkil edildi. Yalnız personel komiteleri yeri
ne kaim olmak üzere, eski vekâletler arası personel komitesinin sa-
lâhiyetleriyle donatılmış bir "Sendikal İstişare Komisyonu" vücude 
getirildi. 

( 128 ) - Profesör Paul de Visscher'in 1947 yılındaki raporuna gö
re, Hükümet ve memur birlikleri, İdarî teşkilât içinde bu birliklere 
verilecek yeri ve vazifeyi belirten yeni bir statü avan-projesini ha
zırlamaktadırlar. Bu avan-proje, personel komiteleri sistemini daha 
ziyade şümûllendirecek yollan aramaktadır. 

Fransa, İngiltere ve Belçikada geniş ölçüde tahakkuk ettirildi
ğini gördüğümüz memur - İdare işbirliğine Amerika Birleşik Dev
letlerinde, mahdut nisbette de olsa rastgelebiliyoruz. Fakat İsviçre 
ve İtalyada bu sahada belirli bir sistem teşekkül etmiş değildir. Tat
bikat, bazı mühim memur meselelerinde, memur birliklerinin mü
talâalarının gayri resmî olarak sorulmasından ibarettir. 



B O L Ü M I I I 

DEVLET MEMURLARI VE GREV 

/ — Greo ve sendika : 

( 129 ) -Bu bölümde» devlet memurlarının greve müracaatleri 
keyfiyetinin muhtelif memleketlerde nasıl bir tarihi ve hukukî seyir 
takip etmiş olduğunu ve memur grevlerinin hukuki ve disipliner ba
kımından ne gibi neticeler doğurduğunu araştırmadan önce, mü
nakaşalı bazı hususlara cevap bulmağa çalışmak istiyoruz: Grev, 
meslekî esas üzerine birleşme ve meslekî menfaatleri koruma hür
riyetinden istifadenin zaruri bir yolu mudur? Greve müracaat olun
maksızın da bu hürriyetten istifade edilemez mi? Grevle sendika ara
sında zaruri bir bağlılık var mıdır? Grevsiz sendika veya sendikasız 
grev olamaz mı? Sendika hürriyetinin tanınması, grev hakkının da 
tanındığına delâlet eder mi? (137). 

(137) • Çalışmamızın mevzuu içinde, esasen grevin bir hak olup 
olmadığı hususundaki münakaşaya yer vermeğe imkân ve bunda 
fayda da görmüyoruz. Anurie hizmetlerinde grevin bir vakıa olarak 
mevcudiyeti bizim için kâfidir. Bu cihetle, bu bahiste "grev hakkı" 
tâbirini, benimsenmiş bir hoktid hazarı ifade için değil, fransızca 
"droit de grève", ingilizce "right to strike" tâbirlerini karşılamak 
üzere kullanıyoruz. Grevin bir hak olamtyacağt hususunda müra
caat: Dr. Muvaffak Akbay : Grev bir Hak mıdır? Ankara Hukuk 
Fak. Derg. 1950, C. VII, sayı 3-4,sf. 86 -104 ve ayrı bası. - Gene, 
Dr. Muvaffak Akbay : Grev hakkına dair yeni neşriyat; Ankara 
Hukuk Fak. Dergisi, 1951, C. Vili, sayı 1-2, st. 90 -125 ve ayrı 
bası.- Grevin bir hak olduğu hususunda müracaat : Dr. Orhan Tu
na : Grev Hakkı • İş mücadelelerindeki yeri ve ehemmiyeti; istan
bul, 1951. 
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§ 1 — Grev, sendikanın ehem bir faaliyet metodu mudur? 

( 130 ) - A) Grev'le sendikayı bağlayan görüş : Bir kısım müellif
lere göre grev, sendika denilen birliğin, kaçınılmaz neticelerinden 
biridir. Bu müellifler nazarında grevsiz sendika ve sendikasız grev 
olamaz. Grev vakıasını, sendikanın zarurî bir mahsulü addetmek ve 
grev ile sendikayı hemen hemen müteradif olarak kullanmak hu
susundaki temayül, Fransada, âmme hizmetiyle sendikanın kabili 
telif olamıyacağı yolundaki iddialara uzun zaman mesnet teşkil et
miştir. Berthélemy, 1906 yılındaki bir makalesinde (138) söyle 
demektedir : "Grevsiz sendika, öyle mi? Ne vehim, ne hayal, hattâ 
ne safdillik!.." 

Çünki sendika bir sınıf mücadelesi organizasyonudur; sendika 
otorite ve iyerarşiye karşı bir ayaklanmadır; sınıf mücadelesi ve 
grev, sendikanın sebebi hikmetini teşkil eden iki unsurdur. O halde 
grev istemiyorsak sendikaya da müsaade etmemeliyiz. Sendika 
mekanizmasının grevsiz işleyebilmesine imkân yoktur. Sendika 
hürriyetinden ancak grevle istifade edilebilir. Kararlarını tatbik 
mevkiine koyabilmek için greve müracaat etmeyen veya etmfâyecek 
olan bir sendika tasavvuru imkânsızdır (139) deniyordu. Hattâ 
1949 yılında dahi bir müellif şu suali sormaktan kendini alamıyor : 
" . . . O halde, en müessir bir faaliyet vasıtasından mahrum bir sen-
dikalizm ne demektir?" (140). 

( 131 ) - Greve karşı duyulan husumetin, adetâ maddî bir zincirle
meyi takiben sendikaya karşı da duyulmasının sebebini anlamak 

(138) - H. Berthélemy; Revue Pénitentiaire, 1906, p. 828 - Le 
Grom de Maret, Du Statut des fonctionnaires, Paris, Sirey, 1910, 
p. 68 den naklen. 
(139) - Etienne Viüey : Chronique du Syndicalisme, Revue poli
tique et parlementaire, Tome CXLIX, 1931, p. 494. 
(140) • Robert Catherine : La grève des fonctionnaires, Revue 
Administrative, 1949, No. 10, p. 339. 
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güç değildir. Burada, gene ihtilâlci şendikalizm'in yarattığı intibaın 
akisleri görülmektedir. Fakat sendikalizm, mutlaka ve daima "ih
tilâlci sendikalizm" olmak lâzım gelmez. Proudhon'danberi sen-
dikaüzmde hiçbir değişikliğin vuku bulmadığım, her meslekî teşek
külün mutlaka bir şiddet ve ihtilâl maksadı güttüğünü, amele sen
dikalarının ve memur teşekküllerinin halâ siyasî devlete son vermek 
ve kat'î darbeyi umumî bir grevle vurabilmek hayali içinde yaşa
dıklarını iddia etmek, bugünki durumu, yarım asır evvelki zihniyet
le mütalâa ve izaha çalışmaktır. 

Her başlangıç aksak, her reaksiyonun ilk belirtileri şiddetli ve 
ölçüsüz olabilir. İhtilâlci sendikalizmin, bugün mahiyetinden ve es
ki rağbetinden ne derece büyük bir kısmım kaybettiği aşikârdır. 

Fransada, haddi zatinde, meslekî menfaatlerin temsil ve ko
runması için kurudan teşekkül demek olan sendika'ya karşı duyulan 
husumet neticesinde mahkemelerin, hemen hemen yarım asır me
mur sendikalarının kanun harici teşekküller olduklarını ilân edişle-
riyle, gene meslekî .menfaatlerin temsil ve müdafaasına matuf olup 
adı sendika değil de dernek olan teşekküllere karşı aynı içtihat yo
luna sapmamalan, ihtilâlci şendikalizm'in (sendika) tâbirini benim
semiş olmasından ve bu doktrinin serlevhası içinde sendika kelime
sinin bulunmasından başka ne ile izah edilebilir? 

Gerçekten sendikalistler de, sendika kurma hürriyetinin, grev 
hakkım da ihtiva eylediği mütalâasındadırlar. Fakat bu, grev'in 
sendikaya hâs bir metod olduğu yolundaki iddialara mesnet teşkil 
edemez. Sendikalistlerin bu iddia ile güttükleri gaye, greve müra
caat halinde, bu hareketin intaç edeceği hukukî ve Cezaî akibetler-
den kurtulmakbr. Lâkin hakikat halde, grev sendikanın zarurî bir 
faaliyet metodudur ve grevsiz sendika olmaz denebilir mi? 

( 132 ) -B) Grevi sendikadan ayvan görüş : Grevle sendika p p -
sında zaruri bir münasebet bulunmadığı hususundaki iddia ve ^fi-
liller, grevle sendikayı birbirine tam bir sebep - netice mün£iseb«*^e 
bağlayanlannkinden çok daha kuvvetlidir. 
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Evvela tarihî tekâmül itibariyle, grev, sendika, ve ihtilâlci sen-
dikalizm arasında mebde farkı vardır. Fransada XVI nei asırda ilk 
grevler vuku bulur ve işçiler, işverenlere karşı müşterek harekete 
geçerlerken ortada sendika ve ihtilâlci sendikalizm yoktu; Proud-
hon ise henüz doğmamıştı. 

Grev'in sendikalizm ile birlikte inkişaf ettiği de iddia edilemez. 
1884 kanunu Fransada sendikaların kurulmasına müsaade eder
ken, grev hususunda hiçbir hükmü ihtiva eylemiyordu. 19 Haziran 
1925 te, Fransız Mebusan Meclisinde cereyaneden müzakereler 
sonunda söz alan mebus César Chabrun'ün şu konuşması şâyâm 
dikkattir : "Memurlara sendika hakkını tanımak istemiyoruz, çünki 
grev hakkım tanımak niyetinde değiliz, diyorlar; unutuyorlar ki grev 
bir hak değil, bir hâdisedir ve Ceza kanunu hükümlerine göre tec
ziye de edilemez. Vatandaşlar işlerini terkettikleri zaman sadece 
hürriyetlerini kullanmış oluyorlar; bu kadar. Ceza kanununun vak
tiyle işçilere ve bugün de memurlara yasak ettiği şey işi terketmek 
gayesine matuf anlaşma, yâni koalisyondur. Koalisyon, sendika 
kurma hakkı, dernek kurma hakkı ile karıştırılmamalıdır. İşçiler, 
sendika kurmuş olsunlar olmasınlar, grev yapmak maksadiyle ara
larında meşru bir koalisyon vücude getirebilirler. Ceza kanununun 
123 üncü maddesinin şümulüne giren memurlar ise, sendika kur
muş olsunlar olmasınlar gayrimeşrû bir koalisyon teşkili suretiyle, 
âmme hizmetlerinin gidişim felce uğratabilirler" (141). 

Aynı senenin 26 Şubatında, Dahiliye Vekili olan Chautemps, 
Mebusan Meclisinde şöyle demektedir : "Memurlara bahşedilen 
sendika hakkı, grev hakkını da icabettirmez. Grev şiddete müracaat 
yoludur. Bunu memurlara tanıyamayız" (142). 

(141) - Pierre Dietsch : De la légalité des syndicats de fonctionna
ires, Paris, Sirey, 1934, p. 71. 
(142) - F. Honig ve H.W. Spiegel : Le droit de grève des foncti
onnaires en Angleterre et aux Etats-Unis; Revue Politique et 
Parlementaire, 1937, p. 47. 
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( 133 ) - Bugün Fransa'nın en büyük hukukçularından biri olan 
Marcel Waline'in de kanaati şu merkezdedir : 

"Sendikalistler, sendika hakkının tanınması, zarurî bir netice 
olarak grev hakkının da tanınmasını istilzam eder, diyorlar. Hukukî 
bakımdan bu iddianın tenkide tahammülü yoktur. Bu iki hak birbi
rinden ayrıdır. Bunlardan birini, diğerinden mücerret olarak da 
tasavvur mümkündür. Şüphesiz grev, patron sınıfına karşı mücade
lelerinde sendikalann nihaî çare olarak başvurdukları bir usûl gibi 
gözükmektedir. Fakat bilfiil greve ve hattâ grev tehdidine dahi mü
racaat etmeksizin, taleplerini desteklemek için işçi umumî efkârını 
temsil hususundaki kuvvetine dayanacak sendikalar tasavvuru da 
mümkündür... Grev sendikalara hâs ve münhasır değildir. Kanu
nun müsaade ettiği hallerde hiçbir sendikanın müdahalesi olmaksı
zın kendiliğinden teşekkül eden grev komiteleri tarafından da ilân 
ve idare olunabilir" (143). 

Fransız memurlarına sendika hakkım açıkça tanıyan 1946 ka
nunu, grevden bahsetmemektedir. Bu durum karşısında, sendika 
hakkım tanımanın grek hakkım da tanımak demek olacağı yolun
daki iddialara, Fransız hükümetinin bu konudaki resmî bir vesikası 
şu cevabı veriyor : "Statü, grev hakkından bahsetmiyor, fakat sen
dika hakkının tanınmış olması, hukuken grev hakkının da tanınmış 
bulunduğunu iddiaya şüphesiz kâfi değildir" ( 144). 

( 134 ) - ingiltere'de de aynı "sendika" mevcut olduğu halde, 
Fransa'da el'an cereyan etmekte bulunan böyle bir münakaşaya 
orada rastlamıyoruz. Grev ve sendika birbirinden okadar ayrı şey
lerdir ki, muayyen bir meslekî teşekkülün grev yapabilmesi için 
sendika sıfat ve statüsünü almasına ihtiyaç yoktur (No. 104). Çün-

(143) - Marcel V/aline : Notes de Jurisprudence; Revue de Droit 
Public, Tome LXVI, 1950, No. 3, pp.693-694. 
(144) - Présidence du Conseil : La documentation française, No. 
832, 2ème partie, p.S. 
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ki grev hakkı, sendikadan başka bir şeydir ve her topluluk, icabında 
grev ilân edebilir; hattâ mevcut bir derneğe, bir teşekküle dahi ihti
yaç yoktur. 

İngiliz işçi Partisinin temelini ve en büyük kuvvetini Sendika
lar Birliği ( = Trade Union Congress) teşkil eder. 1945 - 50 arası, 
bu teşekkülün bütün mümanaatına rağmen, İngiltere'de işçi hükü
metine karşı da grevler yapılmış, sendika idare heyetlerini hiçe sa
yan bir kısım işçiler bir grev komitesi teşkil ederek doklarda, ma
denlerde, demiryollarında, posta hizmetlerinde muhtelif grev hare
ketlerine girişmişlerdir. 

( 135 ) - Amerika'da da böyle bir münakaşaya rastlanmıyor. Pos
tacılar Sendikasının statüsünde : "Bu birlik hiçbir zaman Birleşik 
Devletler hükümetine karşı grev yapmayacak veya herhangi bir 
greve müzahir olmayacaktır" hükmü mevcuttur (145). 

Amerika Âmme İşçileri Birliği 1946 da Şu maddeyi statüsüne 
almıştır : "Gayesine varabilmek için greve müracaat bu teşkilâtın 
politikasına dahil değildir" (146). 

Amerikan Hükümet Memurlan Federasyonu : "Birleşik Dev
letler hükümetine karşı grevler... nev'inden, onu tazyik edecek va
sıtalara müracaat etmiye" ceği gibi, bunlara müzahir ölamıyacağını 
da bildirmiştir (147). 

Görülüyor ki grevsiz sendika olabileceği gibi, sendikasız grev 
de olabilir; sendika hakkının tanınmış olması, grev hakkının da 
tanındığını veya tanınması icabettiğini göstermemektedir. Grev 
hakkı ve sendika birbirinden ayn şeylerdir. 

(145) - F. Honig ve S.W. Spiegel, aynı makale, sf. 54. 
(146) - Leonard D. White : Introduction to the Study of Public 
Administration, 3rd ed. MacMïllan, New York, 1950, p.462. 
(147) - Mosher, Kingsley and Stahl : Public Personel Administra
tion, 3rd ed., Harper, New York, 1950, pp.357'-358. 
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§ 2 • Gréti ve koalisyon : 

( 136 ) • Fakat grev, müessir olabilmek için muayyen bir tertibe 
ihtiyaç gösterir. Birçok insamn insiyaki olarak aynı anda ve adetâ 
tasarlanmış bir programa uyarak islerini terketmelerine imkân yok
tur. Grev için peşin bir anlaşma, bir koalisyon şarttır. 

Bazan böyle bir koalisyon bizzat sendikanın veya derneğin 
kendisi olabileceği gibi, bazan da mesleki hiçbir teşekkül bulunma
yan bir muhitte ve hattâ mevcut bir meslekî teşekkülün sinesi için
de vücude gelebilir. Meslekî bir birliğe mensup bulunmayan işçile
rin, muayyen hâdiseler karşısında kendi şûurlannda, meslekî men
faat endişeleriyle ve ferden aynı tepkileri duymaları ve bunu birbir
lerine ifade etmeleri, bizatihi koalisyondur. Muayyen hâdiseler kar
şısında bir sendikanın, hükmî şahsiyet olarak, mümessili bulundu
ğu meslek mensuptan namına, gene aynı mesleki menfaatler dü
şüncesiyle göstermesi icabeden tepkide gecikmesi, sendikayı, hâdi
selerin tesir şiddetine göre bir anda o mesleğin mümessili olmaktan 
uzaklaştırarak onun yerine ve onun içinde, günün muayyen aksülâ-
melini ifade eden filî bir teşekkül doğurabilir: bu da koalisyondur. 
Grevle sendika arasında zarurî bir münasebetin mevcudiyetini iddia 
edenler görünüşe aldanmaktadırlar. Zarurî münasebet, grevle koa
lisyon arasındadır. Daimî meslek teşekküllerinin bizzat bir grev koa
lisyonu halini alabilmelerindeki çabukluk ve kolaylık bir yanlış anla
maya yol açmakta ve bazılarının nazarında grevle sendikayı birbiri
ne raptettirmektedir. 

§ 3 - Grev nedir? 

( 137 ) - 3008 sayılı iş kanununa göre, bir işyerinde çalışan işçiler
den muayyen nisbeti (148) bulan bir kısmının : ". . . gerek iş mu-

(148) - 49 veya daha az işçi bulunan işyeri için en az 10, SO den 
499 a kadar en az beşte bir ve 500 ve daha yukarısı için en az 100 
kçi-
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kaveleleriyle önceden taayyün etmiş olan ve gerek işin mahiyetine 
ve çalışma teamüllerine veya kanunî ve nizamî hükümlere müsteni
den mer'i bulunan umumî veya hususi iş şartlarının hepsi yahut bir 
veya birkaçı yerine kendi menfaatlerine daha uygun gördükleri baş
ka iş şartlarını işverene kabul ettirmek veyahut muayyen ve mer'i 
iş şartlarına karşı itirazları bulunmaksızın ancak bunlann tatbikine 
ait usûller ve tarzlann değiştirilmesini temin eylemek kasdiyle, ara
larında kararlaştırarak, hepbirlikte ve birdenbire işi bırakmaları 
(grev) d i r " (mad. 74, f . D . 

Bu şekilde tarif edilen grev müessesesine imtisaleh, gerekli 
"nisabı doldurmamakla beraber, aynı maksatlardan biri için herhan
gi bir iş yerinde en az üç işçinin dahi, aralannda kararlaştırarak hep 
birlikte ve birdenbire işi bırakmaları yüzünden o işyerindeki faaliyet 
tamamen veya işin mahiyetine göre ehemmiyetli derecede kısmen 
atalete uğrarsa" bu hal de grev sayılır (f: 2 ) . 

Aynı şekilde, "çalıştıkları iş yerindeki iş şartlarına itirazlan ol
mayıp da mahza başka bir iş yerinde çıkan toplulukla iş ihtilâfının 
oradaki işçiler lehine kotarılmasını sağlamak maksadiyle" birinci 
fıkrada yazılı nisaplarda işçilerin, aralarında kararlaştırarak hep bir
likte ve birdenbire isi bırakmaları dahi grev hükmündedir (f: 3 ) . 

( 138 ) - Bu uzun tarifi şu unsurlara ayırabilmek mümkündür: 

1 - Bir işyerinde : 

a) Mukavelevî, kanuni veya teamülî iş şartlannı veya bunla
nn tatbikatım kısmen veya tamamen tâdil, veya; 

b) Başka bir işyerinde çıkan "toplulukla iş ihtilâfı" nm orada
ki işçiler lehine hallini temin kasdt ile; 

2 - a) muayyen nisapta işçinin, Veya; 

b) iş yerindeki faaliyeti tamamen veya işin mahiyetine göre 
ehemmiyetli derecede kısmen atalete uğrattığı takdirde, 
en az üç kişinin, 
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3 - aralarında kararlaştırarak,' 
4 - birdenbire, ve; 
5 - hep birlikte işi bırakmaları, 
grev demektir. 

Kanun, işi bırakmanın asgari ne kadar müddet devam ermesi ge
rektiğine dair hüküm koymamıştır; sempati grevindej bu çeşit grev
lerin en büyük hususiyeti atlanmış, "başka bir işyerinde çıkan top
lulukla iş ihtilâfı" haline inhisar ettirilmiştir. O halde toplulukla ol
mayan iş ihtilâfı mevzuu bahis olduğu takdirde, yapılacak sempati 
grevi, grev sayılmayacaktın 

( 139 ) - Fransız mevzuatında grevin doğrudan doğruya ve tam bir 
tarifi yoktur. Ancak, Ceza kanununun, 25 Mayıs 1864 tarihli, ka
nunla tâdil edilen 414 üncü maddesinden, dolayısiyle ve basit bir 
tarif çıkarabilmek mümkündür ki, aynı mahiyette bir hüküm, Ceza 
kanunumuzun 201 inci maddesinde de mevcuttur : "Her kim, şid
det, cebir, tehdit veya hîyle ile, ücretlerin yükselmesini véyà düşme
sini temin veya sanayi Veya mesainin serbestçe ifasını haleldar et-
mek gayesiyle topluca iş terkine sebep olur veya bir iş terki halini 
devam ettirirse....". 

Burada haddi zatında bir grev yoktur; çalışma hürriyetine te
cavüz vardır. Bu tecavüz, "sanayi veya mesainin serbestçe ifasını 
haleldar eden toplu bir iş terki" ne sebep olmak, bir grev hali ya
ratmakla tamam olur. 

Mevzuatta mevcut olmayan vuzuhu, Fransız mahkemeleri 
muhtelif kararlariyle telâfi etmeğe çalışmışlardır. Fransız Devlet Şû
rası, 22 Ekim 1937 tarihli kararında (Demoiselle Minaire et aut
res) (149) âmme hizmetindeki grevle hususî sektördeki grevi bir-

(149) - Gaston Jèze : Notes de Jurisprudence, Conseil d'Etat, 22 
oct. 19-37, Demoiselle Minaire et autres.- Revue de Droit PubUc, 
1938, Tome 55ème, p.124. 
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birinden ayırmakta ve ayrı tariflerle ifade etmektedir. Kanun söz
cüsü Lagrange'ın mütalâasına göre : 

"1 — Memurların, âmme hizmetini, aralarında kararlaştırarak 
topluca terketmeleri lâzımdır. 

2 — Hizmetin inkıtaı birkaç saatten ibaret de olsa, hizmeti 
terkedenler kat'î bir terk kasdiyle hareket etmeseler de grev vardır. 
Âmme hizmetinin terkedilmiş olması ve bu hizmet kendilerine tevdi 
edilmiş bulunan memurlar tarafından doğrudan doğruya hizmetin 
ihlâline veya inkıtaına matuf ve kasdî, müşterek ve kararlaştırılmış 
tezahürlerde bulunulması lâzım ve kâfidir. 

3 — Devair terkedilmemekle beraber âmme hizmetinin karar
sız ve anormal şartlar içinde görülmeğe başlanması veya hiç görül
memesi halinde de grev mevcuttur." 

( 140 ) - Memleketimiz bakımından grevi bu şekilde tefrike ve âm
me hizmetiyle hususî faaliyetteki grevleri ayn ayrı tarife imkân ol
mamakla beraber görülüyor ki, İş kanunumuzun grevi tarif ve ya
sak eden hükmü, fazla ileri görüşlü değildir. İşyeri terkedilmeden 
de grev yapılabilir; iş terkedilmeden de grev mümkündür. Anglo
sakson âleminde "ağırdan al" veya "elini ağır tut" (go-slow) adiy
le anılan hâdise de bir grevdir. Meselâ bir işyerinde, ayakta çalış
ması icabeden işçilerin, işyerini ve ellerindeki işi terketmeden yere 
oturmaları ve ayakta görülmesi gereken bir işi yerde görmeğe ça
lışmaları da grevdir. Fransız gümrükçülerinin, her yolcunun üzeri
ni, eşyasını, kaçak birşey olmadığına kanaat getirebilmek için saat
ler ve saatlerce ağır ağır ve inceden inceye araştırmaları ve birgün 
evvel üç bin yolcuyu gümrükten geçirirken, bir gün sonra yedi yolcu 
ile uğraşmalan da, meşhur olmuş bir grev çeşididir. 

iş kanunumuzun, grevi tarif ve yasak eden hükmü, başarısını, 
kanun tekniğindeki ileriliğine değil, memur ve işçilerimiz grevle 
esasen ülfetleri olmamasına medyundur. 
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. // — Muhtelif memleketlerde grev hakku 

§ 1 - Fransa'da : 

( 141 ) - A) 1946 dan evvel : Yeni çağlarda coğrafî keşiflerin ge
liştirdiği beynelmilel ticaret, bilhassa denizci memleketlerde bir tüc
car kapitalizmi ve bunun yam sıra, loncaların disiplini dışında ka
lan bir amele sınıfı vücude getirdi. Fransa'da ilk grevler de bu sıra
larda görülmeğe başlandı. 

Bidayetinden itibaren greve karşı husumet ve endişe duyuldu. 
Muhtelif fermanlarla grevler yasak edilmesine rağmen, tamamen 
önlenemedi. XVIII inci asırda grevler daha ehemmiyetli hâdiseler 
halini almağa başladı. Paris matbaacılarının 1724 te ve çiftçilerinin 
1776 daki grevleri meşhur olan grevler arasındadır. 

1789 ihtilâli emekle sermayeyi kat'î surette birbirinden ayır
dı; çalışma hürriyetini haleldar edeceğinden endişe duyduğu herşe-
yi yasak etti. Bu suretle işçi ve işveren münferiden karşı karsıya ge
liyor ve meslek menfaatlerinin korunması için birleşemiyordu. Mev
zuat, amele birliklerini kat'î surette yasak etmekte; patron birlikle
rine ise göz yummaktaydı. Bu yasağa rağmen, zaruretler karşısında 
filî işçi teşekküllerinin sayısı artıyor, grev hâdiseleri tekerrür ediyor
du (150). 
( 142 ) - ihtilâli müteakip birbirini takip eden rejimlerin kararsız
lığı içinde artan işçi hareketlerini önleyecek hüküm 1810 tarihli 
Ceza kanununun 414 ve müteakip maddelerine konularak grev ya
sak edildi. Bu yasak, 25 Mayıs 1864 tarihli kanunla Ceza kanunu
nun mezkûr hükümleri değiştirilerek, yukarıda temas ettiğimiz 
(No. 139) şekle konuluncaya kadar devam etti. 

25 Mayıs 1864 kanunu, hususî teşebbüs sahasındaki işçi • iş
veren münasebetleri içinde greve müsaade eylemekte, fakat âmme 

(150) - André Marchai : Lé mouvement syndical en France, Paris, 
Bourrelier, 1945, p. 11-13. 
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hizmetinde vuku bulacak grev için sarih bir hükmü ihtiva etmemek
tedir. Yalnız, gene Ceza kanununun 126 ncı maddesine göre, "A-
daletin tevziini veya herhangi bir hizmetin ifasını haleldar edecek 
şekilde veya bu gaye ile âmme memurlannm evvelden aralannda 
kararlaştırarak istifalannı vermeleri, vazifeyi suiistimal suçunu teş
kil ve bu harekette bulunanların derecelerinin tenzilini istilzam 
eder". 

Ceza kanunu çerçevesi içinde geniş tefsirlerde bulunmağa im
kân yoktur. Bu hükümle kasdedilen toplu istifadır. Memurlar evvel
den aralannda kararlaştırarak toplu bir şekilde "istifa" Ianni verdik
leri takdirde, bu hareketleri 126 ncı madde hükmüne giren bir suç 
teşkil eder. Ceza hukukunda kıyas cari olamıyacağına göre, toplu 
istifa grevdir, denemez. İstifa ile memuriyet bağı sona erer; fakat 
grevle aynı neticenin husulü şart değildir. İstifa bir haktır. Ceza ka
nununun 126 ncı maddesi bu hakkın muayyen şerait içinde istima
lini yasak etmektedir. Aynı madde, memur grevini de yasak edi
yor denemez; madde bu hususta sarih değildir (151). • 
( 143 ) - Gerçekten Ceza kanununun 126 ncı maddesi, grev yapan 
memurlann cezaî takibata tâbi tutulabilmelerine imkân vermediği 
için, hükümetlerce muhtelif tarihlerde, memur grevlerini önleyecek 
kanun projeleri hazırlanmıştır. Clemenceau kabinesi tarafından 25 
Mayıs 1909 da Mebusan Meclisine tevdi edilen lâyiha, hizmetin, 
"evvelce kararlaştırılarak toplu bir şekilde terki" halinde, disiplin 
Cezaları hakkında statünün memurlara bahşetmiş olduğu teminatı 
kaldırmakta ve disiplin komisyonu kararına hacet kalmaksızın âmir
ler tarafından kendilerine istenilen cezanın verilebileceği hükmünü 
taşımaktaydı. Aynca proje, memur dernek ve sendikalarının, men
suplarım greve teşvikleri hallerinde mahkeme karariyle kapatılabi
leceği ve idarecilerinin para ve hapis cezasına çarptınlacaklan hak
kında da hüküm koyuyordu. 
— ^ — — — — — — » 
(151) - Maxime Leroy : Les Transformations de la Puissance Pub
lique, Paris, Giara", 1907, p.227. 
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Kanuniyet kesbedemeyen bu projeden on yıl sonra tevdi edilen 
ve gene kanuniyet kesbedemeyen 21 Şubat 1919 tarihli projede 
de, devlet, vilâyet, komünler ve âmme müesseselerinde grev yapan 
memurlann müstafi sayılacaktan belirtiliyordu (152). 

( 144 ) - Âmme hizmetlerinde vukubulacak grevlere karşı sarih ka
nunî hükümlerin mevcut olmamasının yarattığı boşluğu, Devlet Şû
rası kararlan doldurmuştur. 

Beliren kazaî hukuk prensiplerine göre, memur grevi, cezaî 
takibatı müstelzim bir suç değildir; ancak her türlü disiplin cezası
nın tatbikine imkân veren, ağır bir kusur teşkil eder. 

( 145 ) - B) 1946 dan sonra : 19 Ekim 1946 tarihli yeni Fransız 
memurin kanunu, sendikayı kabul ettiği halde, grev mevzuunda 
meskûttur. Buna mukabil, 27 Ekim 1946 tarihli Esas Teşkilât Ka
nununun önsözünde ( = dibace = préamuìe) şu hüküm görül
mektedir : 

"Grev hakkı, bunu tanzim eden kanunlar çerçevesinde kulla
nılır". Acaba memurlar da, Teşkilâtı Esasiyenin önsözündeki bu 
umumî prensipten faydalanarak grev yapabilirler mi ? 

Profesör Marcel Waline'e göre (153) burada halledilecek ilk 
mesele Teşkilâtı Esasiye önsözündeki prensiplerin, müsbet hukuk 
kıymetini haiz bulunup bulunmadıklanna cevap vermektir. 

G. Burdeau'ya göre bir Esas Teşkilât Kanununun metnine 
konulmayarak, bir önsöz veya Hukuk Beyannamesi şeklinde, kanu
nun yanısıra zikredilen prensipler, devlet faaliyetinin mülhem olma
sı icabeden içtimaî - siyasî ( = politico - social) doktrini, halka ve 

(152) - Gaston Jèze : Principes Généraux du Droit Administratif, 
Paris, Giard,, Tome 11, 1930, pp.249-250. 
(153) • Marcel Waline : Notes de Jurisprudence (Conseil d'Etat, 
7 Juû. 1950, Sieur Dehaene et autres); Revue de Droit Public, 
1950, No. 3, pp.691 - 702. 
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idare edenlere açıklamak içindir. Binaenaleyh bil harekette, müsbet 
hukuk kaideleri koymaktan ziyade, felsefî bir prensip belirtmek gay-
reti vardır (154). 

Marcel Prélot'ya göre, vazıı kanun nazarında, Esa* Teşkilât 
önsözünün, ancak manevî bir otoritesi vardır. Buna mukabil hâkim 
nazarında, bir müsbet hukuk kaidesi hükmünde olmak lâzımgelir. 
Bir kanun bu prensiplere aykın olursa, mahkeme, bu prensipleri 
tercih etmelidir (155). 

Maurice Duverger'ye göre, önsöz, Esas Teşkilât Kanununun 
ayrılmaz kât cüz*üdür; bu sebeple Esas Teşkilât kuvvetini haiz
dir (156). 

Georges Vedel'e göre de önsöz, Esas Teşkilât Kanununun 
ayrılmaz bir cüz'üdür ve hiç değilse onun kadar kanunî kuvveti ha
izdir. Fakat, önsöz prensipleri içinden, hakikî birer hukuk kaidesi 
olacak kadar vazıh bulunmayanları, diğerlerinden tefrik etmek lâ
zımdır. Meselâ, Milletin, ferdin ve ailenin inkişaflarına zaruri şeraiti 
temin edeceğine dair olan hüküm, bir müsbet hukuk kaidesi teşkil 
edecek kadar vazıh değildir. Bununla beraber, kadınla erkek ara
sında müsavat olduğuna dair hüküm vazıhtır ve müsbet hukuk 
kuvvetini haizdir (157). 

(154) - G. Burdeaa : Cours de Droit Constitutionnel, 4 ème éd., 
Paris, Librairie Gén. de Droit et de Jurisp., 1946, pp.45-46. 

(155) - Marcel Prélot : Précis de Droit Constitutionnel, Paris, Dal-
loz, 1950, pp. 335-336. 

(156) - Maurice Duverger : Manuel de Droit Constitutionnel et de 
Science Politique, Paris, Presses Universitaires, ème éd., 1948, 
p. 373. 

(157) - Georges Vedel : Manuel Elémentaire de Droit Constituti
onnel, Paris, Sirey, 1949, pp.326 - 327. 
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Julien Laferrière de, Esas Teşkilât önsözünün müsbet hukuk 
kıymetini haiz olduğu kanaatindedir (158). 

Waline de bu hususta, Vedel'in "sarahat" şartını kabul etmek
te ve Esas Teşkilât önsözündeki prensiplerin sarih olmaları, (yâni 
tatbik şekillerini gösterecek İsir kanun veya nizamnameye hacet 
kalmaksızın tatbik kabiliyetini h*Mt bulunmaları) takdirinde, birer 
müsbet hukuk kaidesi teşkil edeceklerini söylemektedir. Waline, 
tatbikatı mümkün kılacak bir sarahat mevCtıt olmadığı takdirde, ön
söz prensipleri, ahlâkî veya siyasî bir hüviyetten, >W«ıi kanuna hitap 
eden bir tavsiyeden öteye geçemez, diyor (159). 

Waline, bunu böylece tesbit ettikten sonra, 1946 Esas Teşkilât 
kanununun önsözündeki "Grev hakkı, bunu tanzim eden kanunlar 
çerçevesrade kullanılır" şeklindeki prensibin, bu mevzudaki tanzim 
kanunlanmn ısdanndan evvel tatbik kabiliyeti olup olmadığını araş
tırmaktadır. 

Waline'in vardığı iki netice şunlardır : 

1) önsözdeki bu hüküm, grev hakkına bir Esas Teşkilât hük
mü mahiyeti [caractère constitutionnel] vermektedir. Badema vazu 

-kanun, bu hakkın istimalini tanzim edecek, fakat onun mevcudiye
tine son veremiyecektir. 

2) Bu hakkın istimalini, ancak vazu kanun, diğer bütün hürri
yetlerin istimalini tanzim ettiği şekilde, yâni kimsenin bu haktan 
mahrum kalmaması ve hayatî ehemmiyetteki âmme menfaatlerinin 
bu hakkın istimaliyle çiğnenmemesi endişeleriyle, tanzim edecektir. 

( 146) - Devlet Şûrası, 7 Temmuz 1950 tarihli karannda (Sieur 
Dehaene et autres) bir greve iştirak eden memurların, Dahiliye 
Vekili tarafından işten el çektirilmelerini haklı bulmaktadır. Çünki 

(158) - Julien Laferrière : Manuel de Droit Constitutionnel, 2 ème 
ed., Paris, D. Montchrestien, 1947, pp. 962 • 963. 
(159) - Marcel W alîne, aynı makale, sf. 696. 
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"Her nekadar grev hakkını vazii kanun tanzim edecekse de, bu hu
sustaki tanzim kanunları çıkmadığı müddetçe, hükümet bü konuda 
tanzim selâhiyetini haizdir." 

Waline, bu kararda, Devlet Şûrasının, yazılı hukukun hattâ 
Teşkilâtı Esasiyenin de üstünde "Millî hayat için şart olan âmme 
hizmetlerinin istikrarı her ne bahasına olursa olsun temin edilmeli
dir" gibi bir prensibin mevcudiyetini kabul eder göründüğünü, dev-
let'in nef'ini hukuka tercih eylediğini söylemektedir. Fakat biraz 
sonra, bu karara şu mucip sebeplerle katılmaktadır .:, "iyi düşün
meliyiz; devlet yok olduğu zaman, hukukîlik bir darbede çöker. 
Bugünki günde devlet, yâni bizim bildiğimiz millî devlet, kaybolma 
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Umumî grev, bilhassa âmme hizmet
lerindeki umumî grev, devlet düşmanlarının en kuvvetli silâhların
dan biridir... Görülüyor ki Devlet Şûrası kararının sâiki, günün 
beylik telâkkileri değil, milletçe yok olma endişesidir" (160) •. 

(147) -Revue Administrative başyazarı Robert Catherine, Grev ve 
Memurlar isimli bir makalesinde (161) Waline'den daha realist dav
ranıyor. Anlatmak istediği şudur: grev hakkini tanıdık; artık ne olur
sa olsun bunu, hiçbir mülâhaza ile ketmetmeğe çalışamayız; bir ha
tâdır oldu. 

"Grevi tanzim etmek iddiası saçmadır. Grev, kanunların bit
tiği yerde başlar. Grev bir fiildir; hukukî bir muamele değildir. Mü
essir olması galip gelebilmesine, galebe edecek bir kuvvette olması
na bağlıdır. Grevin kuvvetli olabilmesi için de, vazifelerinin mahiye
ti ve iyerarşideki dereceleri ne olursa olsun, bütün sendikacı memur
ların birleşmeleri şarttır. Grevi tanzim fikrinden vazgeçilmelidir. 
Bunu bir kısım memurlara tanıyıp diğerlerine red edemezsiniz. Grev 
tefrik kabul etmez; grev bizzatihî totaliterdir" diyor ve ilâve ediyor : 

(160) - Marcel W alîne, aynı makale, sf. 700. 
(161) -Robert Catherine : La grève et les fonctionnaires; Revue 
Administrative, No. 10, 1949, pp. 337-339. 
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"Bugünki şerait içinde memurların grevi, normal, kanuni ve hattâ 
konstitüsyoneldir... Bugüne kadar da memur grevlerini tahdit ede
cek hiçbir kanun çıkmamıştır". 

( 148 ) - Fransada memur ve grev meselesinin bugünki durumu 
bundan ibarettir. Esas Teşkilât Kanununun önsözünde yer alan 
ve hukukçular tarafından da Esas Teşkilâtın bir hükmü telâkki edi
len, üstelik tatbik kabiliyeti gösterecek kadar da sarih bulunan grev 
hakkı, öyle zannediyoruz ki, Devlet Şûrasının yukarda temas etti
ğimiz kararından sonra, artık herhangi bir kanunla da tanzim edil
meyecek ve 1946 Kurucularının, o günki hudutsuz hürriyetperver-
lik havası içinde memurlara da bahşetmiş bulundukları grev hak
kı, Waline'in dediği gibi ancak "Esas Teşkilât üstü bir prensibe" 
müsteniden kaza mercilerince reddedilmek suretiyle, âmme hizmet
lerinin selâmeti temine çalışılacaktır. 

§ 2 — İngiitereâe : 

( 149 ) - İngilterede grev hakkı hiçbir zaman kanunen yasak edil
memiştir. İngiliz hukukunun eski bir prensibine göre, herkes, eme
ğini satacağı şartları dikte ettirebilir ve kendisince kabulüne imkân 
görmediği bir vaziyet içinde de çalışmayı reddedebilir (162). Bu 
kaide gereğince de sendikalar grev tertip edebilir ve gayelerine ere-
bilmek için -kanunen belirtilmiş olan şiddet fiilleri müstesna- her 
çareye başvurabilirler. 

Fakat 1926 büyük grevini müteakip Muhafazakâr parti ikti
darı, grevi doğrudan doğruya inkâr etmemekle beraber, 1927 ta
rihli İs ihtilâfları ve Sendikalar kanunu ile, tahdit etti. Bu kanuna 
göre, bir iş ihtilâfının tahaddüs ettiği işyerindeki işçilerin kendi 
işverenlerine karşı yaptıkları grev kanunî, fakat başka bir işyerinde-

(162) • Waiter Citrine : Trade Unionism, p. 22 • Maurice Latho-
ud : Le Mouvement Ouvrier Anglais, Lyon, Bosc hères, 1938, si. 
56 dan naklen,. 
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ki grevi takviye için veya ortada hiçbir iş ihtilâfı olmaksızın, cemi
yet hayatına doğrudan doğruya veya dolayısiyle bir sıkıntı vererek 
hükümet üzerinde tazyik ikaı için giriştikleri grev gayri kanunî 
idi. 

Bu hükme nazaran, bir sempati grevi olmamak veya hükü
met üzerinde tazyik icrasına matuf bulunmamak -yâni gerçek bir 
ihtilâftan doğmak şartiyle- memurların da grev yapabilmeleri müm
kündü (163). Netekim, 1936 yılında, yeni bir grev hazırlığı are-
fesinde, bu hükümde tereddüde düşen bir memur sendikası, mem
leketin taranmış hukukçularından olan -1951 seçimlerinden evvel 
Lordlar Kamarası reisi (Lord Chancellor) bulunan- Viscount Wil
liam Jowitt'e müracaat ettiği zaman, şu mütalâayı almıştı : "Grev 
hakkı bakımından devlet memuru ile herhangi bir işçi arasında fark 
yoktur". 

Aynı gün, yeni bir grev ihtimaline karşı hükümetin ne düşün
mekte olduğunu soran bir mebusa, âmme memuriyetinin en yüksek 
âmiri sıfatiyle Maliye nazın Neville Chamberlain şu cevabı veri
yordu : ; ! jJ'i^j %•:••; \ I jV'vj 

"Meselenin hukukî mahiyeti hakkında istişareye ihtiyaç gör
medim ve görmüyorum. Zira bir hukukî problem karşısında değiliz. 
Memur, vazifeye girdiği zaman, kendisine emanet edilen işi şuur 
ve imanla yerine getirmeyi taahhüt eder; işini bırakarak greve ve
ya bu mahiyette herhangi bir gösteriye koşan memur, derhal ko
vulmağı esasen göze almış demektir" (164). 

( 150 ) -1927 kanunu çerçevesi içinde devam eden hukukî vazi
yet, ancak İkinci Cihan Harbi başlayınca yeni bir tâdile uğradı. 
1939 yılında, 57 A.A. numaralı Millî Müdafaa Talimatı, fevkalâde 

(163) - F. Honig ve H.W. Spiegel : Le droit de grève des foncti
onnaires en Angleterre et aux Etats-Unis; Revue Politique et Par
lementaire, 1937, p. 50. 
(164) - F. Honig ve H.W. Spiegel : aynı makale, sf. 49. 
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zamanlara mahsus olmàk üzere, grev hakkına ağır bir tahdit koy
du. Bu talimat, Çalışma nazırına, iş ihtilâflarının halli hususunda ge
niş salâhiyetler veriyordu. 1940 tarihli Millî Tahkim Talimatı ile 
"Millî Hakem Mahkemesi" ni kuran Çalışma nazırı, bütün iş ihti
lâflarının derhal kendisine aksettirilmesini emrederek, kurduğu 
mahkemeye bu ihtilâfları nihaî olarak hal salâhiyetini verdi ve mah
keme karanna riayeti taraflar için mecburî kıldı. Böylece, mecburî 
bir tahkim usûlü tesis edilmiş bulunuyordu. Bununla beraber grev 
tamamen yasak edilmiş değildi. Bir grevin kanunî olabilmesi için, 
ihtilâfın nazıra ihbarını müteakip 21 gün içinde meselenin mahke
meye havale edilmemiş bulunması lâzımdı. Ancak bu suretle girişi
len bir grev, cezaî takibatı istilzam etmeyebilirdi (165). 

( 151 ) - Harpten sonra, bu fevkalâde zamanlara ait talimat da il
ga edildi. İşçi partisinin 1945 te iktidarı almasiyle hazırlanmağa 
başlanan ve 1946 da kabul edilen bugünkü İş ihtilâfları ve Sendi
kalar kanunu, grev bahsinde, 1927 kanunundaki kayıtlan da kal
dırmış bulunmaktadır. İngiliz memurlan, grev yapmakta serbest
tir (166). 

§ 3 — Amerika Birleşik Devletlerinde : 
( 152 ) - Amerika Birleşik Devletlerinde, âmme hizmetlerinde grev 
hâdiseleri nisbeten az görülmüştür/Ancak, Birinci Cihan Harbinin 
başlamasiyle yükselen fiatlar karşısında gelirleri sabit bir seviyede 
kalan memurlann ve âmme hizmetleri müstahdem ve amelelerin 
uğradıktan iktisadî sıkıntı, münferit servislerde grevlere sebep ol
muştu. Bunların en mühimleri, Amerikan tarihinde başlı başına 
yer alan, West Virginia devletinde Fairmont şehri posta memur-
lannın 1915 ve Boston polislerinin 1918 deki grevleridir. 

(165) - Harry Samuels : The Law of Trade Unions, 4th ed. Lon
don, Stevens 1949, p.41. 
(166) -Her Majesty's Treasury : Staff Relations in the Civil Ser
vice, HM. Stationary Office, 1949, p.21. 
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Bu gibi hâdiselerin seyrekliği yüzünden ve esasen o gün için 
ütiliter bir mahiyet arzetmemesinden dolayı Amerikan müellifleri 
arasında grevin mahiyeti, âmme hizmetlerinde vuku bulacak grev
lerin doğuracağı hukukî neticeler ve bu hizmetin mahiyetiyle kabili 
telif olup olmadıkları meselesi uzun müddet ele alınmamıştır. 

Muhtelif hükümetler de meseleyi tamamen pratik zaviyelerden 
mütalâa etmişlerdir. Grev, ne hususî sanayide, ne de âmme hizmet
lerinde ikinci Cihan Harbine kadar doğrudan doğruya tahdide uğ
ramamıştır, denebilir. 

Fakat, bizatihi grev hakkına konulmak istenmeyen yasaklar, 
kendilerini başka şekillerde göstermişlerdir. Ceza kanununda, posta 
hizmetini haleldar etmek veya hükümetin faaliyetini felce uğratmak 
gibi suçlara yer verilmiş ve doğrudan doğruya grev yasağına git
mektense, grevin muhtelif hizmetlerindeki tahripkâr tesirlerini do
lambaçlı yollardan önlemek yollan aranmıştır (167). Ezcümle, 
memurların, maksatlarım gerçekleştirmek için müracaatı derpiş et
tikleri çareler arasında grev de bulunan teşekküllere iltihaklarını 
meneden "gag" hükümleri (No. 60) gibi emirlerin ısdarı da âmme 
hizmeti mensuplannın grev teşebbüslerine set çekmiştir. 

( 153 ) - Maamafih Federal devlet mevzuatında bulunmayan grev 
yasağına üye devletlerden bazılannda, Birinci Cihan Harbi sonlan-
na doğru rastlanmağa başlanır. Boston polisleri grevinin uyandırdığı 
endişe ile, bu arada, üye bir devlet mahiyetinde olmakla beraber ta
mamen hususî bir İdare tarzı bulunan ve devlet merkezî Washing
ton^ ihtiva eden District of Columbia'da (168) polis ve itfaiyeci-

(167) - Mosher, Kingsley and Stahl : Public Personnel Administra
tion, 3rd ed., Harper, New York, 1950, p. 357. 
(168) -Birleşik Amerika Devletleri federal hükümetinin merkezi 
olan Washington şehri, 100 mil murabbatnda ve Columbia Bölge
si (= District of Columbia) adını taşıyan bir arazi parçası üzerinde 
kurulmuştur. İdari bakandan hiçbir üye devlete tâbi değildir. 1878 
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1ère karşı tedbir alınmış, çıkarılan iki kânunla bu gibi hizmetlerde 
çalışanların grev haklan reddedilmiştir. Ayrıca toplu istifaları da 
önlemek için, istifa, bir aylık ihbar şartına bağlanmıştır. 

( 154 ) - ikinci Cihan Harbi, grevlerin önlenmesi ve tesirlerinin 
hafifletilmesi hususunda yeni tedbirler alınmasını icabettirmiştir. 
Pearl Harbour baskınından önceki seferberlik hazırlıkları sırasında, 
Amerika başkanına millî müdafaa için elzem istihsalde bulunan 
fabrika ve imalâthanelerde grev vukuunda, grevcileri askere al
mak ve bu müesseselere el koyarak onları gene burada çalıştırmak 
salâhiyeti verilmiştir. Bu suretle bazı sanayi şubelerine el konulmuş, 
fakat işçilere karşı sert hareketlerde bulunmaktan kaçınılarak ta
lepleri kabul edilmiş ve bilâhare bu müesseseler, sahiplerine, hükü
metçe taahhüt edilmiş bulunan yeni iş şartlarını kabul ettikleri tak
dirde iade edihrıiştir. Grevciler, hükümet kararlarına boyun eğmiş
ler, Roosevelt'in mutlaka kendilerine müzahir olacağı kanaatiyle, 
ihtilâfların uzayıp gitmesine sebep olacak hareketlerden kaçınmış
lardır (169). 

( 155 ) - ikinci Cihan Harbinin sona ermesini müteakip, Federal 
Âmme Hizmetleri işçileri Birliği ile, Amerika Devlet, Eyâlet ve 
Belediye işçileri gibi en büyük iki seridikanm 1946 yılında birleşe
rek Amerika Amme İşçileri Birliği ( = United Public Workers of 
America) adiyle ve muazzam bir sendika federasyonu halinde or
taya çıkmaları ve birlik tüzüğünde, esas itibariyle greve müracaat 

de burada hususî bir idare tesis edilmiştir. Mümessiller ve Ayan 
meclislerinin birer District of Columbia komisyonu vardır. Komis
yonların verdikleri kararlan, ikisi bu bölge sakinlerinden ve biri de 
ordu mensuplarından olmak üzere bizzat Amerika Birleşik Devlet
leri başkam tarafından tâyin edilen üç kişilik bir icra komitesi tat
bik eder. 
(169) - Sterling D. Spero : Government as Employer; Remsen 
Press, New York, 1948, p. 26-27. 
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bu teşekkülün politikası olmamakla beraber, şubelerden herhangi 
birinin bir iş ihtilâfını halletmek için bütün gayretini sarfederek mu
vaffak olamaması halinde, greve müracaat etmeden evvel federas
yon başkanına vaziyeti bildirmeğe mecbur tutulacağına ve bilâhare 
merkezden alacağı emirlere göre hareket etmesi icabedeceğine dair 
hüküm bulunması, Kongre mahfillerinde bu teşekküle karşı endişe
ler duyulmasına ve grev hakkının inkâriyle neticelenen tertipler 
alınmasına sebep oldu. Evvelâ bütçe kanunlarına, âmme hizmeti 
mensuplarının grevlerini yasak eden hükümler konulmasına başlan
dı. 21 Haziran 1946 tarihinde kabul edilen Üçüncü Ek ödenek 
kanununa şöyle bir madde konuldu : "Bu kanunla kabul edilen 
ödenekten maaş veya ücret aldığı halde, Birleşik Devletler hüküme
tine karşı herhangi bir grev hareketine iştirak veya bu hükümete 
karşı grev hakkına mâlik olduğunu iddia eden herhangi bir teşek
küle intisap eyleyenler, bu hareketlerinin subutu halinde 1000 do
lardan yukarı olmamak üzere para cezasına veya bir yıldan fazla 
olmamak üzere hapis cezasına veya her ikisine birden mahkûm edi
lirler". 

Bu hükmün kabulüyle birlikte, bütün federal memurlardan 
da şu şekilde bir taahhüt senedi imzalamaları istendi : "Ben 
Birleşik Devletler hükümeti aleyhine herhangi bir grev hareketine 
iştirak etmemiş olduğuma ve bu hükümetin bir memuru kaldığım 
müddetçe böyle bir greve iştirak etmiyeceğime, Birleşik Devletler 
hükümetine karşı grev hakkı iddiasında bulunan herhangi bir te
şekküle mensup bulunmadığıma ve bu hükümetin bir memuru kal
dığım müddetçe de böyle bir teşekküle intisap eylemiyeceğime ye
min ederim" (170). 

( 156 ) - Bütçe kanunu ile devlet memur ve işçilerinin grev hakkı
nın topyekün reddine dair konulan bu hüküm, 1947 tarihli Taft -

(170) - Leonard D. White : Introduction to the Study oi Public 
Administration; 3rd ed., Macmillan, New York, 1950, p.462. 
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Hartley kanunu ile daha da umumîleştirildi. İş-İdare Münasebet
leri Kanunu adını taşıyan bu kanuna göre; "Birleşik Amerika Dev
letleri Hükümeti veya bunun herhangi bir müstakil müessesesinde 
veya tamamı devlete ait olan şirketlerde çahşanlann herhangi bir 
greve iştirakleri gayrikanunî bir hareket teşkil eder. Böyle bir ha
rekette bulunan şahsın vazifesine derhal nihayet verilmekle bera
ber kendisi, memuriyetindeki müktesep haklanndan da mahrum 
edilir ve üç yıl geçmedikçe tekrar hizmete alınamaz." 

Federal Devletin tuttuğu bu istikamet, üye devletlerin bazıları 
tarafından da benimsendi. Virginia, Texas, Washington, Nebras
ka, Missouri, New York, Pennsylvania, Michigan ve Ohio, 1946 - 47 
arasında aynı mahiyette kanunlar çıkardılar. 
( 157) -Bu kanunlar şiddetli tenkidlere uğradı. Çünki evvelâ 
Amerika'da geniş ölçüde hiçbir memur grevi vuku bulmamış, bütün 
hareketler, münferit ve zararsız birkaç hâdiseden ibaret kalmıştı. 
Üstelik hemen hemen bütün memur sendikaları, hükümete karşı 
greve başvurmamağı an'anevî bir politika olarak benimsemiş bulu
nuyorlardı. İkinci Cihan Harbinden sonra kurulan ve ancak zaruret 
halinde grevi terviç eden Amme İşçileri Birliği nizamnamesindeki 
bir hükmün bu derece büyük yankılar uyandırarak şiddetli tedbirler 
ittihazına girişilmesi ekseri müel liflerce aşın bir hareket olarak va-
sıflandınlmaktadır (171). 

Anglo - amerikan âleminde memur meselelerindeki ihtisasiyle 
en büyük şöhretlerden biri olan New York Üniversitesi Profesörle
rinden Sterling D. Spero, bu mevzuatın şiddetle aleyhinde buluna
rak, hükümetlerin bu derece has n hareketlere tevessül etmelerinin, 
âmme hizmeti mensuplarının grevlerini önleyici tedbirler teşkil edé-
miyeceğini misalleriyle açıkladıktım sonra şöyle diyor : 

"Bir devlet, kendi memurlanna, sırf kendi memuru oldukları 
• 1 1 İ l ' . I I 1 1 A I l * * * l . * l A f A • * için grev hakkını reddetmekle, a 

(171) - Leonard D. White, aynı 

elâde bir iş ihtilâfını, âmme otori-

eser, sf. 464. 
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tesine karşı bir tecavüz olarak tavsif durumuna düşer ve binnetice, 
basit bir işçi - işveren münasebetini de, şiddet usulleriyle ve hattâ 
silâhlı kuvvet kullanarak halletmek zorunda kalır. Kezalik, bir top
luluk, bir grev hareketiyle karşı karşıya kaldığı zaman, mesele 
grevcilerin ne şekilde tecziye edilecekleri değil, hizmetin bu inkıta-
dan nasıl kurtarılacağı meselesidir. Bu kadar ağır müeyyideler bil'â-
kis gayeyi baltalar ve bir defa greve başlamış bulunanlar, bu sefer 
de hükümeti, kendilerini tecziye hususundaki kanunî hakkından' 
pazarlık suretiyle feragat ettirinceye kadar grev halinde kalmağa 
mecbur eder. Bu da herhalde, hükümet prestijini koruma yolların
dan biri olmasa gerektir" (172). 

§ 4 — Belçika'da ve isviçre'de : 

( 158 ) - Belçika'da 8 Haziran 1867 tarihli Ceza kanunundanberi 
grev, bir suç olmaktan çıkmıştır. Hususî sanayi işçileri gibi devlet 
memurları da, hiçbir cezaî takibata maruz kalmaksızın grev yapa
bilirler. Fakat buna mukabil disiplin cezalanna çarptırılırlar. 

Belçika idarî an'anesi, âmme hizmetiyle grevin bağdaşmazlı
ğı hakkındaki telâkkiye müsteniden, memurların bir grev hakkı 
olabileceğini hiçbir zaman kabul etmemiştir. 1946 yılında hazırlan
masına girişilen memurin statüsünde de, böyle bir hakkın tanınaca
ğına dair hiçbir hüküm bulunmamaktaydı. Maamafih, memurların 
devletle olan münasebetlerinde son sözü söyleyecek ve her türlü ih
tilâfta nihaî müracaat yeri olacak tamamen müstakil bir kaza mer
ciinin mevcudiyetine/ihtiyaç bulunduğu da belirtilmektedir (173). 

( 159 ) - İsviçre'de Memurin kanununun 23 üncü maddesine göre 
memurlann grev yapmaları yasaktır. Memur : 1 ) Nizamnamesinde 
greve de yer veren, 2) Gayrimeşrû gayeler güden ve gayrimeşrû 

(172) - Sterling D. Spero, aynı eser, sf. 15. 
(173) - Pierre de Wigny : Principes Généraux du Droit Administra
tif Belge, 2 ème éd., Bruxelles, 1948, p. 113. 
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vasıtalara başvuran, 3) Devlet için tehlikeli gayeler benimseyen ve 
tehlikeli vasıtalar derpiş eden teşekküllere giremez. Memur grevi 
de,, devlet için tehlikeli ve gayrimeşrû vasıtalardan biri telâkki edil
mektedir (174). Federal Ceza kanununun 53 ve 57 nei maddele
rine göre, grev yapan memurlar para cezasına mahkûm edilirler. 

§ 5 — Türkiye de : 

( 160 ) - 27 Temmuz 1325 tarihli Tâtil-i Eşgal kanunu, grevi hu
susî sanayi şubelerinde, umuma ait bir hizmet ifa edilmediği takdir
de yasak etmemişti. Ancak grevcilerin, çalışma hürriyetine aykırı 
hareketlerde bulunmaları memnu idi. 

Umuma ait hizmet gören yerlerde ise grev yapılabilmesi, ka
nunun belirttiği şekil dairesinde, ihtilâfın halli için usulen müraca
atta bulunulmasına ve müracaattan bir netice çıkmamasına bağlı 
tutulmuştu. Böylece, müracaatte bulunulmaksızın veya müracaat 
edildiği halde neticeye intizar olunmaksızın, yahut ihtilâf halledil
miş olmasına rağmen grev yapanların 24 saatten bir haftaya kadar 
hapse ve 25 kuruştan 100 kuruşa kadar para cezasına çarptırıla
cakları belirtilmişti (mad. 9) . 

( 161 ) - 3008 sayılı İş kanunu grevi yasak etmektedir (mad. 72). 
Kanunun belirttiği şartlar içinde grev yapan işçiler, âmme hizmeti 
görmeyen bir müessesede çalışmakta iseler, sadece 10 liradan 100 
liraya kadar para cezasına çarptırılırlar. Âmme hizmeti gören mü
esseselerde çalışıyorlarsa, bu cezaya, bir aydan altı aya kadar hafif 
hapis de ilâve edilir. Şayet grev, devlet, vilâyet ve belediye idare ve 
kararlan üzerinde bir tesir ve tazyik icrası maksadına matuf bulunu
yorsa, failleri iki aydan iki seneye kadar hapsedilir ve bir aydan bir 
seneye kadar da devlet müesseseleriyle âmme hizmetlerinde çalış
maktan men olunurlar. Grev esnasında cebir ve şiddete müracaat, 

(174) - André Grisel : La liberté d'opinion des fonctionnaires, Delà 
chaux et Niestlé, pp. 62 - 63. 
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bu cezalan arttıncı sebeplerdendir. Eğer grev bir sendika tarafından 
tahrik edilmişse, faillerin göreceği cezalardan başka, sendika da, 
mahkeme karariyle üç aydan bir seneye kadar geçici veyahut dai
mî olarak kapatılır (Kanun No. 5018, mad. 7 ) . 

( 162 ) - İş kanunu, âmme hizmeti gören müesseselerden bahsettiği 
ve bu gibi işyerlerinde vukua gelecek grevlerin cezasını arttırdığı 
halde bu gibi müesseselerin tefrikine dair bir kıstas koymuş değildir. 
Gerçi vazu kanundan, âmme hizmetini tarif etmek istenemezdi; fa
kat hiç değilse, hâtâlı dahi olacak olsa, az çok pratik bir ölçünün 
konulması lâzımdı. Zira "âmme hizmeti", grevin cezasını arttırmak
tadır. Fakat hangi müessese âmme, hizmeti görüyor sayılır ? Tekel 
İdaresinin şarap fabrikası mı ? Devlet Demiryolları işletmesi mi ? 

Bu hususta kabataslak da olsa bir tefrik yapmaksızın verilecek 
cezalan tefrik etmek yanlış bir hareket olmuştur kanaatindeyiz. Zi
ra gerek doktrinde, gerek mahkeme içtihatlarında bir tefriki müm
kün kılabilecek sağlam bir mesnetten esasen mahrum bulunuyoruz. 

( 163 ) -Devlet memurlannm grevleri Ceza kanunumuza göre bir 
suçtur. Memurin kanununun 65 inci maddesi, devlet memurlarının 
grevi halinde, disiplin bakımından ne şekilde tecziye edileceklerini 
belirttiği gibi, Ceza kanununun 236 ncı maddesi de memur grevini 
umumî ceza hukuku içine almıştır. Bu maddeye göre : "Devlet me-
murlanndan üç ve daha ziyade kimse, evvelce aralarında vâki olan 
karar ve ittifaka binaen usûl ve nizam hilâfına memuriyetlerini 
terkederlerse her biri otuz liradan yüz elli liraya kadar ağır cezayı 
nakdiye ve muvakkaten memuriyetten mahrumiyete mahkûm olur
lar. 

Bu hareketlerinden Devletçe bir zarar hâsıl olmuş ise zarann 
derecesine göre bunlardan her biri üç aydan beş seneye kadar hap-
solunur". 

Ceza kanununun bu maddesindeki suç, örfî İdare altında bu
lunan bir yerde işlenirse, maznunlar örfî İdare mahkemesi tarafın
dan muhakeme edilir (Kanun No. 3832, mad. 6, f. VI ) . 
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IH - Grevin hukuki ve disipliner neticeleri : 

( 164 ) - Devlet memurlannın grevi, Amerika Birleşik Devletlerin
deki veya bizdeki şekliyle ceza mevzuatına nazaran da bir suç 
olup aynı zamanda takibatı da müstelzim bulunabileceği gibi, 
Fransa'daki veya İngiltere'deki şekilde Ceza kanunu bakımından 
bir suç teşkil etmez, bu takdirde sade muayyen disiplin cezalarını 
icabettirir ve bir takım hukukî neticeler doğurur. Burada, hukukî 
neticeler ve disiplin cezalan bakımından bir memur grevinin ihdas 
edeceği vaziyeti gözden geçirmek istiyoruz. 

§ • I — Fransa'da : 

( 165 ) -Bütün memleketlerde olduğu gibi, Fransa'da da öteden-
beri hâkim bulunan noktai nazar, âmme hizmetleriyle grev'in kabili 
telif olmadığıdır. Bu husustaki münakaşalan ve aynı istikamette ol
makla beraber görüş zaviyelerindeki değişiklikleri, devlet - memur 
hukukî münasebetinin ışığı altında, etüdümüzün "netice" Ieri ara
sında incelemek istiyoruz. Şimdilik şu kadannı tesbit kâfidir : 1946 
Memurin kanununun, memurlara sendika kurma hakkını bahşetme
sine ve 1946 Esas Teşkilâtı da, önsözünde (== dibace = pré
ambule) bütün vatandaşlara sendika ve grev hakkını tanımış olma
sına rağmen, grevin âmme hizmeti merhumu ile kabili telif olamıya-
cağı yolundaki görüşte israr edilmektedir. 

Fransız Devlet Şûrası bu noktai nazan 1909 danberi benimse
miş bulunuyor. Ancak, bidayette hususî hukuk prensiplerinden 
mülhem olarak verilen kararlann mucip sebepleri, bilâhare âmme 
hukuku münasebetlerine dayandırılmağa başlanmıştır. 

( 166 ) - Grevin hukukî neticeleri hakkındaki nazariyelerden biri, 
Tardieu'nün Devlet Şûrası kanun sözcüsü olarak ileri sürdüğü gö
rüştür. Tardieu'ye göre grev, memuru, âmme hizmetleri kadrosun
dan çıkanr. Fransız Temyiz Mahkemesinin, grevin işçi - işveren mü
nasebetini sona erdirdiği yolundaki içtihadına imtisalen Tardieu, 
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memur grevinin, memurla devlet arasındaki bağı kaldıracağım iddia 
etmiştir (175). 

Bu noktai nazara Maxime Leroy şiddetle hücum etmektedir. 
Müellife göre grev, vazifenin ve memuriyetin terki demek olamaz. 
Bil'âkis grev, vazife ve memuriyete olan bağlılığı, alâkayı gösterir. 
Zira grevin gayesi iş şartlarının tekâmülünü tahakkuk ettirmek su
retiyle memuriyetin mükemmeliyetini temindir. Tamirat için evini 
boşaltan mal sahibi, nasıl mülkünü hukuken terketmis ve mülkiyet 
hakkından feragat eylemiş sayılamazsa, evini terketmekteki kasdı, 
nasıl o evi daha mükemmel bir hale sokmaksa, grev yapan bir me
mur için de vaziyet aynıdır. Bu durumdaki bir memura, "Vazifesini 
terketti, binaenaleyh artık bu vazife ile alâkası kalmamıştır" dene
mez (176). Bu husustaki içtihatların kuvvetli bir tenkide tahammü
lü yoktur. Devlet ya patrondur, ya değildir. Patron ise, bu sıfatla, 
kendi işçilerinin grev hakkım inkâr edemez. Patron değilse, hususi 
hukuk münasebetlerinden istimdat ederek grev halinde kendisiyle 
işçisi arasındaki münasebetin sona ermiş olduğunu, iş akdinin mün
fesih bulunduğu öne süremez (176a). 

İkinci bir nazariye, grev yapan memurun ztmnen istifa etmiş 
sayılacağı yolundadır. Kendisinin memuriyet sıfatı el'an bakidir; fa
kat grev, zımnî bir istifa teşkil eder. Âmir bu istifayı kabul edip 
etmemekte serbesttir. Netekim grev yapan memurun azli de, me
murun zımnî istifasının kabulü demektir. Bu suretle memurun Va
zifesiyle olan münasebeti sona ermiş olur (177). 

Üçüncü bir nazariye de şudur : Grev yapan memur, vazifesiy-

(175) -Le Grom de Maret : Du Statut des fonctionnaires, Paris, 
Sirey, 1910, p. 70. 
(176) - Maxime Leroy : Les Transformations de la Puissance Pub
lique, Paris, Giard, 1907, p. 228. 
(176 a) • Maxime Leroy, aura eser, sf. 235. 
(177) - Le Grom de Maret, ûym eser, sf. 70. 
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le plan irtibatın} muhafaza eder; ancak bir disiplin suçu işlemiştir. 

( | 67 ) -Devlet Şûrası, 7 Ağustos 1909 tarihli bir kararında (Ar
rêt Winckell) birinci nazariyeyi kabul etmiş ve grevin memur ile 
deylet arasında mevcut âmme hukuku mukavelesinin feshi demek 
olacağı içtihadında bulunmuştur (177 a ) . Posta hizmetlerinde vu
ku bulan bir greve iştirak ettiklerinden dolayı bazı posta memurlan, 
müdafaaları alınmaksızın ve disiplin kuruluna seykedilmeksizin az
ledilmişlerdir. Bu karar aleyhine, iptal talebiyle Devlet Şûrasına 
müracaat eden memurların dâvalarını, Şûra şu mucip sebeple red
detmiştir : "Grev yapan memurlar, bu müşterek hareketleriyle, ken
dilerini İdareye bağlayan âmme hukuku mukavelesinden doğan 
haklarının istimalini teminat altına almış bùhinân kanun ve nizam
ların himayesinden, kendi fiilleri dolayısiyle mahrum kalır
lar" (178). 

Bu dâva üzerine Devlet Şûrası, memur grevleri hakkında şu 
esasları belirtmiştir : 

1 ) Âmme hizmetlerinde grev, gayri meşru bir harekettir. 

2) Amme hizmetlerinde vazife almış bulunanlar, sıfat ve de
receleri ne olursa olsun, hizmetin muntazam ve daimî bir şekilde 
ifasını haleldar edecek hiçbir harekette bulunamazlar, 

3) Bir grev hareketi karşısında, kanunların bahşettiği temi
nata riayet olunmaksızın, grevci memuru demal azle âmir salâhi-
yettardır (179). 

( 168 ) - 22 Ekim 1937 tarihli bir kararında (Arrêt Demoiselle 
Minaire et autres) Devlet Şûrası neticeten bu içtihadını muhafaza 
etmekte, fakat mucip sebebini, devletle memur arasında bir âmme 

(177 a) • Recueil des Arrêts du Conseil d'Etat, 1909, p. 1302. 
(178) - Le Grom âe Motet, aynı eser, si. 71. 
(179) -Gaston Jèze : Notes de Jurisprudence, Revue de Droit 
Public, 1938 Tome 55 ème, p. 122. 
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hukuku mukavelesinin mevcudiyetine değil -zira aradan geçen müd
det zarfında bu münasebetin mukavelevî değil, kanunî ( = légale 
et réglementaire) olduğu şeklindeki görüş galip gelmiştir- âmme 
hizmetlerinin zaruretlerine istinad ettirerek; grevin ağır bir kusur 
teşkil ettiği noktasına dayandırmakta ve grevden doğacak disiplin 
cezalarının ne şekilde tatbik edileceğini belirtmektedir : 

Grev yapan memuru derhal memuriyetten ihraç salâhiyeti 
mevcuttur. Ancak grevi müteakip memur tekrar vazifesine devama 
başlamış ve aradan 48 saat geçtiği halde bu azil salâhiyet kullanıl
mamışa, artık re'sen kullanılmaz; kanunun disiplin cezaları husu
sunda memurlara tanıdığı garantilere riayet olunması ve dosyanın 
disiplin kuruluna havalesi lâzımdır. 

İhraç, yâni memuriyetten daimi surette uzaklaştırma, memur 
statüsünden çıkarma cezası müstesna, şayet âmir, meselâ derece 
tenzili, vekâlet emrine alma, işten elçektirme gibi sair disiplin ce
zalarından birine temayül ediyorsa, bu gibi cezalar ancak mutad 
usûl hükümlerine riayet suretiyle verilebilir. Memur grevi müteakip 
sadece işten elçektirilmiş, fakat 48 saat içinde ihraç muamelesi ia-
mamlanmamışsa artık re'sen ihracı mümkün değildir. Memura di
siplin cezalan tatbikatında teminat bahşeden normal usûllere riayet 
şarttır (180). 

( 169 ) - Grev hakkının 1946 Esas Teşkilâtının Önsözü ile bütün 
vatandaşlara tanınmasını müteakip vuku bulan bir memur grevi 
üzerine, Dahiliye Vekilinin bazı memurlara işten el çektirmesi do-
layısiyle açılan dâva hakkında verdiği kararda (7 Temmuz 1950; 
Sieur Dehaene et autres) Devlet Şûrası aynı görüşü muhafaza et
mektedir. Esas Teşkilât Önsözünde derpiş edilen grev hakkını tan
zim eden kanun çıkmadığı müddetçe, bu hakkın hükümet tarafın
dan tanzim edileceği bildirilmekte ve vekilin işten el çektirme ka
ran uygun görülmektedir (No. 146). 

(180) - Gaston ièze, aynı yazı, sf. 126. 
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Bu suretle 1909 dan 1950 ye kadar geçen müddet içinde, me
mur grevleri hakkında Fransız Devlet Şûrasının yeknasak bir şekil
de muhafaza etmiş olduğu içtihadı şu suretle hulâsa edebiliriz : 

Grev, âmme hizmetiyle kabili telif değildir; gayri meşru bir 
hareket, ağır bir kusur teşkil eder. Bu bakımdan âmir, memuru der
hal meslekten ihraç edebilir. Şayet âmirin ilk hareketi, işten el çek
tirme olmuşsa, memur bu tasarrufu müteakip derhal ihraç oluna
bilir. İşten el çektirme tasarrufunun üzerinden azçok zaman geçfi-
ji takdirde, tatbik olunacak disiplin cezasında, mutat kanunî yol
lan takip etmek zarureti vardır. 

§ 2 — İngilterede : 

( 170 ) - Bizatihi grev, ister âmme hizmetinde ister hususi faali
yet sahasında olsun, yasak değildir. Ancak memurların grevi, ida
re ile aralarında her türlü anlaşmazlığı izaleye salâhiyettar organ
ların, Whitley heyetlerinin mevcut bulunmaları sebebiyle, bir disip
lin suçu sayılmıştır. 

1946 İş ihtilâfları ve Sendikalar kanununun parlâmentoda 
müzakereleri sırasında, bu mevzuda söz alan başmüddeiumumî 
şöyle demiştir : 

"1927 kanunu, âmme memurlarının grevini yasak etmemişti. 
Bizim bugün teklif ettiğimiz kanun da bu grevlerin, eskisi gibi meş
ru ve hukuki olduğu esasını muhafaza etmektedir. Fakat bu vesile 
ile şunu belirtmek isterim ki, hükümetimiz, işveren her hükümet 
gibi, muayyen bir grevin icabettireceği disiplin tedbirlerini almakta, 
kendisini tamamen haklı ve salâhiyettar görmektedir" (181). 

Maamafih, 1946 kanununun yürürlüğe girmesinden sonra 
birkaç defa vukua gelen ve hiçbiri bir günden fazla devam etmeyen 
memur grevlerinde, hükümet, salâhiyeti dahilinde bulunan en ağır 

(181) - H. M. Treasury : Staff Relations in the Civil Service, p. 21. 
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disiplin cezalarını dahi vermemiş, sadece kıstelyevm yapmakla ikti
fa etmiştir. 

ingiliz hukukunda hâkim olan görüş, grevle iş aktinin feshe
dilmiş olacağıdır. Grev, hangi faaliyet sektöründe vukua gelirse gel
sin, netice birdir. Binaenaleyh grevci memur, bu hareketleriyle, işin
den çıkarılmağı göze almak zorundadır; göze almış telâkki olu
nur (182). 

§ 3 — Diğer bazı memleketlerde : 

( 171 ) -Amerika Birleşik Devletlerinde, âmme hizmetlerindeki 
grevi ağır bir kusur sayan 1947 tarihli Taft-Hartley kanununa ev
velce temas etmiştik (No. 156). Bu kanunun greve verdiği disiplin 
cezası, heryerde görülenden çok daha ağırdır. Grevci memurun va
zifesine derhal nihayet verildiği gibi, kendisi, memuriyetindeki mük
tesep haklanndan da mahrum edilir ve aradan üç yıl geçmedikçe 
tekrar hizmete alınamaz. 

Belçikada da grev ağır bir kusur sayılır. Bu durum karşısında, 
İdare, takdir edeceği herhangi bir cezayı, memura doğrudan doğru
ya tatbik edebilir. Memurun, disiplin cezalan hususundaki kanunî 
usûl ve garantilerden istifadeye hakkı yoktur (183). 

isviçre Memurin kanununun 23 üncü maddesine göre grev 
yasaktır, istifa, bu kanunla, üç aylık bir ihbara tâbi tutulduğundan, 
grev yapan memur, bu şarta riayet etmeksizin istifa eylemiş ve dev
letle arasında mevcut mukaveleyi tek taraflı olarak feshetmiş sayı
lır. Ancak Borçlar kanunu hükümlerine göre, ifa edilmeyen akitten 
mütevellit devletin bütün zarar ve ziyanı tazmin edilmek lâzımgelir. 
Eğer idare, memurun grevini, akdin feshi telâkki etmemiş bulunu-

(182) - Harry Samuels : The Law of Trade Unions, 4 th ed. Lon
don, Stavens; 1949, p. 40. 
(183) -Maurice Vauthier : Précis da Droit Adm. de la Belgique, 
2 ème éd. Bruxelles, Larder, 1937, p. 47. 
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yorsa, bu takdirde kendisine herhangi bir disiplin cezasını vere
bilir (184). 

§ 4 — Türkiyede : 

( 172 ) -Türk idare hukukunda, devlet-memur münasebetinin 
mukavelevî değil, kanunî ( = legale et réglementaire) olduğu fikri 
hâkimdir. Bu itibarla, grev yapan memurun, bu fiil dolayı-
siyle, devletle olan münasebetinin kesildiği, aradaki hizmet aktinin 
münfesil olduğu iddia olunamaz. O halde bizzatihî grev, şahsın, 
memurluk sıfatına halel getirmez. Ancak, Memurin kanunu (185) 
grevi bir kusur telâkki etmiş ve ağır disiplin cezasını müstelzim kılmış
tır. "Memurlar, müctemian tâtil-i eşgal edemezler. Aksi takdirde 
mevcut ahkâmı cezaiye (186) mucibince haklannda muamele ya
pılmakla beraber, müşevvikleri memuriyetten ihraç ve iştirak eden
lerin sınıfları birer derece tenzil olunur". 

Bu hükümde içtima kaydı, Ceza kanununun 236 ncı madde
siyle tefsir edilmek lâzımdır. 236 ncı maddeye göre, grev için, as
gari üç memurun, evvelce aralarında ittifak etmeleri ve böylece 
işlerini bırakmaları şart koşulmuştur. 

(184) -André Grisel : La liberté d'opinion des fonctionnaires, De-
fochauxetNiestlé,pp.34-35. 
(185) - Màdde 65. 
(186) -Ceza kanunu mad. 236; bakınız No. 163. 



B Ö L Ü M IV 

DEVLET MEMURLARI VE SİYASET 

( 173 ) - Geniş mânâda siyaset, devlet hayatını tanzim ve idare 
edecek temel prensiplerin tesbit ve tatbikidir. Demokratik memle
ketlerde vatandaşların oylarını kullanmak suretiyle, devletin en yük
sek siyaset ve idare uzvu olan parlâmentoların kuruluşuna ve se
çilmek şartiyle de çalışmalarına iştirak haklan vardır. Esas Teşkilât 
Kanununa göre mebus seçmek 22 yaşını ve seçilmek 30 yaşını bi

tiren kadın erkek her Türkün hakkıdır. 

Bununla beraber bizde de, hemen her memlekette olduğu gibi, 
âmme hizmetlerinde vazife almış olan vatandaşlann seçme ve se
çilme gibi siyasî haklarına, devlet idaresine muayyen bir istikamet 
vermek isteyen fikir ve hareketlerin teşahhusu olan siyasî partilere 
intisaplarına, muayyen siyasî faaliyetlerde yer almalarına, siyasî or
ganlarla temaslanna, velhasıl evvelemirde bir vatandaş olarak haiz 
bulunduklan siyasî hareket serbestilerine bazı tahditler konulmuş
tur. Bu bölümde bu tahditlerin mahiyet ve nevilerini incelemek isti
yoruz. 

/ — Seçimler. 

§ 1 — Seçme hakkı : 

( 174 ) - Memleketimizde devlet memurlannın seçim hakkı esas 
itibariyle tahdide uğramamıştır. Çalışmamızın giriş kısmında vaz 
ettiğimiz mânâda devlet memurlanndan ancak emniyet müdürleri, 
emniyet âmirleri, komiser ve komiser muvanleriyle polis memurlan, 
5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 9 uncu maddesiyle oy 
kullanmaktan men edilmişlerdir. Binaenaleyh, umumiyetle devlet 
memurlan, mebus seçiminde oy kullanmak hakkım haizdirler. Aynı 



— 143 — 

suretle vilâyet umumî meclisi, belediye meclisi ve muhtar seçimle
rinde de oy kullanabilirler. 

( 175 ) - Hemen her memlekette devlet memurlarının bu hususta
ki haklan tanınmış olmakla beraber, biri eskiden İngiltere'de, diğeri 
bugün Amerika Birleşik Devletlerinde olmak üzere bunun iki istis
nasını görmek mükündür. 

Avam kamarasının bir zamanlar ingiltere'de idari teşkilât üze
rinde doğrudan doğruya ve kuvvetli bir baskı tesis etmiş olduğu bir 
vakıadır. Bilhassa posta memurlarının muhtelif seçim bölgelerinde 
seçim mücadelelerine katılarak adaylan desteklemeleri ve memuri
yetlerinin bahşettiği imkânları, taraftarlık ettikleri parti namzetleri
nin kazanması için kullanmaları ve bilâhare, bu yardımlar sayesinde 
seçilerek parlâmentoya giren mebusların, kendilerine taraftarlık et
miş olan memurlan terfi ettirtmeleri, diğer bazı taraftarlarını da iler
de istifade edebilecekleri memuriyetlere kayırmalan o raddeyi bul
muştur ki, meseleyi esasından halledebilmek için, Kraliçe Anne za
manında, 1710 tarihli bir kanunla başta posta memurlan olmak üze
re küçük memurlann bir kısmı, parlâmento seçimlerinde oy kullan
maktan men edilmişlerdi. Fakat bu tedbir, parlâmento adaylan ile 
memurlann, karşılıklı yardım vaadlerini önlemeğe ve gerek seçimle
rin tam bir dürüstlük içinde cereyanını temine, gerek seçimlerden 
sonra, mebusların, taraftarlan olan memurlar lehine idari makam-
lan tazyik etmelerine mâni olmağa kâfi gelmemişti. Bir müddet 
sonra Üçüncü George devrinde, 1782 tarihli bir kanunla, gümrük, 
rüsumat ve maliye memurlan da oy kullanmaktan men edilmişler
di. Bu tahditler 1868 yılına kadar devam etmiştir (187). 

( 176 ) - Hâlen Amerika Birleşik Devletlerinde de bu mahiyette bir 
tahdit vardır. Federal hükümet merkezi Washington şehrinin kâin 
bulunduğu District of Columbia (Dip notu 168) nın bütün sâkinle-

(187) - Robert Moses : The Civil Service of Great Britain, Colom
bia University, New York, 1914, p. 22. 
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riyle birlikte buradaki devlet memurları da oy hakkından mahrum
durlar (188). 

§ 2 — Seçilebilme hakkı : 

( 1 7 7 ) - Devlet memurlarının seçilebilme hakkı da kaideten kabul 
edilmiştir. Bizde mülga 4918 sayılı Milletvekilleri Seçimi kanunu
nun 11 inci maddesine göre, öğretmenler müstesna olmak üzere, 
merkezden tâyin olunan bütün memurlarla müftüler, hâkimler, 
cumhuriyet müddeiumumileri, belediye reisleri, seçim başlamadan 
iki ay önce ve seçimin yenilenmesi halinde, yenilenmenin ilânından 
başlayarak üç gün içinde çekilmiş olmadıkça, memuriyet mıntaka-
lanna dahil seçim çevrelerinden mebus seçilemezlerdi. 

Mer'i 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi kanunu, 35 inci mad
desinde bu hükmü, şu şekle koymuştu : "İllerin genel idare teşki
lâtında milli irade ile tâyin olunan memurlar ve belediye başkanlan, 
genel veya ara seçimlerin başlangıcından iki ay önce; seçimin yeni
lenmesine veya ara seçimlerinin vaktinden evvel yapıhnasma karar 
verilmesi halinde ise, yenilemenin veya karamı ilânından başlaya
rak yedi gün içinde istifa etmedikçe, görevli bulunduktan seçim çev
resinden adaylıklarını koyamazlar, aday gösterilemezler ve seçile
mezler". 

Bu suretle seçilememe hali, "merkezden tâyin edilen bütün me
murlar" dan, "İllerin genel idare teşkilâtında millî irade ile tâyin 
edilen memurlar" a inhisar ettirilmek suretiyle biraz daraltılmış bu
lunmaktaydı. 

Kanun, vazife görmediği bir seçim çevresinde herhangi bir 
memurun adaylığını koymasına ve seçilmesine mâni değildi. 

( 178 ) - 5545 sayılı kanunun 35 inci maddesindeki bu esaslar, 7 
Temmuz 1954 tarih ve 6428 sayılı kanunla değiştirilerek şu şekle 
konuldu (f. 6) : 

,(188) -Robert Moses, aynı eser, si. 202. 
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"Devlet, vilâyet, özel idare ve belediyelerle bunlara bağlı da
ire ve müesseseler... de ...memur ve hizmetli olarak çalışanlar... ge
nel ve ara seçimlerin başlangıcından altı ay önce, seçimin yenilen
mesine veya ara. seçimlerinin vaktinden evvel yapılmasına karar 
verilmesi-hâlinde ise yenilenmenin ve kararın ilâmndan başlayarak 
yedi gün içinde istifa etmedikçe hiçbir seçim çevresinden namzetlik
lerini koyamazlar, aday gösterilemezler ve seçilemezler". 

O halde bugün Bizde, memur, memur sıfatiyle seçimlerde 
aday olamaz ve seçilemez; memurun adaylığım koyabilmesi için 
evvelâ memur statüsünden çıkması lâzımdır. Maddedeki "istifa'' 
tâbirini mutlak mânâda almamak lâzımdır; gaye, şahsın, adaylığım 
koyabilmesi için berveçhi peşin memur statüsünden çıkması oldu
ğuna göre, tekaütlük hakkını kazanmış bir memurun, tekaütlü
ğünü isteyerek mıemur statüsünden çıkması da maksadı temin eder. 
Şahsın, emeklilik statüsünde bulunması, adaylığına ve binnetice se
çilmesine mâni değildir. 

( 178 a ) - Kanunun tâdilden evvelki şekli, yukarda beyan olun
duğu veçhile, memurun bu sıfatla adaylığını koymasına mâni teşkil 
etmiyordu. Bugün, 2 Mayıs 1954 seçimlerini müteakip Milletvekil
leri. Seçimi Kanununda, yapılmış plan değişikliklerin kaldırılması 
bahis mevzuu edildiğine göre, memurun, memuriyet sıfatı ile aday
lığını koyması ve seçilmesi halinde tahaddüs etmiş olan ve şayet 
son tâdiller kaldırılırsa tekrar tahaddüsü muhtemel bulunan vaziye
ti gözden geçirmekte fayda vardır : 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 üncü maddesine göre : 
"Mebusluk ile hükümet memuriyeti bir zat uhdesinde içtima ede
mez". ' 

'Maddede kullanılan (hükümet memuriyeti) tâbiri vazıh de
ğildir. Gerçi bu tâbirle (devlet memurlan) nın kasdedilmek isten
diği sezilmektedir." Fakat btı kâfi değildir; çünki mücerret hükümet 
memurluğu, siyasi mahiyeti olan vazifeleri de içine alabilir. Nitekim 
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herhangi bir iltibası önlemek için, Büyük Millet Meclisince, 10 Şu
bat 1927 tarihinde şu tefsir karannı (Karar no. 111) almak zaru
reti hâsıl olmuştur : 

"Büyük Millet Meclisi âzasından birine hükümet tarafından 
tevdi edilen muayyen ve muvakkat bir iş, hükümet memuriyetinden 
addolunmaz." 

Ayni maddenin görüşülmesi sırasında "Darülfünun müderris
likleri bundan müstesnadır" mealinde İstanbul Mebusu Ali Riza ve 
Saruhan Mebusu Vasıf tarafından verilen takrirler Meclisçe redde
dilmiştir (23 Mart 1924). 

Ankara Hukuk Mektebinin açılmasiyle bazı milletvekillerinin 
bu mektepte "muallim" liklere tâyin edilmeleri üzerine (hükümet 
memuru) üzerinde tekrar tereddütler uyanmış ve Meclisçe 15 Şubat 
1926 da ittihaz edilen 87 numaralı kararda : 

"Ankara Hukuk Mektebinin âlî bir meslek mektebi olduğu
na ve mektebin derslerine maaş değil, ücret-i takrir verildiğine bina
en bu muallimliğin mebuslukla içtimaında hiçbir mahzur yoktur" 
denilmiştir. 

Bu iki tefsir karan ve reddedilen takrirlerden çıkarı mânâ, Esas 
Teşkilât Kanununun 23 üncü maddesindeki (hükümet memuriye
ti) tabiriyle, kendilerine bir âmme hizmeti tevdi edilerek, daimi bir 
surette idare kadrolan ve iyerarşisi içine alınmış (189) olan şahıs
ların kasdedilmek istendiği anlaşılmaktadır. 

( 179 ) - Fransa'da ancak seçimlere tesir edebilecek bir vazifede 
olan memurlann adaylıklannı koymaları menedilmiştir. 30 Kasım 
1875 kanunu uzun bir liste halinde tesbit ettiği bu memurlann, kıs
men veya tamamen vazife gördükleri sahalar dahilinde bulunan 

(189) - Sıddık Sami Onar : idare Hukuku, Cilt I, 2 nei bası, İstan
bul 1945, sf. 801. 
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arrondissement'larda ve müstemlekelerde, herhangi bir sebeple va
zifelerinden asgari altı ay evvel ayrılmış olmadıktan takdirde, seçile-
miyeceklerini bildirmektedir. 

Mebuslukla memuriyet kabili telif değildir. Hükümete karşı 
muhtariyeti temin edilmiş tedris müesseselerinde kürsü sahibi profe
sörler ve hükümetçe kendilerine altı aydan fazla sürmeyen muvak
kat bir vazife verilmiş olanlar bundan müstesnadır. 

( 180 ) - ingiltere'de, her nerede olursa olsun, bir devlet memuru
nun, parlâmento üyeliği için adaylığını koyabilmesi, ancak memuri
yetten aynlmasiyle mümkündür. Evvelce ayrılmamış olanlar, aday
lıklarını koydukları takdirde müstafi sayılırlar. 

1694 yılma gelinceye kadar mebuslukla memuriyet kabili te
lifti. Fakat bu vaziyette de İdare, siyasî nüfuz ve tesirlerin altında 
kalıyordu. Bu vaziyetin doğurduğu mahzurlan önleyebilmek için ilk 
olarak 1695 te damga resmi memurlarının aynı zamanda mebus 
olamıyacaklan, iki vazifeden birini tercihleri icabettiği fikri ortaya 
atıldı ve bu hususta bir kanun çıkanldı. Bilâhare 1699 da çıkanlan 
bir kanunla, rüsumat memurluğunun da mebuslukla kabili telif 
bulunmadığı belirtildi. 

1701 tarihli Taca Veraset Kanunu ( = Act of Settlement) ile 
mesele toptan halledilerek, "Kiralın maiyetinde bir vazife deruhte 
•eden devletten maaş alan kimselerin Avam kamarasına iştirak ede-
miyecekleri" hükmü konuldu. 

Asalet unvanını haiz ve aslen Lordlar Kamarasına iştirak hak
kına sahip olan memurlar da, vazifeden aynlmadıklan müddetçe 
Kamaranın müzakerelerinde bulunamıyacaklan gibi, reylerini de 
kullanamayacaklardı (190). Bu hükümler, el'an mer'idir. 

( 181 ) - ingiliz memurlarının mahallî idare seçimlerinde adaylık-

(190) -N.E. Mustoe : Law and Organization of the Civil Service, 
p. 53. 
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Ianni koyup koyamıyacaklan ve Seçildikleri takdirde memurluk sıfa
tını muhafaza edip edemiyecekleri kat'î bir şekilde halledilmiş değil
dir. Bu hususta her nezaret için ayrı bir kaide caridir. Memuriyet 
gördükleri nezaretin, mahallî idarelerle olan münasebetleri derece
sinde bu husus tanzim edilmektedir. Mahallî idareler üzerindeki 
salâhiyetleriyle bizde Dahiliye Vekâletine tekabül eden Sağlık Neza
reti memurları, bu idarelerde müntehap vazifeler deurhte edemiye
cekleri halde, meselâ posta memurlannın mahallî idarelerde herhan
gi bir vazifeye seçilebilmeleri ve her iki sıfatı şahıslarında cem ede
bilmeleri mümkündür. 

( 182 ) -Amerika Birleşik Devletlerinde, federal memurlann, vazi
felerinden ayrılmadıkları müddetçe herhangi bir çevrede ve seçim
de aday gösterilebilmeleri ve seçilmeleri mümkün değildir. 

§ 3 — Seçim mücadelesi : 

( 183 ) - Bizde, memurların, memuriyet safatını terketmeksi-
zin adaylıklarım koyabilmeleri esası cari iken bunun zaruri bir ne
ticesi olan propaganda faaliyetinde bulunabilmelerine de müsaade 
edilmişti. 5545 sayıh kanunun 40 ina maddesi, seçim propagan
dasının kanun hükümleri dairesinde serbest olduğunu belirttikten, 
sonra, propagandayı umumî esaslar bakımından tanzim etmekte ve 
âmme memuriyetinin muayyen bir sıfat ve derecesini muhafaza et
mekte bulunan adayları, diğerlerinden ayırmamaktaydı. Ancak 
55 inci maddede, memurlann.ve hizmetlilerin propaganda maksa-
diyle el ilânı mahiyetindeki matbualan dağıtmayacakları belirtil
mektedir. Tâdillerden evvelki durumda, bu madde, aday olan me
murlar lehine bir tefrik yapmadığına göre, bunlar da propaganda 
matbualan dağıtamazlardı. Diğer bütün adaylarla beraber, propa
ganda serbestisi hudutlannı aşmamak üzere, memur aday da, pro
pagandanın her şekline iştirak edebiliyordu. Ancak gerek son tâdil
lerden evvel, gerek şimdi, cari olan umumî esas Memurin Kanu
nunda belirtilmiştir : " . . . memurlann her nevi intihabata müdaha
leleri... memnu ve bilmuhakeme subutu halinde tartlannı mucip» 
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tir (Memurin Kanunu, madi 9) . Seçim kanunu da memurlar ta
rafından işlenecek seçim suçlan için aynca cezalar tesbit etmiştir. 

Milletvekilleri Seçimi kanununa gore işlenen seçim suçlan, 
umumî ceza hukuku çerçevesi içinde tatbikatı müstelzimdir. Memu
rin kanununa göre sabit olan seçim suçu ise, disiplin cezasını (tart) 
îcabettirir. Bu iki kanunun, memurlar hakkında tesbit ettikleri mü-
•eyyedeler arasında fark vardır. Ancak Memurin kanunundaki se
çim suçu, daha geniştir. Kanun "her nevi intihabata müdahale" 
den bahşetmektedir. Bu kayda göre Milletvekilleri seçimine müda
hale, memurların işleyebilecekleri seçim suçlarının ancak bir nev'ini 
teşkil eder. 

( 184 ) - İngiltere'de hiçbir devlet memuru, memuriyetten 
•çekilmedikçe adaylığını koyamayacağı gibi, alenen seçmenlere hi
tapta da bulunamaz; adaylığını koyacağından bahsile seçim müca
delesine girişemez. 

( 185 ) -Amerika Birleşik Devletlerinde, memurların, memuriyet 
•sıfatını taşıdıkları müddetçe adaylıklarının men edilmesinin sebep
lerinden başlıcası, halka, kendilerini muayyen görüşlerin müdafii 
ve siyasî partilerden birinin tarafları olarak ilân etmek zaruretinde 
dalacakları keyfiyetidir. Böyle bir memurun, seçimi kazanamaya
rak vazifesi başına döndüğü takdirde, siyasî tarafsızlığının artık 
mevzuubahis olamıyacağı tabiidir. Bu ise, âmme hizmetinin selâ
metini haleldar edecek mahiyette sayılmıştır. 

Bundan başka, memurlann, muayyen adaylar lehine seçim 
mücadelesine atılmalan da şiddetle men edilmiştir. Memurların 
münferiden yapamayacakları bir hareketi, Birlikleri vasıtasiyle yap
maları da doğru olamaz. Bu sebeple; memur demek ve sendikalan 
da siyasî mücadelelerden men olunmuşlardır. Memurlar, seçim 
masraflarına sarfedilmek üzere para toplayamayacaklan gibi, me« 
mur bMikleri de kendi bütçelerinden siyasî partilere seçim yardı
mında bulunamazlar. 
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• // — Siyasî faaliyete iştirak hakkı. 

§ 1 - Tarafsızlık prensibi : 

( 186 ) - Her fert, üzerinde yaşadığı memleketin, kadrosu içinde 
inkişaf ettiği devletin mukadderatına çeşitli yollardan bağlıdır. Ce
miyetin bekası devletin bekasından, devletin bekası da devlet işleri
nin iyi yürütülmesinden yâni memleketin iyi idare edilmesinden: 
ayırd edilemez. Vatandaşlar, ferdî ve içtimaî endişelerle, memleket 
meseleleri hakkında muayyen fikirler üzerinde düşünür, muayyen 
kanaatleri geliştirirler. Herkesin, kendine göre en iyi yol olarak 
gördüğü siyasî bir tutumun, bütün vatandaşlarınca benimsenmesini 
istemek hakkıdır. Demokrasi, milletlerin kendi tutumlarını bizzat 
tâyin ve idare etmeleri demek olduğuna göre, millî iradenin muay
yen bir istikamette tecellisine çalışmak, millet hayatında iyiyi ve 
kötüyü açıkça münakaşa etmek, gerek şahsında gerek muhitinde 
millet ve devlet işlerine karşı kuvvetli bir alâka duymak ve duyur
mak, vatandaşların sadece hakkı değil, aynı zamanda vazifesidir. 

Bu bakımdan esas itibariyle siyasî hayata iştirak ve ona isti
kamet vermek hakkını; bilâ istisna hiçbir vatandaştan esirgemek 
düşünülemez. Ancak, cemiyete karşı bazı hizmetlerin ifasında, bu 
hizmetleri gören vatandaşlann, bu haklarını, âmme hizmetkârı sıfa
tını taşıdıklan müddetçe tam bir serbesti içinde kullanmamalarının 
ve siyasî hayat ve faaliyete iştirak hususunda gördükleri hizmetin 
zarurî icaplariyle mukayyet tutulmalarının toplum hayatına daha 
faydalı olacağı, milletlerin muhtelif vesileler ve uzun tecrübelerle 
edindikleri derslerden biridir. Zira, âmme hizmetini görebilmek için 
memurlara tanınmış olan salâhiyetleri ve ellerine verilen vasıta v& 
imkânlan, bir anda, umumî menfaatin tahakkuku gayesinden ayı
rarak hususî menfaatlerin tahakkukuna tahsis etmek, vatandaşlann 
siyasî kanaat tefriki olmaksızın temin ettikleri hizmet vasıtalarını, 
muayyen siyasî kanaatlerin emrine vermek mümkün ve kolaydır; 
misali çok görülmüştür. 
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Halbuki âmme hizmetlerinden ve hizmetin vasıta ve imkânla
rından bütün vatandaşlann aynı derecede istifade etmeleri şarttır. 
Bu şartın tahakkuku ise, âmme hizmetini çevirenlerin kendi kanaat
lerine değil, Esas Teşkilât prensiplerine uygun olarak millete mâl 
ve atfedilen umumî ve yüksek bir iradeye ve onun emirlerine uygun 
olarak hareket etmelerine bağlıdır. 

Âmme hizmeti devamlı, müstakar ve muntazam olacaktır ve 
her vatandaş bu hizmetten müsavi şekilde ve her an istifade edebi
lecektir. Âmme hizmetinin bu icabatı, bu hizmeti görmekle mükel
lef olan memurların siyasî hayata fiilen iştiraklerine yâni kendile
riyle aynı siyasî kanaati taşımayanlarla mücadeleye girişmelerine 
engeldir. 

Bununla beraber memur şahsan istediği siyasî kanaate sahip 
olmakta hürdür. Bu haktan hiçbir suretle mahrum edilemez. 19 
Ekim 1946 tarihli Fransız memurin kanunu, 16 ncı maddesinde, 
memurların siyasî kanaatlerinin sicillerine kaydedilmeyeceği hük
münü koymuştur. Gerçek bir hürriyet rejiminin mevcut olduğu 
memleketlerde, memurların siyasî kanaatlerine müdahale düşünü
lemez ve mücerret, siyasî kanaat sahibi olmanın ve bittabi bunu iti
dal ile hususî hayatında ifade etmenin, âmme hizmetlerinin tarafsız
lığına engel olacağı iddiasında bulunulamaz. 

( 187 ) - idarede tarafsızlık prensibi, memurun herhangi bir şahsî 
veya gayri şahsî siyasî kanaatin tesirinde kalmaksızın, değişen siyasî 
âmirlere sadakatle hizmetini icabettirir. Memurun, vazife saatleri 
dışında siyasetle vakit geçirmesinden daha zararlı olan şey, onun 
siyasî sahada yenemediği rakipleriyle ve bahusus siyasî şefleriyle 
vazife hudutları içinde ve haiz bulunduğu resmî sıfat ve kanunî 
yetkileri kullanarak mücadelesidir. Memur için muayyen bir 
parti mebuslarının ekseriyette olduğu bir parlâmento mevzuubahis 
olamaz; günün meşru, konstitüsyonel iktidarı ve Esas Teşkilât hü
kümlerine uygun olarak vücuda gelen ve milli hâkimiyeti kullanan 
parlâmento mevzuubahistir. 
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( 188 ) -Bununla beraber memurları siyasî mücadeleden ayırmak 
. ve siyasi kanaatlerin esiri olarak hareketten önlemek her zaman 
kolay olmamıştır. Çünki, memuru siyasetten uzaklaştırmak müm
kün olduğu zamanlarda, bazan siyaseti memurdan uzak tutmağa 
imkân bulunamamıştır. Gerçekten, hükümet ve İdare ayn müessese* 
lerdir. Fakat siyasî bir menşei olan hükümetle, siyasî hiçbir hüvi* 
yeti bulunmaması lâzımgelen İdarenin, birbirlerinden hangi nokta
larda ve nasıl ayrıldıklarını tesbit çok zordur. 

Tanınmış İngiliz İdare hukuku profesörü William A. Robson, 
"Âmme hizmeti" başlığını taşıyan bir makalesinde (191), İdarenin 
tarafsızlığı meselesine dokunarak şöyle diyor : 

"Âmme hizmetinin, bütün şubeleriyle birlikte, siyasî bakımdan 
tamamen bitaraf ve hangi parti iktidarda bulunursa bulunsun onun 
sadık ve muti bir âleti olduğunu farz ediyoruz. Lâkin bu noktada, 
faraziyemizi, gelecek yılların ihtimalleri içinde bir daha gözden ge
çirmek mecburiyetindeyiz; memurun, siyasî âmirine en geniş ölçü
ler irinde tam ve halisane hizmet arzusundan şüpheye düştüğümüz 
için değil, fakat bazı şerait içinde, kendisince meçhul olan bir takım 
sebeplerden dolayı bu yolda hareket imkânına mâlik olup olmıya-
cağını araştırmak için... 

Mazide, âmme idaremizin büyük bir kısmı tanzim servislerin
den ibarettir. Yânî idare, fertlerin ve fertlerden mürekkep teşebbüs
lerin, dikkatle ısdar edilmiş kanunlara uygun hareket edip etmedik
lerini murakabe eden servislerden mürekkepti. Bunun tipik bir mi
sali, imalâthane kanunlarıdır. Bugün ise, âmme İdaremizin en mü* 
him kısmı, mesken, nakliyat, eğitim vesaire gibi muayyen bir hiz
metin görüldüğü 'şubelerden meydana gelir. Bu hizmetlerde çalışan 
memurlar sadece ve alelade bir şekilde kanunu tatbikle mükellef 

(191) - "The Public Service" The British Civil Servant; edited by 
William A. Robson, written by eleven authors, London, Allen and 
Unwin, 1937, pp. 11-28. 
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değil, kendi kendilerine yaratacakları plânlara müstenit ileri biı 
görüş ve daha çok enerji isteyen bir işle vazifelidirler. Mesele, bu 
çeşit yapıcı faaliyetin, sosyal âmillere karşı lâkayıt, fakat itaatkâr 
memurlar tarafından muvaffakiyetle başanlıp başarılamıyacağı nok
tasındadır... Bir nezarette veya mahallî idarede, yüksek memurlar 
sadece nazıra veya iktidar partisine karşı itaatten başka sâiklerin 
tesiriyle hareket etmezlerse, kendilerinden fazla birşey beklenebilir 
mi? Washington'a veya Moskovaya gönderdiğiniz meslekden yetiş
me ve basiretli bir diplomat, Amerika veya Rusya ile bizim aramız
da azamî derecede bir karşılıklı anlayış ve işbirliğini, böyle bir po* 
litikanın beşeriyete faydalı olacağına şahsen ve kuvvetle hissetme
den başarabilir mi? 

O halde ne yapacağız? Siyasî murakabenin her el değiştir
mesinde yüksek memurların da değiştirmesini hiç şüphesiz, tavsi
ye etmek istemiyoruz. Böyle bir hareket, bile bile totaliter devlete 
doğru, bütün rnedenî insanların önlemeğe çalıştığı bir adımı atmak 
olur. Almanya'da ve italya'da memurlar; Nazi ve Faşist doktrin
lerine sokulmuşlardır. Memurlarımızın birer politikacı olmalanna, 
ne bahasına olursa olsun şüphesiz mani olmalıyız. 

Maamafih orta yolu da bulamıyoruz;.. Memuru, parti politi
kasının dışında tutmak tamamen şâyânı arzu olmakla beraber, muh
telif servislerde, yaratıcı öyle bir tip memur yetiştirmeğe çalışmalı» 
yız ki, bir kalkınma politikası tatbikine başlanıldığı zaman, hüsnü
niyetli olmakla beraber işin imkânlarından ve fırsatlarından ziyade 
zorluklarım ve tehlikelerini gören memurun yarattığı gayrişûurî 
obstrüksiyonu yaratmasın..." (192). 

Üç Amerikan müellifi de, profesör Robson'un fikirlerine işti
rak ediyorlar. Memur tarafsız olmalı, fakat bu tarafsızlık, kendisini 
bir ruh ve enerjiden mahrum kılacak dereceyi bulmamalıdır. Zira 

(192) - WiUiam A. Robton, aj/nı makale, ıf. 18 - 2.0. 
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haddi zatinde, siyasî "tarafsızlık, bir fazilet değil, siyasî olgunluk 
noksanıdır" (193). 

§ 2 — Siyasî mücadele : 

( 189 ) - Fransa'da, ingiltere'de ve Amerika'da memurlar siya3Î 
partilere intisap edebilirler, fakat umumiyetle, parti kademelerinde 
vazife alamazlar ve parti namına siyasî faaliyete girişemezler. An
cak bir parti üyesi olarak toplantılara katılabilirler. Fransa'da me
murların vazife sırasında siyasî tercihlerde bulunmaları yasak edil
miştir. Vazifeleri dışında da olsa, siyasî mücadelelere katılmaları ve 
polemiklere girişmeleri bir disiplin suçu teşkil eder (194). 

(190) -Memleketimizde memurların siyasî faaliyetleri, 788 sayılı 
Memurin kanununun 9 uncu maddesiyle tamamen men edilmiştir. 
"Memurların siyasî cemiyet ve kulüplere intisap ve devamları, her 
nevi intihabata müdahaleleri ve siyasî neşriyat ve beyanatta bu
lunmaları memnu ve bilmuhakeme subutu halinde tartlarını mu
ciptir". 

( 191 ) -Devlet Şûrasının içtihadına göre (195), siyasî mahiyette 
bir dergiye yazı vaad etmek, hizmete müessir olmadıkça bir suç 
teşkil etmediği gibi, aynı dergiye yazı yazmanın da siyasî neşriyat 
olarak kabulü, ancak bunun bilmuhakeme subutuna bağlıdır. 

(193) - Mosher, Kingsley and Stahl : Public Personnel Administ
ration, 3rd ed. Harper, New York, 1950, p. 470. 
(194) - Patrice Brocas • Les tâches de l'Administration d'après -
guerre; Rapport présenté au VII ème Congrès International des 
Sciences Administratives, Berne 1947.— Compte Rendu du Con
grès, p. 148. 
(195) -5 inci Daire; 1) Pertev Boratav hakkında, 26.4.1946, 
No. E : 45/2363, K : 46/722; ve 2) Behice Boran hakkında, 
26.4.1946, No. E : 46/90, K : 46/725— Danıştay Kararlar Der
gisi, sayı 32, sf. 41 ve müteakip. 
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Hâdise şu şekilde olmuştur: Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi doçentlerinden Pertev Boratav'ın, Görüşler ismindeki siya
si bir mecmuaya yazı vadinde bulunması üzerine, kendisi Maarif 
Vekâletince vekâlet emrine alınmıştır. 

Pertev Boratav, bu karar aleyhine Devlet Şûrasına müracaat 
etmiştir. Kanun sözcüsünün mütalâasına göre : " . . . Memurin ka
nununun 9 uncu maddesi memurlann siyasî neşriyat ve beyanatta 
bulunmaîannı sureti kat'iyede menetmekte ve dâvaa ise böyle bir 
neşriyatta bulunmadığını ve ancak kendi meslek ve kanaati dahi
linde yazı yazmayı ileri sürmekteyse de, hükümetin umumî kanaat 
ve prensiplerine tamamen zıt ve aykırı kanaatle intişar eden bir 
dergiye yazı yazma, o derginin bütün kanaat ve prensiplerini kabul 
etmiş, benimsemiş olmak demektir... Davacı eğer ilmî bir kanaat ve 
etüdünü yayınlamak istiyorsa, bunu, memur olmak itibariyle bitaraf 
bir dergiye yazabilirdi. İlk nüshası 1 Arabk 1945 tarihinde çıkıp, 
ikinci nüshasının çıkmasına 4 Aralık 1945 tarihinde istanbul Üni
versitesi öğrencilerinin nümayişleriyle meydan verilmeyen-ve siyasî 
akidesi cümlece malûm olan bir mecmuaya yazı yazması, hüküme
tin siyasetine muvafık olmamakla beraber; büyük bir irfan yuvasın
da vazifeli bulunması itibariyle işin ve vazifenin nef'ine de delâlet 
etmese gerek... Binaenaleyh davacının memurluk niteliğine ve me
mur olduğu halde hükümetin siyasetine aykın cereyanlara tâbi olan 
gazete ve mecmualara yazı yazması ve bunun tekerrür etmiş bulun
ması dolayısiyle, hakkında verilen vekâlet emrine alınma kararında 
kanuna aykırı bir vaziyet görülmediği düşüncesine vanlmıştır". 

Devlet Şûrası 5 inci dairesi ise karannda şöyle demektedir : 
" . . . Edebî, içtimaî ve iktisadî yazılara de yer verdiğini ilân eden 
siyasî bir dergiye yazı vaadinde bulunan davacının tahakkuk etme
miş olan bu vaadi, yazacağı yazının mahiyeti belli olmadıkça bu se
beple kendisine siyasî bir kanaat izafesi mümkün olmamakla bera
ber, taşıdığı ve neşrettiği siyasî kanaatini öğrencilerine telkin suretiyle 
hizmetin icaplarından ayrıldığı tahakkuk etmiş olmadıkça ba ka-
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naatin göreve müessir bir hal aldığı ileri sürülemez. Şu durum kar
şısında işlemin iptaline karar verildi." 
( 192 ) -Aynı Fakülte doçentlerinden Behice Boran, aynı dergide 
bir makale neşretmiş ve vekâlet emrine alınmıştır. 

Devlet Şûrası, memurun, hizmetin icaplarına aykırı bir hare
keti görülmedikçe vekâlet emrine almamıyacağını belirtmektedir. 
Ancak atfedilen fiil, siyasi neşriyatta bulunmak ise, bunun, Memu
rin kanununun 9 uncu maddesine göre (bilmuhakeme) sabit ol
ması lâzımdır. İsnad edilen fiil ile vekâletin ittihaz ettiği karar ara
sında münasebet yoktur. 

§ 3 - Parlâmento ile temas hakkı : 

( 193 ) - Amerika Birleşik Devletlerinde, 1912 yılından önce, me
murların, siyasî bir heyet olan kongre ile temasta bulunmaları, gerek 
fahsî gerek meslekî meseleleri için kongreye müracaatları ve âmme 
memuriyetini ilgilendiren kanunlara müessir olmağa çalışmaları baş
kan Theodore Roosevelt'in ve başkan Taft'ın emirleriyle yasak edil
mişti (No. 60). Bu emirlerden maksat, memur birlikleriyle kongre 
üyelerinin siyasî temaslarına son vermek, memur birliklerini, kon
grede kendilerine taraftar temini için seçim mücadelelerine iştirak
ten alıkoymak ve kongre üyelerini de, taraftarları olan memurlar 
lehine daimî surette idare üzerine baskı yapmağa çalışmaktan 
uzaklaştırabilmekti. Fakat 1912 yılında çıkarılan Lloyd - La Follette 
kanunu ile (No. 63), bu durum değiştirildi. 

Gerçekten bugün hemen hemen her memlekette memur der
nek ve sendikalarının en meşru faaliyet yollarından biri de parlâ
mentolar nezdindekî teşebbüsleridir. İngiltere'de ve Amerika'da 
(lobbying) adı verilen bu faaliyet, memurlarla hükümetler arasında 
çıkan ihtilâfların, parlâmentonun müdahalesiyle hallinde müessir 
bir rol oynamaktadır. 
( 194 )-ingiltere'de Whitley heyetinin halledemediği ihtilâfları, 
grev gibi idare üzerinde fiil bir tazyikle halletmeğe kalkışmadan ön-
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ce, parlâmentoda "lobbying" faaliyetine geçmek, benimsenmiş ve 
teşvik edilmekte olan bir usûldür. Bu faaliyete bilhassa, memur bir* 
tiklerine mensup olan ve memuriyet kadrolarından gelme mebuslar 
ön avak olmakta ve ihtilaflı memur meseleleri hakkında, parlâmen
tonun izhar ettiği noktai nazar, hükümete, bazan salahiyetli olma
dığı bir hususta parlâmentonun müzaheretini temin eylemekle, an
laşmazlıklara yeni istikametlerde çareler bulmak imkânını vermek
tedir. 

( 195 ) - Esas Teşkilât Kanunumuzun 82 nei maddesine göre, va
tandaşların, gerek şahıslan, gerek âmme ile ilgili olarak kanunlara 
ye nizamlara aykırı gördükleri hallerde Büyük Mil'et Meclisine tek 
başlanna veya toplu olarak ihbar ve şikâyette bulunmak hakları 
vardır. 

Memurların da gerek ferden, gerek toplu olarak bu haktan 
faydalanamıyacaklarma veya bütün vatandaşlann yapabileceği gibi, 
Büyük Millet Meclisine müracaat ederek taleplerde bulunamıyacak-
lanna dair bîr hüküm yoktur. 

111 — Fàvóritizm (siyasî gozdedUk) ve Rotasyon (siyasî 
tasfiye): 

( İ96 ) -Tarafsız bir İdarenin ve vatandaşlar arasında siyasî ka
naatlere ve partilere mensubiyet farkı gözetmeksizin hepsinin tam 
bir istifadesine açık ve verimli âmme hizmetlerinin temini, yalnız 
memurların politika ile münasebetlerini kesmek ve vazifeleri başın
da veya hususî hayatlannda politika ile uğraşmalarını önlemekle 
mümkün olamaz. Hattâ bu hususta alınacak tedbirler ikinci dere
cede ehemmiyeti haizdir. Herşeyden önce politikanın İdare ve me
murlar üzerindeki tasallutunu önlemek, siyasî partilerin, âmme hiz-
tnetlerini kendi gayelerine âlet etmeğe çalışmalanna engel olmak 
jîre idarenin tarafsızlığı prensibine hörmet ve riayetlerini temin ey
lemek lâzımdır. Meselenin en çetin ve tahakkuku en güç tarafı da 
budur. 
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Memurların her türlü aktif siyasî faaliyetlerine karşı şiddetli 
müeyyideler koyarak ve titiz bir tatbikle, âmme hizmeti kadrolarını 
partizan bir politikacılıktan temizlemek uzun bir zamana mütevak
kıf olsa da, neticede başarılın Lâkin hükümete hâkim olan siyasi 
kuvvet, İdarenin tarafsızlığına riayetkar değilse, pek kısa bir zaman 
içinde bütün emeklerin boşa gitmesi, zahmetle ulaşılan merhaleler
den dönülerek başlangıçtaki durumla karşılaşılması mukadderdir, 
idareyi politikadan temizlemek güç, fakat politikayı İdareye bulaş
tırmak kolaydır. 

Politika, İdareye, sadece muayyen bir siyasî kanaati kabul et
tirmek ve memurların bu siyasî kanaate ve mensuplarına hizmet et
melerini temin etmekle kalmaz, kısa bir zamanda siyasî himaye ve 
gözdecilikle ( = Favoritisme) âmme memuriyetinin teknik ve pro
fesyonel olmak lâzımgelen vasfını zayıflatır ve zarurî olarak her ikti
dar değişikliğinde, kilit mevkilerinden aşağılara doğru idarî kadro
ların alt üst edilmesine, giden iktidann kendine bendettiği bütün me
murların atılarak yerlerine yeni iktidara mutlak bir sadakat göstere
cek olanların ve tatmin edilmeleri icabedenlerin getirilmelerine, bu 
şekilde Rotasyon sisteminin, İdarenin tarafsızlığı prensibinin yerini 
almasına sebep olur. 

Gerek Amerika Birleşik Devletlerinin, gerek ingiltere'nin ida
re tarihlerinde, favoritizm'in ve rotasyonun âmme hizmetlerinde 
nasıl bir istikrarsızlık ve teminatsızlık yaratmış olduğunu, selâmet 
yolunun ne çetin gayretler neticesinde ve ne derecede temin edile
bilmiş bulunduğunu görmek mümkündür. Maamafih, hâdiselerin 
seyri birbirine benzer olmakla beraber, tekâmülün mebdei her iki 
memlekette başka başkadır. 

§ 1 - İngiltere'de : 

( 197 ) - Hukuk teorisi bakımından ingiliz memurlan, kiralın şahsî 
maiyetini teşkil ve onun iki hizmetinden, mülkî olanını (— Civil 
Service) ifa ederler. Bidayette sayısı pek az olan bu memurlar, dai-
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ma kiralın maiyetinde bulunurlar ve bütün seyahatlerinde kendisine 
refakat ederlerdi. Maaşları, kiralın hususî bütçesinden ( = Civil 
list) verilirdi. 

Zamanla devletin muhtelif faaliyet sahalanna müdahalesi ve 
deruhte ettiği âmme hizmetlerinin sayışı artınca, Kiralın Mülkî me
murlan (== Civil servants) muayyen memuriyet mahallerinde, bil
hassa Londra'da Whitehall mahallesinde oturmağa başladılar. Git
tikçe genişleyen memur sınıfının maaşları, Dördüncü William za
manına (1830 -1837) kadar, Kıralî tahsisata ilâve edilen bir kar
şılıkla ödendi ve bu tarihte devlet bütçesine alındı. 

Kıral, memleket işlerini, tâyinleri, azilleri ve maaşlariyle tama
men kendisine bağlı olan memurlan arasından seçtiği birer sekreter 
(— State secretary) ile idare ediyor, içişlerini bir sekretere 
( = Home secretary), dışişlerini başka bir sekretere ( = Foreign 
secretary) havale suretiyle ve umumiyetle altı sekreter kullanarak 
o zamanın hükümetini kurmuş oluyordu. 

Avam kamarasının artan nüfuzuna karşı, kırallann başlıca mü
cadele vasıfalan bu sekreterler olmuşlardı. Kuralla kamara arasında 
irtibatı temin ettikleri ve kıral namına devlet işlerini çevirdikleri 
için kamara müzakerelerine iştirak edebiliyorlardı. 

Avam kamarası üzerinde, kırallann bu sekreterler vasıtasiyie 
icraya çalıştıktan murakabeye karşı ilk mücadeleler 1688 de baş
ladı ve kısa bir zaman sonra, 1701 tarihli Taca Veraset Kanunu 
( = Act of Settlement} ile, "Kiralın maiyetinde bir vazife deruhte 
eden ve devletten maaş alan kimselerin Avam Kamarasına iştirak 
edemeyecekleri" kaidesi kabul edilerek, devlet sekreterleri ( = Na
zırlar) kamaraya girmekten men olundu. Fakat bilâhare bu mutlak 
kaidenin de zararlı olduğu görülerek, bu gibilerden bazılannın işti
raklerine müsaade edildi. El'an, parlâmento üyesi olmayanlar hü
kümette mevki alamadıklan halde dahi, ananevi "sekreter"' 
(== secretary) unvanını taşıyan nazırlardan altı kişiden fazlasının 
aynı zamanda Avam kamarasında bulunmalan memnudur. 
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( 198 ) - Bu suretle memur sıfatını haiz olanların, siyasî bir teşek
kül olan parlâmentodan uzaklaştırılmalarından ve nazırlıkların par
lâmento üyeleri tarafından deruhte edilmeğe başlanmasından son
ra, İngiliz âmme memuriyetinde de kuvvetli bir favoritizm başladı. 

Tâyinler kıral tarafından yapılmakla beraber, tatbikatta kıral; 
nâzınn inhasından dışarı çıkamazdı. Devlet memuriyetinde vazife 
alabilmek için ya bîr nazırla sıkı münasebet tesisi veya nazıra başka 
bir muteber şahıs tarafından tavsiye edilmek kaide haline gelmişti. 
Yaş ve ehliyet mevzuubahis değildi. Sadece memuriyete alınacak 
olanın veya onu tavsiye edenin siyasî nüfuzu ve ehemmiyeti, tat
min edilmesi lâzımgelip gelmediği düşünülüyordu. 

1853 deki büyük Memuriyet reformundan evvel vaziyetin ne 
dereceyi bulduğunu anlamak için, bir müellifin birkaç satır zik
retmek kâfidir (196). 

"Bir nezaret teşkilâtına Maliyece tâyin edilen 80 memurdan, 
nihayet 12 tanesi, kendilerine tevdi edilen vazifeye ehildi. Siyasî 
himayenin memuriyet kadrolarına soktuğu insanların halini sada
katle tasvir, belki de kasdî bir teşhir addedilebilir. 

Pek şâyânı hörmet ailelere mensup olmakla beraber, okuma 
yazma dahi bilmeyen gençlerin tâyinleri yapıldı. Bir müsveddeyi 
temize çekmekten başka bir iş beceremiyecek olan iki kardeş, 
hattâ biri tamamen ebleh olduğu halde, uzun müddet iki yüksek 
mevkii işgal ettiler. Başka bir delikanlı, eline verilen resmî bir ev
rakın sayfalarına sıra numarası koyacaktı; 10 dan yukarısını numa-
ralayamadı. Daire âmiri bu vaziyetleri daha yukarı makamlara bil
dirdiği takdirde, bütün husumeti kendi üzerine çekeceğinden ve 
kendisine şui niyet atfedileceğinden emindi. Binaenaleyh, yapıla
cak şey, her tâyin edilen delikanlıya, evvelâ bir ay izin vermekti. Bu 

(196) - Robert Moses : The Civil Service of Great Britain; New 
York, Columbia University, 1914, p. 27 ve müteakip. 
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izin esnasında, delikanlı okuma ve yazmasını ilerletiyordu." 
( 199 ) - Bu hal 1853 de başlayan ıslahata kadar devam etti. Mü
cadele kolay olmadı. Zira ıslahat taraflısı olan her parti, aynı za
manda kendi adamlanm da kayırmağa çalışmıyor değildi. Fakat 
nihayet müsabaka imtihanlanmn ve muayyen servislere girebilmek 
için muayyen diplomaların namzetlerden mutlaka talep edilmesi 
gibi prensiplerin kabulü ile, siyasî gözdeciliğin yavaş yavaş önü 
alındı. 

Favoritizmin en fazla hükümfermâ olduğu zamanlarda dahi 
ingiltere'de aşın derecede siyasî tasfiyelere ( = Rotation) rastlan
mamaktadır. Bunun sebebini, evvelâ, ingiltere'de bir siyasî partinin, 
asgarî bir seçim dönemi iktidarda kalmasının müemmen ve muhak
kak olamamasında, partiler arasındaki siyasî muvazenenin ekseriyet 
partisi aleyhine her zaman değişebilmesi imkânında ve saniyen, ne 
de olsa devlet teşkilâtında yerleşmiş ve muayyen bir ihtisas kazan
mış memurlann yerine acemilerinin getirilmesiyle işlerin mutlaka 
aksayacağına ve hükümetin parlâmentoda müşkül durumda kala
cağında görüyorlar (197). 

§ 2 - Amerika Birleşik Devletlerinde : 

•(.2.00.) -ingiltere'de bir zamanlar, kuvvetli bir favoritizmin vücut 
bulmasına fakat rotasyonun fazla inkişaf edememesine mukabil, 
Amerika'da hem favoritizm, hem rotasyon alabildiğine inkişaf et
miş ve el'an da tamamen izale edilememiştir (198). 

Profesör Sterling D. Spero şöyle yazıyor : (199). 

"Her âmir, maiyetindeki memurlann, kendilerine siyasî hima-

(197) - Robert Moses, aynı eser, s, 25. 
(198) - İngiüzcede Rotation'm Amerikahlartn günlük lisanlarındaki 
karşılığı "spoils system" dir. 
(199) - Sterling D. Spero : Government as Employer, Rennen 
Press, Natu York, 1948, si. 50 ve devamı. 
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ye temini için hiçbir gayretten geri kalmadıklarını bildiğinden, siya
sî bir arı yuvasına değnek sokmuş olmamak için disiplin salâhiyet
lerini kullanmağa kalkışmaz. Bilir ki, cezaya çarptırdığı memur, 
derhal siyasî nüfuz sahibi arkadaşlarına koşacak ve cezanın kaldı
rılması için ellerinden geleni yapmalarını isteyecektir, öyle hâdiseler 
vardır ki, kovulan bir memurun tekrar hizmete alınması için, bir 
devletin bütün kongre mümessilleri ve hattâ ayan azalan harekete 
gelmişlerdir. Bir memur, ancak meşhut suç halinde yakalanırsa 
işinden atılabilir. Maamafih bunu dahi, nüfuzlu birkaç politikacıyı 
hiddetlendirmeden başarabilmeğe imkân yoktur. Şikago'da bir vak'a 
anlatırlar : Senede 1800 dolar maaşı olan bir kâtibi kabiliyetsizli-
ğinden dolayı işinden çıkarmışlar; tekrar vazifeye alınması için 203 
kişi âmire müracaat etmiş. Müracaatçılann sayısı itibariyle bu vaka 
bir rekordur. 

. . . . Birkaç sene evvel bir mütehassıs, dairelerden birini teftiş etmiş 
ve 250 kişilik bir liste hazırlıyarak, ancak bu memurlar, vazifele
rinden uzaklaştırıldıkları takdirde, hizmetin daha iyi ifasına imkân 
olacağını bildirmişti. Âmir, her isim üzerinde ayrı ayn durarak, 
neticede ancak 70 memurun işine son verebileceğini anladı. Fa
kat bu 70 memurun vazifeden çıkanlmasiyle, bunların siyasî ha
milerinin faaliyete geçmeleri bir olmuştur. Dairenin çalışma plânı 
tehlikeye girmiştir. 70 memur yüzünden, teşriî mesnetlerden mah
rum olmak istemeyen daire, bunlan tekrar işlerine aldı." 

t Amerika'da, bu siyasî gözdeciliğin peşini rotasyon bir an 
bırakmamış, rotasyonu siyasî gözdecilik takip etmiştir. Her iktidara 
gelen parti, kilit mevkilerinden başlayarak aşağıya doğru her ehem
miyet verdiği mevkii boşaltmış ve bunlan kendi adamlariyle dol
durmuştur. Bu, bilhassa küçük şehirlerde çok şümullü olmuş, büyük 
şehirler idaresinde, siyasî temizlik nisbeten az memuriyete inhisar 
etmiştir. Federal hükümet memurları, umumiyetle mütehassıs kim
seler olduklan için bunlar arasında "spoils system" diğer idarî sa
halarda olduğu kadar şümullü bir tatbik şekli bulmamıştır. 1829 da 
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Cumhurbaşkanı älan Andrew Jackson zamanında, federal memurla
rın % 10 ilâ 20 arasında bir kısmı atılmış, yerlerine Demokrat Parti 
taraftarları getirilmiş, Jackson, 11.000 federal memurdan 9.000 ine 
dokunmamıştır (200). Fakat 1913 yılında dahi, Mümessiler mecli-
-sinde rotasyon usûlünün müdafaa edildiğini görmekteyiz. Kentucky 
demokrat mebusu Johnson, "Her memuriyete bir demokrat yerleşti-
Tİ'mezse, demokrat bir idare sahibi olabilmemize imkân, yoktur. 
Washington'daki ve memleketin dört bir tarafındaki resmî daireler, 
•demokrat iktidara sempati beslemeyen cumhuriyetçilerle doludur. 
Bunlardan Demokrat Partiye hizmet bekliyoruz. Halbuki onlar De
mokrat idareyi kösteklemekle meşguldürler" diyerek, Amerika 
âmme memuriyetinde tesisine çalışılan liyâkat sistemine ( = Merit 
system) hücum etmiştir (201). 

( 201 ) - Bugün her memlekette tarafsız bir idare temini için ilk 
şartın İdareyi, Siyasetin tasallutundan kurtarmak olduğu hususun
da ittifak edilmektedir. Belçikalı bir müellif şu kanaattedir (202) : 

"İdarî personelin tâyinlerinde siyasî partilerin aşın müdahale
si, bir düzensizlik ve kargaşalık tohumudur. Liyâkatin yerini hima
yenin aldığı bozuk bir memur devşirimi, idarenin istikbalini tehlike
ye sokar. Adaletsizlik duygusu, memurların birbirleriyle olan mü
nasebetlerini zayıflatır ve karşılıklı itimada nihayet verir". 

W — Rejime sadakat. 

( 202 ) - idarenin tarafsızlığı prensibi, memurun siyasete karışma
masını ve siyasî kuvvetlerin de memuru rahat bırakmasını zaruri kı
lar. Memur siyasî faaliyetlere olan temayülünden menedilemez ve 

(200) - Paul H. Appleby : Policy and Administration; University 
•of Alabama Press, 1949, p. 56. 
(201) 'Robert Moses, aynı eser, sf. 252, not 2. 
(202) - Albert Henry : Administration et Fonctionnaires, R. Stoops, 
Bruxelles, 1944, p. 179. 
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siyasî kuvvetlerin İdare üzerindeki baskılarına set çekilemezse, İda
renin tarafsızlığını temine imkân yoktur» 

Ancak, İkinci Cihan Harbi sonunda, İdarenin tarafsızlığın
dan daha mühim bir mesele ile karşılaşılmış bulunuluyor : idarenin 
rejime sadakati. 

Rejime sadakat, iktidar partisine sadakat değildir. Totaliter 
memleketlerde de memurdan sadakat beklenir. Fakat bu sadakat 
parti ileri gelenlerine matuftur. Memur, memlekette mevcut ve hâ
kim tek partinin tabiî azası sayılır. İdare, partinin kontrolündedir. 
Memuriyete girecek şahıs evvelâ partiden tezkiye alır; terfiinde par
tinin muvafakati sorulur. 

Bugün birçok demokratik memleketlerde, üzerinde hassasi
yetle durulan Rejime sadakat prensibinin, Nazi Almanya veya Sov
yet Rusyadaki memur sadakati meselesiyle ilgisi yoktur. Hür mem
leketlerde istenen, memurların Elsas Teşkilâta ve demokrasi rejimine 
sadakatleridir. 

( 203 ) - Dünyayı, totaliter bir devlet görüşünün istilâsından koru
mak için harbeden ve nihayet Nazizmi ve Faşizmi yenen demokra
siler, harp sonunda, rejimlerine karşı tevcih edilen ve eskisinden da
ha az tehlikeli olmayan bir cereyanla karşılaştılar. 

Harp esnasında askeri bir zaruret olan şark - garp ittifakı, 
harp sonuna doğru, şarkın bütün kuvvetiyle garbı temessül etmeğe 
kalkışması şeklini aldı. Avrupa'da, İngiltere1 de, Amerika'da komü
nist faaliyeti gizli ve açık olarak o derece arttı ki, demokrasiler, bu 
faaliyetle, sadece bir fikir cereyanı olmaktan çok farklı bulunan 
asıl mahiyeti anlamakta gecikmediler. 

( 204 ) - Demokrat memleketlerin lideri mevkiinde bulunan Ame
rika Birleşik Devletleri, en tahripkâr bir komünist faaliyetinin mu
hiti haline getirilmeğe ve evvelâ bu devletin, bütün kuvvetleriyle 
birlikte, İdaresi ve âmme hizmetleriyle ele geçirilmesine uğraşılı
yordu. 
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Faaliyetin en ziyade hızını aldığı bir zamanda, başkan Tru
man, Mümessiller meclisinin tavsiyesi üzerine "Memur Sadakati 
Başkanlık Muvakkat Komisyonu" (203) adiyle bir heyet teşkil 
«derek idari kadrolarda ve âmme hizmetlerinde, komünizmin faali
yet ve muvaffakiyet derecesini ve alınacak tedbirlerin ne olmak là-
zımgeldiğini araştırma vazifesini verdi. 

Komisyonun tevdi ettiği rapor üzerine, başkan Truman, 21 
Mart 1947 de bugün Sadakat Kararnamesi olarak anılan 9835 sa
yılı Hükümet Kararnamesini ısdar etti. 

( 205 ) - Kararname, sadakatsizliğe delâlet edecek faaliyetleri şöy
le belirtiyordu : 

1 ) Casusluk ve sabotaj, 

2) Vatan hainliği, 

3) Birleşik Devletler hükümetinin hukukî şeklini ihtilâl, kuv
vet ve şiddet istimaliyle tağyir, 

4) Gizli vesaik ve malûmatın kasden ve salâhiyetsiz olarak 
ifşası, 

5) Memuriyet nüfuz ve salâhiyetinin, Birleşik Devletler hü
kümetinden başka bir hükümete yardım maksadiyle kulla
nılması. 

Kararname, ayrıca, Başmüddeiumumî tarafından totaliter, faşist, 
komünist, yıkıcı olarak tavsif edilen veya Birleşik Devletler Esas 
Teşkilâtiyle vatandaşlarda tanınan haklan cebir ve şiddet kullana
rak inkâr ve Birleşik Devletler hükümetinin şeklini Esas Teşkilâta 
aykm usûllerle tağyir fiillerinin ikaını tasvip veya teşvik ettikleri ka
bul olunan yerli ve yabancı teşekküllere, demeklere, gruplara ve 
şahıs topluluklarına taraftarlık ve bu gibi teşekküllerde azalık nevin
den münasebetleri de sadakatsizlik alâmeti olarak belirtiliyordu. 

(203) • President's Temporary Commission on Employee Loyalty* 
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Her dairede üç kişilik Sadakat komiteleri kuruldu. Bir de "Fe
deral Sadakat Tetkik Heyeti" ( = Federal Loyalty Review Board) 
vücude getirildi ve Federal Taharri Bürosu (204) faaliyete geçti. 
Bütün memurların parmak izleri alındı; siyasî polis arşivlerinde 
isimleri araştırıldı, hangi teşekküllerde üye oldukları, hususi hayat
ları, düşüp kalktıkları şahısların şüpheli halleri etraflı bir şekilde 
incelendi ve raporlar F.B.I. tarafından her dairenin Sadakat komi
tesine verildi. 

Başmüddeiumumî, hükümet kararnamesine göre hangi der
nekleri ve teşekkülleri tel'in etmekte olduğunu açıklamış değildi. 
Şüphesiz açıkça komünistlik faaliyetinde bulunan teşekküller bu 
listeye dahildi. Fakat bu listede, daha nelerin bulunduğu bilinmi
yordu. 

Bu bakımdan ortaya çıkan teminatsız vaziyet, matbuatta ve 
hukukçular arasında şiddetli tenkidlere yol açtı. Memur vatandaş, 
içyüzünü bilmeden bir derneğin azası olabilirdi. Hakikî mahiyetine 
vâkıf olmadığı bir kulübe devam edebilirdi. Bu hareketinden dolayı 
vazifesinden atılması büyük bir haksızlık ve insafsızlık olurdu. 

Bidayette her dairedeki üç kişilik Sadakat Komitesi, başmüd-
deiumumînin listesine bakarak memurun durumunu tesbit ettikten 
sonra kendisini derhal işinden çıkarıyor, müdafaasını sormuyordu. 
Fakat kısa bir zaman sonra tenkidler tesirini gösterdi. Tereddüt 
edilen ahvalde, memur, komite huzuruna çağırılarak, ne diyeceği 
sorulmağa başlandı. Aleyhine çıkacak bir karar üzerine, memurun, 
Federal Sadakat Heyetine, istinafen müracaatı kabul edildi. 1950 
Şubatında 2.900.000 memurun durumu gözden geçirilmiş, bu işe 
11.000.000 dolar sarfedilmişti. Neticeten 1041 memur, haklarında 
verilecek karardan evvel istifa ettiler. 195 memur azledildi. 7039 
memur hakkındaki azil kararı kaldırıldı (205). 

(204) • Federal Bureau of Investigation — F.B.I. 
(205) - Mosher, Kingsley and Stahl, aynı eser, sf. 462. 
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( 206 ) - İngiltere'de yıkıcı faaliyetin hiçbir zaman müsait muhtt 
bulamaması, geniş ölçüde bir temizlik hareketine girişmeyi icabettir-
medi. Sadece siyasî polis tarafından yapılan araştırmalar neticesin
de mahdut miktarda memurun işine son verildi. Başvekil Attlee, 
memurlann rejime sadakati hususunda, hükümetin hassasiyetini 
Avam kamarasında şu şekilde belirtiyordu : "Hükümetin politikası, 
Komünist partisinin herhangi bir azasının veya bu partiye bağlı her
hangi bir kimsenin Devletin emniyetiyle ilgili hizmetlerde kullanıl
mamasını temine matuftur" (206). 

( 207 ) - Maamafih, demokrasiler içinde, âmme hizmetlerini komü
nistlerin tasallutundan korumak için ilk harekete geçen memleket 
İsviçre'dir. Devlet memurlarının komünist partisine aza olmalan 
daha 1932 yılında men edilmişti. Fakat İsviçre'de, komünizmin sa
dece komünist partisi olarak faaliyette bulunmadığı ve muhtelif te
şekküller halinde çalıştığı bir vakıa olarak belirince, 1937 Şubatında 
ikinci bir kararname ile hangi teşekküllerin komünist oldukları be
lirtildi ve memurlar bunlara intisaptan men olundu. Kararname 7 
teşekkül sayıyor ve bunlara aza olan memurlar için, memuriyetten 
ihraç müeyyidesini koyuyordu. Tahdidi bir hüküm ifade etmiş ol
mamak için, kararname, bu 7 teşekkülün infìsahlariyle onların 
yerlerine kurulacak olanların da memnu teşekküller sayılacağını 
bildiriliyordu (207). İsviçre hükümeti, elindeki bu imkânlardan fay
dalanarak, bilhassa harbin sonuna doğru, âmme hizmetlerinde bazı 
tasfiyeler yaptı. 

(206) - 4 Nisan 1950— Marcel Waline : Traité Elém. de Droit 
Adm.l951;p.342. 
(207) • André Grisel : La liberté d'opinion des fonctionnaires, De-
lachaux et Niestlé, sf. 71 ve devamı. 
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ÇEŞİTLİ HÜRRİYET TAHDİTLERİ 
VE MÜKELLEFİYETLER 

( 208 ) - Devlet memurlan, şimdiye kadar incelediklerimizden baş
ka, gerek resmî, gerek hususi, fikri ve iktisadî hayatları itibariyle 
çeşitli hürriyet tahditlerine ve mükellefiyetlere tâbi tutulmuşlardır. 
Bunlardan bir kısmı, âmme hizmetinin selâmetini temine yarayan 
tedbirler olarak düşünülmüş ve tecrübe edilmişlerdir. Diğer bir 
kısmı, memurun, namına hizmet gördüğü milletin vekar ve şerefine 
uygun bir hayat sürmesini temine matuf olarak memur statüsüne 
ithal edilmişlerdir. Fakat itiraf etmek lâzımdır ki, bir kısmı da, aşın 
bir bürokrasi zihniyetinin fazla ve yersiz hassasiyetinden doğan lü
zumsuz, sıkıcı ve hattâ zararlı müdahaleler olmak mahiyetinden 
kurtulamamışlardır. 

§ 1 - Meslek Stm : 

( 209 ) - Ceza kanununun 229 uncu maddesine göre : "Memuri
yeti sebebiyle kendisine tevdi kılınan veya ıttılaına müsadif olan 
vesikalar, kararlar ve emirleri vesair tebligatı başkasına ifşa veya 
neşir ve ilân eden yahut her nasıl olursa olsun başkalannm vukuf 
ve ıttılaını kolaylaştıran memur, altı aydan iki seneye kadar hap-
solunur." 

Fakat memurun, meslekî sim fâş etmesinin müeyyidesi bun
dan ibaret değildir. Memur, ayrıca disiplin cezasına da çarptırılır. 
Hattâ yukanki maddeye göre mahkûm olamayan memur, Memurin 
kanunu hükümlerine göre tecziye edilebilir. 

Memurin kanununa ek 5439 sayılı ve 10 Nisan 1949 tarihli 
kanuna göre : "Vazifesi dolayısiyle öğrendiği, saklaması gerekli 
herhangi bir hususu doğrudan doğruya âmirinden başka bir kim-
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şeye duyuran veya vâki olmayan bir hali uydurarak yayılmasına 
sebep olan memurlar hakkında. •• Memurin kanununun inzibati 
cezalanndan, fiilin vehamet derecesine göre, herhangi biri yetkili 
inzibat komisyonu tarafından tatbik olunur" (mad. 1). 

Şahısların mutazarnr olmasiyle neticelenen sır ifşası hallerin
de, memurun ve hizmet kusuru halinde İdarenin hukukî mesuliyeti 
de mevzuubahistir. 

ingiltere'de resmî sırlar hakkında hususî bir kanun mevcuttur. 
1889 tarihini taşıyan bu kanuna ( = Official Secrets Act) göre, 
memurun vazifesi dolayısiyle muttali olduğu bir sırn açıklaması 
şiddetle cezalandırılmasını icabettirir. Mesleğe alınmakta olan yeni 
bir memurun nazan dikkatini bu kanunun şiddetli hükümlerine 
çekmek mutad bir muamele haline gelmiştir (208). 

19 Ekim 1946 tarihli Fransız Memurin kanununun 13 üncü 
maddesi de. Ceza kanunu ile derpiş edilen müeyyidelerden başka, 
memurun vazifesi esnasında veya vazifesinin bahşettiği bir imkân 
dolayısiyle muttali olacağı vakıa ve malûmat hakkında meslekî ta-
enni göstermek mecburiyetinde olduğu hükmünü koymakta ve hiz
metle ilgili malûmat ve vesaikin üçüncü şahıslara aksettirilmesin! 
yasak etmektedir. Memur ancak bağlı olduğu vekilin izni ile, kanu
nun sarahaten men etmediği hususlarda açıklamalarda bulunabilir. 

§ 2 - İstifa hakkı : 

( 210 ) - Memurin kanununun 62 nei maddesine göre her memur, 
istifa etmek hakkını haizdir. Filhakika, istifa edememek ancak mü
kellefler (— réquisitionnés) veya, mukavele ile devlete muayyen 
müddetle hizmet borçlu olanlara hâs bir keyfiyettir. Memuriyete gi
riş, şahsın isteğine bağlı bulunduğuna göre, memuriyetten çıkış da 
bir hak olmak zaruridir. Ancak bu hakkın, âmme hizmetini aksat-

(208) -L. C. White : A Modem guide to the Civil Service; Unù 
versiiy of London Press, 1945, p. 65. 
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mayacak bir şekilde kullanılması lâzımdır. Bu sebeple, aynı kanu
nun 66 ncı maddesi hükmüne göre, "Müstafi memur, halefi gelin
ceye kadar vazifeye devam eder. Halefi bir aya kadar gelmediği 
veya yerine bir vekil tâyin edilmediği takdirde, mafevkini haberdar 
ederek vazifesini terkedebilir. 

Fevkalâde mazeretle istifa edenler, mafevklerini haberdar et
mek şartiyle bir ay kaydından müstesnadırlar. Ancak harp, isyan ve 
ihtilâl vuku bulan yerlerdeki memurlar, istifaları kabul edilerek ha
lefleri muvasalat ve işe mübaşeret etmedikçe terki vazife edemez
ler. Ettikleri takdirde, bu hareketlerinin kanunen mucip olacağı 
mesuliyeti cezaiyyeye halel gelmemek üzere memuriyetten tard ve 
kâffei hukuku müktesebelerinden mahrum edilirler". 

( 211 ) - Bu madde hükmüne göre, mezkûr fevkalâde hallerin dı
şında, bir memurun istifasının hüküm ifade edebilmesi için, kabulü 
şart değildir. İdare, istifayı kabul ettiğini bildirmese veya yeni bir 
memur gelerek işe başlamasa veya idare, istifayı kabul etmediğini 
bildirse dahi, nihayet bir aylık müddetin sonunda, âmiri haberdar 
etmekle, istifa tekemmül eder. Fevkalâde hal mevzuubahis olmayan 
vaziyetlerde, kanunun sarahatine göre, İdarenin, müstafi memuru, 
istifasını verdiği tarihten nihayet bir ay vazifesi başında tutabilmeğe 
hakkı vardır. Bu müddetin sonunda ayrılan memur "memuriyetten 
tart ve kâffei hukuku müktesebesinden mahrum" edilemez. 

( 212 ) - 1946 tarihli Fransız Memurin kanununa göre, istifa an
cak memuru tâyine salâhiyettar olan makamın kabulü ile tekemmül 
eder. Bu makam, istifanın hangi tarihte hüküm ifade edeceğini tes-
bite salâhiyettardır. İdare, bu husustaki kararım bir ay içinde me
mura bildirir (mad. 131). 

Salâhiyettar makam, istifayı reddettiği takdirde, memurun, 
Müşterek İdari Komisyona (No. 108) müracaat hakkı vardır. Ko
misyon, bu hususta mucip sebepli bir mütalâa hazırlayarak salâhi
yettar makama tevdi eder. Salâhiyettar makam tarafından, istifanın 
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tekemmülü için tesbit edilen tarihten evvel vazifesini terkeden me
mur disiplin cezasına çarptmlabilir. Tekaütlük hakkını kazanmış 
bulunuyorsa, bu hakkın muayyen bir kısmından mahrum edilebi
lir (mad. 133). 

§ 3 - Birden fazla resmi vazife yasağı : 

( 213 ) - Memurin kanununun 47 nei maddesine göre, öğretmen
lik müstesna, iki memuriyet asaleten bir zat uhdesinde birlesemez. 
Memurlar, kanunları ve nizamnameleri mucibince tabiî azasından 
bulunduktan meclis, heyet ve komisyonlarda, intihapla aza olamaz
lar. Ancak lüzum ve zaruret olan yerlerde muhtar ve ihtiyar mec
lislerine aza, intihap edilebilirler. 

§ 4 • Ticaret ve smaatla iştigal yasağı : 

( 214 ) - Memurlar, ticaret ve smaatla meşgul olamazlar. Ceza ka
nununun 238 inci maddesine göre ". . . memurinden her kim, me
muriyetinin dairesi dahilinde ahalinin zaruri havayicinden olan hu
bubat, erzak ve sair malzemeleri alıp satarak ticaret ederse yüz li
radan aşağı olmamak üzere ağır cezayı nakdi ve müebbeden memu
riyetten mahrumiyet cezasiyle cezalandınlır". 

Memurlar, kendi emlâk ve arazilerini bizzat veya bilvasıta işle
tebilirler. Şirketlerde, ticaret ve sanayi müesseselerinde vazife de-
ruhde edemezler. Ancak kooperatif şirketlerinde meclisi idare azalığı 
ve hesap müfettişliği edebilirler (Memurin kanunu, mad. 8 ) . Me
murlar, borsa spekülâsyonları yapmaktan da men edilmişlerdir. Bu 
hareketler birer disiplin suçu teşkil eder ve sınıf tenzili cezasını müs-
telzimdir. 

( 215 ) - Fransız hukuku, bu sahada daha geniş tahditleri ihtiva 
etmektedir. 1946 kanununun 9 uncu maddesi, her ne mahiyette 
olursa olsun, memuru, kazanç getiren hususî herhangi bir işle meş
gul olmaktan men etmektedir. 

( 216 ) - İngiltere'de ise bu bakımdan geniş bir serbesti mevcuttur. 
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İş saatleri dışında, sabah ondan evvel, akşam on sekizden sonra, 
memur, resmî vazifesiyle doğrudan doğruya veya dolayısiyle bir ili
şiği olmamak şartiyle istediği işi tutabilir. Ticaret yapabilir, ticari bir 
müessesede çalışabilir. 

§ 5 - Devletle alım - satan ve taahhüt yasağı : 
( 217 ) - 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve İhale kanununun 4 ün
cü maddesine göre, A) Bu kanun hükümlerine göre teşekkül ede
cek komisyon azası, B) Bu komisyonlann çalışmalanna esas teşkil 
edecek ilk ve son işleri ve evrakı hazırlayan, tamamlayan ve ihale 
neticelerini tatbik ve takip edecek memurlar, C) Arttırma ve eksilt
menin yapıldığı yerin en büyük mülkî ve askerî memuru... gerek 
doğrudan doğruya, gerek bir vasıta ile arttırma vë eksiltmelere gire
mezler. 

Umumî, mülhak ve hususî bütçe ile idare edilen dairelere men
sup memurlarla, bu dairelere bağlı mütedavil sermayeli teşekkülle
rin ve sermayesinin yansından fazlası devlete ait olan müesseselerin 
memurlan, yalnız arttırma işlerine girebilirler ve ancak kendi arazisi 
ile hayvanlanndan çıkan mahsulleri ve hayvanlannı devlete ve doğ
rudan doğruya alâkadar olmadıktan müesseselere satabilirler (mad. 
4 v e l ) . 
( 218 ) - Bu yasak 3762 sayılı kanunla hizmetten aynlmış olan 
bazı memurlara da teşmil edilmiştir. 

Umumî veya mülhak bütçe ile idare olunan daireler, beledi
yeler ve hususî idarelerle, sermayesinin en az yansı devlete ait mü
esseselerde maaş veya ücretle vazife almış olanlardan ayrılmış veya 
ayrılacak olan yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar 
ve fen memurlan; aynldıklan vekâlet şubelerinde veya idare ve mü
esseselerde alâkalı olduklan veya kontrolleri altında bulundurduk-
lan bil'umum taahhüt işlerini, aynldıklan tarihten itibaren iki sene 
müddetle doğrudan doğruya bizzat veya bilvasıta herhangi bir nam 
ile olursa olsun, alamıyacaklan gibi, bunlan almış olanîann yanında 
hiçbir suretle çalışamazlar ve bunlardan bu işleri alamazlar. 
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Yaş haddine varmış olmalarından dolayı mecburî tekaüde sèv-
kedilenler veya tebeyyün eden bir maluliyet sebebiyle vazifeden ay
rılanlar, bundan müstesnadır (mad. 1 ) . 

( 219 ) - Fransız memurin kanunu, memurun vazife gördüğü dai
renin murakabesi altında bulunan veya daire ile münasebettar olan 
herhangi bir teşebbüsle gerek doğrudan doğruya, gerek başkalan 
vasıtasiyle, tarafsızlığına halel getirecek mahiyette münasebetleri ol
masını men etmiştir. 

Memurun eşi dahi, kazanç getiren hususî mahiyette bir işle 
meşgul bulunsa, bunun memur tarafından derhal idareye bildirilmesi 
lâzımdır. İdare, işin mahiyetine göre, hizmetin selâmeti namına lü
zumlu göreceği tedbirleri alabilir. 

( 220 ) - İngiltere'de de memurun, mensup bulunduğu daire ile 
mukavelevî münasebeti olan her hangi bir teşebbüste malî menfaat 
sahibi olması memnudur. 

Devlet, memurla, hiçbir alım-satım mukavelesi aktedemez. Me
murun ortak olduğu bir şirketle de böyle bir mukavele yapılamaz. 
Memur, mensup olduğu daire ile mukavelesi bulunan müesseseler
de, iş saatleri haricinde de olsa vazife deruhte edemez. 

Memur, bu husustaki mevzuat hükümlerinin ihlâl edilmekte 
olduğunu görürse, bizzat dairesini ikaz ve alım-satım veya taahhüt 
işinde kendisinin de menfaattar olduğunu ihbar mecburiyetinde
dir. 

§ 6 -— Memurun borçlanma hududu ı 

( 221 ) - Memurin kanununa ek 1610 sayılı kanunun 1 inci mad
desine göre: "Memurlar, hususî varidattan karşılık olmak üzere 
edecekleri istikrazlar ile bankalardan kredi üzerine alacaklan meba-
liğ müstesna olmak üzere, bir senelik maaşlannm yansından fazla 
borca giremiyecekleri gibi, iş sahiplerinden istikrazda dahi buluna
mazlar. Aksi hareketleri sabit olanlar hakkında, vaziyetin ağırlığı-
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na göre inzibat komisyonlarınca takdir olunacak inzibatî cezalardan 
herhangi biri tatbik olunur". 

Memurun, "kendi sun'u taksiri ve müsamahası neticesi olarak 
bilâıztırar deyninden dolayı kesbi kat'iyet etmiş bir ilâm mucibince 
mahkûm" olması da, Memurin kanununun 29 uncu maddesi mu
cibince tevbih'i müstelzimdir. 

( 222 ) - ingiliz hukukunda iflâs, tüccarlara hâs bir müessese de
ğildir. Borçlarını ödemekten âciz olan herhangi bir şahsın da iflâsı
na karar verilebilir. Bahusus, İngiltere'de memurların ticaretle işti
galleri de serbesttir. Bu bakımdan İngiliz hukuku, memurun iflâs 
haline düşmesini de ağır bir disiplin suçu sayar. Memur, disiplin ce
zalarının en ağırından kurtulabilmek için, iflâsın kendi sun'u taksi
rinden mütevellit olmadığını İdareye isbatla mükelleftir. İdare, me
murun, basiret ve namuskârlıkla hareket etmiş olmasına rağmen 
ummadığı veya elinde olmayan sebeplerle aciz haline düşmüş bu
lunduğuna kanaat getirirse, müsamaha gösterir. 

§ 7 — Memur ve Basın : 

( 223 ) - 5680 sayılı Basın kanununun 5 inci maddesi, devlet me
murlarının mesul müdür olamıyacaklannı tasrih etmektedir. Aynı 
kanunun 7 inci maddesi, devlet memuru olmamak şartını mevkute 
sahiplerinde de aradığından, memurlar, gazete veya mecmua sahibi 
de olamazlar. 

Esasen Ticaret kanununun 20 inci maddesine göre, gazeteci
lik muamelâtı ticariyedendir (f. 3) . Bu bakımdan memurlar, gaze
te ve mecmualarda muhabirlik, daimi muharrirlik, mümessillik de 
alamazlar. 

Basın kanununun 3 üncü maddesine göre, haber ajanslarının 
neşriyatı da mevkute sayıldığından, memurlar, bu müesseselerde 
de mezkûr vazifeleri deruhte edemezler. 

( 224 ) - Basın kanunu, devlet dairelerinin mevkute sahibi olabile-
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çeklerine dair bir hükmü ihtiva etmemektedir. Bu sükût, tatbikatta, 
bu devairin mevkute sahibi olamayacağı şeklinde tefsir edilmemek
tedir. Ancak, her mevkutenin bir mesul müdürü bulunması lâzım 
geldiğine ve mesul müdür de devlet memuru olamıyacağına göre, 
resmî mevkutelerde kanunun bu hükmüne riayet olunmuyor de
mektir. 

Bundan başka, mülga 1881 sayılı Matbuat kanununun ve tâ
dillerinin, 24 Temmuz 1950 "yılına kadar süren mer'iyetleri sırasın
da, "hususî kanunlan mâni olmadıkça meslekî ve ilmî gazete ve 
mecmua çıkarabil" mek hususunda devlet memurlarına tanıdığı 
hakkın, bu kere 5680 sayılı Basın kanunu ile kaldınlmasındaki 
maksadın ne olduğunu anlamak güçtür. Esasen memurlar siyasi 
neşriyatta bulunamayacaklarına göre, ilmî ve meslekî mevkute sa
hibi olmalannda, âmme hizmetinin selâmetini haleldar edebilecek 
ne gibi bir vaziyet müşahede edilmiş olabilir? 

§ 8 - Memurlar ve Tahsil : 

< 225 ) - 28 Nisan 1941 tarihinde çıkanlan 4007 sayılı kanunla, 
"3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi daire ve müesseselerden maaş 
ve ücret alanlar fiilen vazife gördükleri müddetçe, herhangi bir 
tahsil müessesesine aslî talebe olarak devam edemezler" hükmü 
konulmuştur. 

Bilâhare, 29 Nisan 1942 tarih ve 4214 sayılı kanunla, bu 
maddenin hükmü, 3661 sayılı kanuna tâbi daire ve müesseseler
den maaş ve ücret alanlara da teşmil edilmiştir. 

Maddedeki "devam edememek" kaydına mukabil, kanunun 
adı "Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamıyacaklarma 
dair kanun" dur. 

Memurlarımız, liselere devam etmemekte idiler; sadece eksik 
kalan tahsillerini tamamlamak için Üniversiteye, bilhassa Hukuk 
Fakültesine devam ediyorlardı. Bahusus, devam mecburiyetinin 
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bulunmadığı Ankara Hukuk Fakültesinde, yüksek tahsilini herhangi 
bir sebeple yapamamış pek çok memur kayıtlı bulunmaktaydı. 

Bir yüksek tahsil müessesesinde devam mecburi olmayınca, 
memurların bu müesseseye kayıt olunup olunamıyacakîan hususu 
bidayette tereddütlere yol açtı. Netekim Devlet Şûrası, 11.5.1942 
tarihli bir kararında (209) "4007 sayılı kanun, memurların yük
sek tahsil müesseselerine kayıt olunmalarını değil, devamlarını 
menetmiştir" demekteyken 25.5.1948 tarihli kararında bu içti
hadından dönmüş ve "4007 sayılı kanun, memurların aslî talebe 
olarak kayıt ve kabulünü menetmiş bulunmaktadır" (210) de
miştir. 

( 226 ) - Vazu kanunun maksadı da, gerçekten Devlet Şûrasının bu 
ikinci kararında ifade ettiği şekildedir, kanaatindeyiz. Çünki bu ka
nunu sevkettiren sebep, memurlann, fakültelere devam etmeleri ve 
ekseri sabahlan, daire âmirlerinden izin alarak Fakültelerde geçir
meleri olmuştur. 

Ancak, memuru, işinin başında tutabilmek için, daha sıkı ida
ri tedbirler ittihazı ve devamın kontrol edilmesi dururken, bir kanun 
çıkarılarak, esasen devam mecburiyeti olmayan ve binaenaleyh me
murun gördüğü hizmeti mutlaka haleldar etmesi icabeylemiyen yük
sek tahsilden, bu nimete erememiş olanların mutlak bir mahrumi
yete mahkûm kılınmaları ne derece makul ve haklı bir harekettir ? 

Memur kalitesini yükseltmek için çareler araştmlan, mesleki 
kurslar açarak memurlann eksik eğitimlerini tamamlamak teşebbüs
lerinde bulunulan bir İdarede, memurun vazifesi başından aynlma-
dan da yapabileceği en iyi tahsilden, daire âmirlerinin maiyetlerinin 

(209) - Beşinci Daire, E : 42/576, K : 780 — Danıştay Kararlar 
Dergisi, sayı 35, sf. 41. 
(210) - Beşinci Daire, E : 47/1134, K : 48/892 — Danıştay Ka
rarlar Dergisi, sayt 41, sf. 110. 
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devamını temin etmekteki acizlerini örtmek için mahrum bırakılma
ları, (olan) ile (olması lâzımgelen) arasında bile bile yaratılmış 
garip bir tezattan başka birgey değildir. Kaldı ki, dünyanın her ye
rinde, memurun daha yukarı derecedeki tahsilleri başarabilmesi için 
teşviklerde bulunulmakta, Üniversite ve Yüksek mekteplerde, iş sa
atleri içinde meşgul olanlara mahsus gece kursları yapılmaktadır. 

§ 9 - Memurun seyahat hürriyeti : 

( 227 ) - Memurlann, vazife gördükleri çevrenin dışına izinsiz çık
maları memnudur. Ahvali âdiyede ağır bir disiplin cezasını müstel-
zim olmayan bu fiil; harp, isyan, ihtilâl gibi fevkalâde hallerde vuku 
bulursa, Memurin kanununun 33 üncü maddesine göre, memuri
yetten ihracı müstelzimdir. 

Memurlar, izinli oldukları müddetçe, yurt içinde serbestçe se
yahat edebilirler. 

Ancak, sâiki kolay anlaşılamıyacak bir endişe ile, memurların 
yurt dışı seyahatleri tahdit edilmiştir. 

15 Temmuz 1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport kanununun 
17 nei maddesine göre (f: D) : "Kendi hesabına yabancı memleket
lere gitmek isteyen devlet memurlarına pasaport verilmesi için, 
bunların mensup oldukları makam...dan verilmiş resmi müsaade 
vesikasını ibraz etmeleri lâzımdır". 

İznini yabancı bir memlekette geçirmek isteyen bir memurun, 
tabiî bir hakkı olan seyahat hürriyetinden istifadesinin, niçin men
sup olduğu daire âmirinden müsaade almasına bağlı bulunduğunu 
ve âmirin bu müsaadeyi verirken hangi ölçüye göre hareket edece
ğini anlamak güçtür. Eğer memur izinli değilse, mühim olan cihet 
vazifesini terk keyfiyetidir; kendisinin yurt içinde veya dışında bu
lunması vakıasının, vazifesini terk suretiyle âmme hizmetine verdiği 
zararın şiddet ve derecesinde ne tesiri olabilir ? 

Eğer memur kaçıyorsa, resmî bir müsaade vesikasının kendi-
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sinden talep edilmesi, onun kaçışını önlemeğe mâni bir tedbir ola
rak düşünülemez. 

Pasaport kanununun bu hükmü, varit olabileceği hiçbir zaman 
ispat olunamıyacak gayri vazıh ve müphem "bir vehmin tatmininden 
başka bir maksada yarayamaz. 

§ 10 - Memurun eşini seçme hürriyeti : 

( 228 ) - Nazi Almanyasımn Memurin kanununun 25 inci madde
sinde şu hüküm mevcuttu : 

"1—Ancak Alman kanından olan veya Alman kanından 
olan birisiyle evli bulunan kimse memur olabilir. İkinci sınıf ihtilât-
tan birisi ile evli olursa istisnaya müsaade edilebilir. 

2 — Bir memur ancak Alman kanından olan bir kimse ile 
evlenebilir. Eğer nişanlısı, ikinci sınıf ihtilâttan bir kimse ise, evlen
meye müsaade edilebilir" (211). 

( 229 ) - Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10 Aralık 1948 tari
hinde kabul ettiği ve altında hükümetimizin de imzası bulunan (in
san Haklan Evrensel Beyannamesi) nin 16 ncı maddesi şöyle de
mektedir : 

"1 — Evlilik çağına varan her erkek ve kadın, ırk, vatandaşlık 
veya din bakımlarından hiçbir takyidata tâbi olmaksızın evlenmek 
ve aile kurmak hakkını haizdir." 
( 230 ) - 788 sayılı Memurin kanunumuzun 4 üncü maddesinin Z 
fıkrasında ise, el'an mer'i olan şu hükmü görmekteyiz : 

"Memur olabilmek için aşağıdaki şartlan haiz olmak lâzımdır: 
a - . . . • 
b - . . . . 

(211) -Hasan Şükrü Adal : Modern Devlette Memur, Ankara, 
1939, sf. 241. 
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z - Ecnebilerle evli olmamak; memur iken ecnebilerle evlenen
ler müstafi addedilirler. (Bu kanunun neşrinden evvel ec
nebi kadınlarla teehhül etmiş bulunan memurin, Hariciye, 
Müdafaai Milliye ve Bahriye Vekâletlerinde istihdam edile
mezler) ". 

1312 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 13 üncü maddesi
ne göre ise : "Türklerle evlenen ecnebi kadınlar Türk vatandaşı 
olurlar". 

(231 ) - Hariciye memurları ile ordu mensuplarının Türk vatan-
daşlariyle evlenmeleri de hususî müsaade istihsaline bağlıdır. 

Bir memurun, ecnebi bir kimse ile evlenmesiyle, tavzif edil
mekte olduğu hizmetin selâmetine halel getirecek bir vaziyet tahad-
<lüs etmişse, yapılacak şey, memuru o hizmetten ayırarak, evlilik 
"vaziyetinin, selâmetini ihlâl edemeyeceği bir hizmete vermektir. 
Yoksa bir kanunla meseleyi esasından halletmek ve bir büyükelçi 
ile tapu kâtibini de bir tutarak bütün memurları, eşlerini intihapta 
takyid altına almak, bilhassa bugünki hürriyet fikirleriyle kabili 
telif olamaz. 

Âmme hizmetlerinin selâmeti,- sadece vehimlerin tatminiyle 
temin edilebilir bir keyfiyet değildir (211 a ) . 

§ 12 - Memurun tavır ve hareketi : 
( 232 ) - Memur, gerek vazifesi başında iş arkadaşları ve iş sahiple
riyle temas ederken, gerek hususî hayatındaki münasebetlerinde 

(211 a) - Bu hususta bakınız — Dr. Hicri Fişek : İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesinin 16 inci maddesi ve Türk Mevzuatı; insan 
Haklan Yıllığı, Ankara 1954, sf. 225-251. 
Dr. Nurullah Kanter : Memurların evlenmesi, Cumhuriyet Gazetesi, 
7 Eylül 1954. 
Dr. Mukbil özyörük : Devlet Memurlarının Yabancılarla Evlenme
leri, Forum, sayı 12, sf. 8-10. 
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kâmil bir insan olarak hareket etmek mecburiyetindedir. Alelade 
bir vatandaş, hukuk kaidelerinin yasak etmediği herşeyi yapabilir; 
fakat bir memur, hukuk kaidelerinden başka, nezaket ve ahlâk kai-
deîeriyle de bağlıdır. Onun bu hususta tâbi bulunduğu mükellefi
yetler ve hürriyet tahditlerinin büyük bir kısmı, âmme hizmetinin 
ve devlet memurluğunun manevî icaplanndan doğmuştur. 

Memur, vazifesiyle şahsî menfaatlerinin çarpışabileceği her du
rumdan sakınmalıdır. Hususî hayatını, vazifeşinaslığı hakkında şüp
heler doğurabilecek bir şekilde tanzimden kaçınmalıdır. Bir ingiliz: 
müellifine göre, memurun namusu, hiçbir şüphenin erişemiyeceği 
kadar yüksek olmalıdır. Memurun muhitine bahşettiği emniyet,, 
âmme hizmetinin de mükemmeliyeti hakkında kanaatler uyandırır-
Memur, âmirlerinin, iş sahiplerinin ve halkın itimadını kazanmak: 
mecburiyetindedir. 

Vazifede lâkaydi göstermek, vazifeten kendisini ziyarete gelen
lerden ve iş sahiplerinden başka kimselerle iş başmda görüşmeyi iti-
yad etmek ,arkadaş3anna haşin muamelede bulunmak, vekara ay
kırı hareketler yapmak, Memurin kanununun ihtar'la cezalandırdığı 
hallerdir. 

Örtülemeyecek ve saklanamayacak derecede sarhoşluk, ma
dununa ve iş sahiplerine kötü muamele maaş kesilmesini, kumar 
oynamak, vazifesi başına sarhoş gelmek sınıf tenzilini müstelzimdir. 

Memur, hizmet ettiği halkın asaletine, temsil etmekte bulun
duğu devletin vekarına ve işgal ettiği mevkiin ehemmiyetine lâyık: 
bir insan olmak mecburiyetindedir. 



N E T İ C E 

( 233 ) - Devlet memurlannın hürriyetleri mevzuunu, mukayeseli 
bir şekilde inceledikten sonra, bu tetkikimizden çıkaracağımız bütün 
neticeleri, bir temel müşahedeye istinad ettirmek vaziyetinde 
kalıyoruz : 

Memur hürriyetlerinin çözüm noktası, memurlann meslekî 
menfaatlerinin temsil ve müdafaası için birleşip birleşememeleridir. 
Bu birleşmeden men edildikleri müddetçe, evvelâ vatandaş, saniyen 
jnemur olmalarına rağmen, memurlar için hürriyet asıl, tahdit ise 
arızî olmak durumundan uzaklaşılmaktadır. Bu hal ise, hürriyet 
rejiminin cevherine aykırıdır. Hürriyetin yokluğunu esas, varlığını 
t i r lütuf telâkki eden görüş, bizim mutamız değildir. Memur da 
hürdür; ancak, gördüğü hizmetin hususiyetlerinden doğan bazı 
mutlak zaruretler, onun bu hürriyetlerini kısıntıya uğratabilir. 

Kısıntıların nelerden ibaret olduğunu gözden geçirdik. Burada 
-önce üzerinde durmak istediğimiz, bütün kısıntıların en hayatîsi ve 
hattâ kaynağı saydığımız meslekî birleşme hürriyetine konulan kı
sıntı ile âmme hizmetlerinin icaplan arasında mevcudiyeti şart olan 
illiyet rabıtasıdır. 

( 234) - Cemiyetler kanununun 12 nei maddesi sarihtir : "Dev
let, hususî idareler ve belediyelerle devlete bağlı kurumlardan maaş 
ve ücret alanlar, bulundukları işin sıfat ve mahiyetiyle cemiyet ku
ramazlar". 

Niçin ? Bu maddeyi, hükümet tasarısına ekleyen Dahiliye en
cümeni, esbabı mucibe lâyihasında, bu nevi cemiyetlerin faaliyetle
rinden memlekete zarar geleceğine kani bulunduğunu söylemekte
dir (No. 77). 

İhtisası, ancak siyasî bir meclis içinde farklılaşabilmekten iba-
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ret ve kendisi de haddi zatında siyasî bir heyet olan Dahiliye Encü
meninden bu kanaate ne suretle vardığının etraflı bir izahı beklen
mez. Yalnız encümenin bu kanaatine mesned teşkil ettiğini sandı
ğımız ve bundan otuz kırk yıl önce garp memleketlerinde ekseriyet
çe benimsenmiş bulunmakla beraber, bugün pek az taraftan kalaa 
bir nazariyenin (No. 28) esasını, burada birkaç cümle halinde hü
lâsa edebiliriz : 

Meslekî birleşme, ancak serbest meslekler ve umumî iş hayatı 
için varit olabilir. Memur ise serbest meslek sahibi olmadığı gibi, 
işçi ile de kıyas edilemez, işçi, menfaatlerinin korunması için sendika 
kurar. Sendika, patronla işçi arasında bir pazarlık organıdır; toplu 
iş mukavelesi akteder. Memurla devlet arasında, böyle bir organa 
yer yoktur. Çünkü memur, devlete mukavele ile bağlı değildir. 
Memurun hak ve mükellefiyetleri mukaveleden doğmaz; devletin, 
tek taraflı olarak tanzim ettiği kanun ve nizamlarla belirtilir. Me
murun durumu kanunî, ( = légale et réglementaire) dir. 

( 235 ) - Bu nazariye, bugün hiçbir memlekette, memurun meslekî 
menfaatlerinin korunması için birleşebilme hürriyetinin topyekûrt 
inkânnı temin kuvvetinde olmadığı gibi, her memlekette de bu hür
riyetin, üzerindeki müteaddit kısıntılardan fîlen veya hukuken sıynl-
masını önleyememiştir. 

Çünki evvelâ sendika, münhasıran bir pazarlık organı değil
dir. Saniyen, bugün meslekî dernekle ( = association professio
nnelle) sendika arasında mevcut olan fark, kat'î bir tefrike müsaa
de edemeyecek kadar zayıftır ve gaye ve metotlara değil, teferruata 
mütealliktir (No. 23 - 24; 89 ve devamı). 

Ohalde memur, meslekî birlik ( = dernek veya sendika) kur
makla, devletle münasebeti itibariyle tek taraflı durumdan muka-
velevî duruma geçmiş ve mutlaka devletle pazarlığa girişmiş olmak 
vaziyetinde sayılabilir mi ? 

Şayet devletle pazarlıktan murad, toplu iş mukavelesi akdi ise» 
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meslekî memur birlikleri, her memlekette böyle bir pazarlık iddiasın
da değildirler; ancak, memurlann meslek menfaatlerinin temsil ve 
müdafaası gayesini güderler. Bu gaye ise, bir işçi sendikasının, ta
raflar arasında bir mukavele aktetmek veya mevcut bir mukaveleyi 
tâdil eylemek için patronun karşısına bir âkit sıfatiyle geçişindekin-
den başka yollarla tahakkuk ettirilemez mi? 

Bir memur birliği, meslek menfaatlerini, devlet-memur müna
sebetinin tek taraflı tanzimi keyfiyetine halel getirmeden, hükümeti 
ve te;ri uzvunu ikaz ve tahrik ederek, umumî efkân memur menfaat 
ve meseleleriyle alâkalandırarak müdafaa ve tahakkuk ettiremez 
mi? Mevcut kanunî durumu, salahiyetli organlann, memur menfa
atlerine daha elverişli bir şekilde ve gene tek taraflı olarak tâdil 
etmelerini temine çalışamaz mı? Bu hak, kimden esirgenebilir? 

Filhakika memur birlikleri, demek veya sendika adım taşıya
bilirler; fakat bunlara, esas itibariyle bir pazarlık organı olmamala-
nndan ve gayelerini tahakkuk ettirilme metodlannın de bilhassa dev
leti muayyen bir hususu kabule - isterse kabule - razı etmeğe gayret
ten ibaret bulunmasından dolayı, devlet - memur münasebetleri umu
miyetle mukavelevî telâkki olunan, Anglo-sâkson âleminde verilmiş 
bir isim vardır : bir nevi Pressure groups ( = tazyik grup-lan). 

Her memurun, maaşının artmasını, daha fazla senelik tatil 
verilmesini, daha hafif iş şartlan içinde çalışmayı v.s. istemek hak
kıdır. Bu talep kabul edilir veya edilmez; fakat mücerret talepte bu
lunma yasağı tasavvur olunamaz. Bir memurun talepte bulunmasiy-
le, on memurun, bin memurun taleplerde bulunabilmeleri arasında, 
siyasîlerin uykusunu kaçırmaktan başka fark yoktur. 

'( Taleplerin kabul edilmemtesi ihtimaline karşı devleti tehdit 
etmek veya âmme hizmetini fîlen aksatarak hem devleti, hem hiz
met müstefidlerini ızrar eylemek hali ise, tamamen başka bir keyfi
yettir. 

Kaldı ki memur birlikleri, devletle pazarlık iddiasında olsalar 
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bile, bu., memurla devlet arasındaki kanunî münasebetin mahiyeti
ni haleldar edemez. Devlet, bu münasebeti mukavelevî bir mahi
yete çevirmek istemedikçe (212) bunda serbesttir; kendisini zorla
yacak devlet-üstü bir kuvvet tasavvur olunamaz. 

Binaenaleyh devlet-memur münasebetinin mukavelevî olma
masından dolayı, meslekî memur birliklerine ( = meslekî dernek 
veya sendika) müsaade edilemiyeceği yolundaki mütalâa, gerçek 
bir zarureti ifade ve müdafaa edebilmekten uzaktır. Fakat bir an 
için bu mütalâayı varit sayalım: bu takdirde, devletle olan münase
betleri, Memurin kanununun 3 üncü maddesine göre mukavelevî 
mahiyette bulunan müstahdemlere meslekî birleşme hakkı niçin ta
nınmamış ve üstelik bu memnuiyet, devlete bağlı kurumlar gibi 
müphem bir ifade ile neden alabildiğine teşmil edilmeğe çalışıl
mıştır? 

( 236 ) - Eğer Dahiliye Encümenini, memurların meslekî birleşme 
hürriyetlerini inkâra sevkeden nazariye, şu beyan ettiğimiz değilse, 
acaba encümen, memur birliklerinden "memlekete zarar geleceği
ne" başka ne suretle kani olmuştur? 

Memurun meslek esası üzerine birleşmesinin, âmme hizmeti
nin selâmetini haleldar eden bir keyfiyet olduğu iddiasında buluna
bilmek için, dünya üzerinde yarım asırdır cereyan eden hâdiselere 
göz yummak lâzımdır. Acaba bugün Fransa, ingiltere, Amerika Bir
leşik Devletleri, Belçika, İsviçre, İtalya ve mümessili bütün demok
ratik memleketlerdeki âmme hizmetleri, eskisinden daha az salim 
ve müstakar, verimli şerait içinde mi ifa edilmektedir? Bil'âkis, bu
gün bu hizmetlerin, daha belirli statüler içinde, daha yaygın ve me
murlara, idari faaliyetin tanzim ve şevkinde söz hakkı tanınmak su
retiyle daha teknik ve itinalı görülmekte olduğu bir vakıadır. 

(212) - Yeni Fransız Mßtnurin kanununun, 5 inci maddesinde, 
devlet-memur münasebetinin kanuni (— statutaire et réglementai
re) olduğunu açıkça belirtmesi gibi. 
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O halde, devlet-memur münasebetinin mukavelevî olmama
sından dolayı, memurların meslekî birlikler vücude getiremiyecek-
leri, bu birliklerin âmme hizmetlerinin icaplariyle kabili telif bulu-
ııamıyacağı iddiası, hangi hakikati müdafaa etmektedir? 

İsviçre'de ve Portekiz'de devlet-memur münasebetleri muka
veleyidir; Belçika'da müellifler arasında ihtilâf vardır (213) ; ingil
tere'de ve Amerika Birleşik Devletlerinde mukavelevî olduğu fikri 
hâkimdir; Fransa'da ve italya'da ise, bizdeki gibi, bu münasebet 
kanunîdir. Bu devletlerin farkk memur statüleri, âmme hizmetleri
nin hem mukavelevî., hem kanunî durumlarda bulunan memurlar 
tarafından aynı mükemmeliyetle görülebileceğine ve kanunî dtı-
rum'un bu hizmetin esas itibariyle zarurî bir icabı olmadığına - tıp
kı bazı âmme hizmetlerinin imtiyazla da gördürülebildiği veya 
devletin doğrudan doğruya deruhte etmiş bulunduğu bir âmme hiz
metinin idareye hususî hukuk hükümleriyle bağlı memurlar tara
fından selâmetle ifa olunuşu gibi - bir delildir. Aynı zamanda bu 
memleketlerde vasatî yanm asırdanberi meslekî memur birliklerinin 
mevcut oluşu da, memurun devletle olan münasebeti ne mahiyette 
bulunursa bulunsun, âmme hizmetlerinin mücerret memur taazzuvu 
île haleldar olmayacağım fîlen isbat etmektedir. 

Evvelce temas ettiğimiz gibi burada bir daha tekrarlayabiliriz: 
memurlann meslekî taazzuvlanna karşı duyulan husumetin menşei, 
sendikaların, birer grev tertipçisi olduğu hakkındaki kanaattir. Âm
me hizmetlerinde grevin yapacağı tahribatın ve devlet hayatına in
direceği darbenin vahameti, memur sendikalizmini ne suretle olur
sa olsun önleyebilecek çarelerin araştırılmasına sevketmiştir. Fakat, 
bilhassa üzerinde durarak izaha çalıştığımız gibi (No. 129 ve de-

(213) - Maurice Vauthier : Precis de Droit Administratif de la 
Belgique, 2ème éd. 1937, sf. 41 ile Pierre Wigny : Principes Gé
néraux du Droit Administratif Belge, 2ème éd. 1948, sf. 104 kar-
şilaştmlabiUr. 
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vamı), bugün grevle sendika arasında, bundan otuz kırk yıl evvel
ki rabıtayı tesise imkân yoktur. Grevin sendika ile olan münasebeti,. 
diğer herhangi bir teşekkülle olan münasebetinden daha kuvvetli 
değildir. 

Adına ne denirse densin, meslekî memur birliklerinin, muka-
velevî olmayan devlet-memur münasebetleri çerçevesine sığamıya-
cağı ve bahusus hizmetinin icaplariyle de kabili telif olamıyacağı 
hususundaki görüşü, son yılların nazariyatı ve tatbikatı, kat'î olarak 
çürütmüş bulunuyor. En yeni bir eser olan 19 Ekim 1946 tarihli 
Fransız Memurin kanunu, bunun parlak bir misalini vermiştir. Ka
nunun 5 inci maddesi., devletle memur arasındaki münasebetin ka
nunî "statutaire et réglementaire" olduğunu belirtirken, müteakip 
6 ncı maddesi, memurların birleşme hürriyetini - memur sendikala
rının kanunîliğini kabul ile - açıkça tanımaktadır. 
( 237 ) - Greve gelince, bunun âmme hizmetiyle kabili telif olma
dığı hususunda, büyük bir ekseriyet teşkil eden müelliflerin izhar 
ettikleri görüşe, tamamen iştirak ediyoruz. Fakat, grevin bir hak 
teşkil etmediğini, hak da olsa bu hakkın istimalinin devletle memur 
arasında kanunî münasebete sığmayacağını, memurun, mukavelevî 
olmayan bir statüye girerken bu hakkından feragat etmiş bulundu
ğunu öne süren görüşleri, âmme hizmetlerinde grevi reddeden en 
kuvvetli mesnetler sayamıyoruz. Zira aksi halde, mukavelevî du
rumda bulunan memurların grev yapabileceklerini kabul vaziyetin
de kalabiliriz. Grevi, devlet-memur münasebetlerine göre mânâlan-
dırmakta ısrarın faydası yoktur. Grev, ancak terkedilen hizmetin 
mahiyetine göre mânâlandınlabilir. Mevzuubahsolan âmme hizme
tidir, ister devlet eliyle, isterse iltizam yoluyla görülsün, memur ister 
mukavelevî, ister kanunî durumda bulunsun, bu hizmetin mahi
yeti değişmez. Grev, bir ingiliz müellifinin dediği gibi (214) "vaktini 

(214) - Albert Day : Official paper read at the Vllth International 
Congress of Administrative Sciences, 1947, Berne, Proceedings of 
the Congress, p. 338. 
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evde geçirme hakkı" dahi olsa, âmme hizmetinde grevi kabul ede
meyiz. Bu reddi, şu sebebe istinad ettirmeği kâfi buluyoruz : 

Devlet, âmme hizmeti görmekle mükelleftir. Biz, vatandaş ola
rak, âmme hizmetinden, her istediğimiz anda ve ihtiyacımız olduğu 
kadar istifade hakkım daima öne sürer ve devlete bu mükellefiyeti 
onun hikmet sebebi olarak yükleyip bu borcun yerine getirilmesin
de en ufak bir aksaklığa tahammül edemez, hizmetin muntazam, 
müessir ve kesiksiz olmasını isterken, âmme hizmetinde çalışanlara 
grev hakkını tanıyarak, devleti, bu hizmeti mükemmeliyetle görebil
me imkânından mahrum bırakamayız. Bu, muazzam bir tezattır. 
( 238 ) - Memurlann meslek esası üzerine birleşme hürriyetleri 
reddedildiği müddetçe, diğer hürriyet tahditleri ile âmme hizmeti 
icapları arasındaki illiyetin hakikî kuvvetini, kesin olarak takdir im
kânı bulunamıyacağına kaniiz. Zira âmme hizmeti icaplannm ne
ler olduklannı, bu hizmetin teknisyeni olan memurlann, siyasîlerden 
daha iyi bildiklerini zannediyoruz. Âmme hizmeti, teknik bir ame
liyedir; bilgi, ihtisas ve tecrübe ister. Siyaset için bu şartlara ihti
yaç yoktur; topluluğun ekseriyetince benimsenecek formüllerin mü
messili olabilmek kâfidir. Âmme hizmetlerinin, bu formüllere göre 
çizilecek umumî istikametler dahilinde teknik tertip ve tanzimi, aza
mî mükemmeliyetle sevk ve icrası, her memlekette olduğu gibi, biz
de de, memurla tdare arasında sağlam bir işbirliğine, daha açıkçası, 
memurlann meslekî teşekküller halinde İdarenin aynı zamanda bi
rer istişare uzvu haline gelmesine ihtiyaç göstermektedir. Bu husus
taki noksanı, âmme hizmetlerimizin birçok bölümlerinde müşahede 
edilen aksaklıklann başlıca sebebi olarak görmekteyiz. Memur me
selelerinin, memurlann da ne düşündükleri sorulmadan siyasîler ta
rafından halli, âmme hizmetlerinin, memur tecrübelerinden istifade 
edilmeksizin siyasîler tarafından tertip, tanzim ve şevki, bu gibi ihti
sas işlerinde en isabetli fikirleri öne sürebilecek olan'ann bazan en 
sakat projelerin tahakkuku gayretine aynî bir vasıta gibi âlet edil
meleri, hiç de iyi işlemeyen idari mekanizmamızın muvaffakiyetsiz-
lik amillerindendir. 
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Memleketimizde, meslekî taazzııv ve âmme hizmetinin tanzim 
ve idaresinde fikrinin sorulmasını istemek gibi hususlarda, memur
larımızdan umumî bir hareketin sâdır olmaması memurlarımızın 
korunacak meslekî menfaatlerinin bulunmadığını veya İdareye iş
tiraklerinde hiçbir faydanın melhuz olmadığını göstermez. Kaldı ki, 
bugün, hemen her memleketteki memur taazzuvunun menşeinde 
görülen şekilde bir öğretmenler birleşmesinin bizde de başlamış bu
lunması bunun aksini isbat edecek hayırlı bir hareketin doğumuna 
işarettir. Memur meselelerimizin, gene memurlarımız tarafından 
yapılacak ikazlarla halledilebileceğine, âmme hizmetlerinin gene 
memur birliklerimizin yüksek idare makamlarına verecekleri teknik 
istişarelerle daha düzgün bir mecraya girebileceğine, âmme hizmet
lerinin hakikî icaplarının neler olduğunun ve bu icapların memur 
hürriyetlerine ne gibi kısıntılar konulmasını zarurî kıldığının gene 
memur birliklerimizin çalışmalariyle anlaşılacağına inanıyoruz. 

Ancak meslekî birleşme tamamlandığı gündür ki, memuru 
mahcura yakın gören zihniyet yerini vukuf ve tecrübeye terkedecek, 
memur, mânâsız vehimlerin tatmini için hürriyetlerine konulan bazı 
kısıntılardan kurtulacak ve kendisinin, âmme hizmetinin sakit 
bir icra âleti değil, müessiriyet ve mükemmeliyet unsuru olduğunu 
anlayacaktır. 

Çalışmamızın bu' son sayfasını, bir İngiliz hukukçusunun şu 
sözlerini zikretmeden kapamak istemiyoruz : 

"İdarî mekanizmanın işleyişinde, memurn azamî derecede 
hüsnüniyet ve işbirliğine ihtiyaç bulunduğu, bir müteârife olarak ka
bul edilmelidir... İdarî tekâmülün, memurla İdare arasında müza
kereye istinad ettiği bugünkü günde, mübalâğasız diyebiliriz ki, şa
yet muhtelif memur birlikleri mevcut bulunmasaydı, bunları yarat
mak elzem olurdu" (215) . 

(215) - E.N. Gladden : The Civil Service; Its problems and future. 
2nd ed., London, Staples, 1948. sf. 107 ve 99. 
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