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Ö N S Ö Z 

1957 -1958 ders yılı sonunda Ankara Hukuk Fakültesi birinci smıf 
talebesinin Hukuk başlangıcı imtihanını yapma vazifesinin tesadüfen bi
ze tevdii, imtihanlar sırasında, bir zamanlar aym fakültenin aynı sınıfında 
genç bir talebe olarak rahmetli hocamız âlim hukukçu Ord. Profesör Sadri 
Maksudî Arsal'dan okuyup imtihanım verdiğimiz bu ders hakkındaki duy-
gularmıızüi tazelenmesine ve hukukta karşılaşılan ilk problemlerin peda-
gojjik veçheleri üzerinde tekrar durmamıza yol açtı. Sırf canlanan bu me-
i'akladır ki, bu dersi senelerdir salâhiyetle okutmakta olan muhterem ho
camız Ord. Profesör Sabrı Şakir Ansay'm emekliye ayrılışında açılacak 
olan vazifeyi deruhte etmek cesaretini kendimizde bulabildik. 

Elinizdeki bu kitap, sayısı pek fazla olmasa da, aynı konu üzerinde 
yazılmış ve mümtaz hukuk müelliflerimizin isimlerini taşıyan eserler kar
şısında, kemali tevazu ile ancak bir deneme olabilmek iddiasmda bulu
nabilir. Ünlü Berthelemy'nin bile kendisine yakıştırdığı söz, bizim iğin 
tam yerindedir: maksat yeni birşey söylemek değü, başka türlü söyle
mektir. . 

Gerçekten, hukukta yeni birşey söyleyebilmek, fıtratın ve formasyO' 
nun pek müstesna imkânlariyle mücehhez mahdut faniye nasip olabilmiş
tir. Başka türlü söylemek ise,öğretim mesleğinde azçok emek verebilmiş 
her hoca için, biraz da vazife teşkil eder. Bahusu.? bu kadar geniş vv 
şümullü' bir ilim kolunu, onu tanımayanlara umumiyetiyle ve kısaca an
latmak işi, ister istemez hocayı "başka türlü söylemelere" zorlamakta
dır. 

Talî mahiyetteki kolları dahi ayrı birer ihtisas mevzuu teşkU edebi
lecek kadar gelişmiş ve yaygınlaşmış bulunan hukuk hakkında umumî 
mahiyette bir kitabı tertiplemede, alel'umum bu kabil eserler üzerinde 
çalışanların karşılaştıkları "seçme" ve takdim tehir meseleleri kendileri
ni bütün ehemmiyet ve güçlükleriyle hissettirmektedir. Böyle bir kitap
ta bulunmasmm ^larurîUği üzerinde ittifak edilecek bazı ana mefhum ve 
întiesseBfsIerin yam sıra, bunlun açıklayıcı veya tamaiîüayjcı dfthf- m. gU 
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bi bilgilere yer verilmesi icabettiği, kısaca, muhtevaya t6rıeN'%'ü ve şümul 
itibariyle çizilecek hududun tâyini hususunda, bu vadide yazılmış yerli 
ve yabancı eserlerde birlik yoktur. Esasen bizatihî mevzu, sübjektif âmil
lere geniş imkânlar bahşetmektedir. Bu bakımdan, kitabın tâli mahiyet
teki muhtevasının tesbitinde, bahislerin şümulünün tayininde ve takdim 
ve tehirlerdeki aksaklıklıklan ancak zamanla ve elde edilecek tecrübe-

„lerîe gidermek mümkün olabilecektir. 

Kitap.aynı veya benzer isim taşıyan eserin pek çoğunun aksine mün
hasıran sivilist görüş ve tasniflerin hâkimiyetine terkedilnıemeğe çalışıl
mıştır. Uzun bir maziye ve köklü müesseselere sahip olan hususî huku
kun, nasıl bir tekâmüle ulaştığı ve ne derece işlenmiş bulunduğu malûm
dur. Fakat ajmı hususî hukukun, tekâmülün tamamladığı ve her geçen 
gün âmme hukukunun istilâsına artan bir ölçüde maruz kaldığı da, mo
dern müelliflerin çoğunluğunca müşahade ve beyan olunan bir gerçektir. 
İnkişaf sırası âmme hukukuna gelmiş bulunmakta ve modern hukuk, 
•âmme hukuku kadrosu içinde, onun müessese ve münasebetlerinde ge
lişmektedir. Bu itiV)aı]a mümkün olan her yerde, ele aldığımız müessese ve 
münasebetlerin âmme hukuku açısından görünüş ve mânâlandırılışları-
nın da belirtilmesine elden geldiği kadar gayret ettik. 

Bu kitabı ilerde tekrar yayınlayabilmek nasip olursa onu, kusurla-
rmdan biraz daha kurtulmuş olarak ortaya çıkarmak şüphesiz en büyük 
emelimizi teşkil edecektir. Bu emelin gerçekleştirilmesi yolundaki gayret
lerimizde, sayuı meslekdaşlarımızın ikaz ve tenkitlerinin aydınlığına bü
yük ihtiyacunız vardır. Bize ışık tutmak ve yol göstermek lîıtfunda bu
lunacaklara minnet ve şükranlarımızı şimdiden arzederiz. 

Ankara, Mßj-t 195Ö MıAbiî özyörük 
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G î R î Ş 
SOSYAL HAYAT VE NÎZAM ZAKUBETİ 

(1) — Bilhassa Hukuk'un bütünü üzerinde yazümış kitapların bü-
jük bir kısmı aynı cümleyle söze başlar: «insanın tekbaşma yaşayabil-
mesme imkân yoktur; insan, ancak cemiyet halinde yaşar.» 

Gerçekten, bu cümlenin ihtiva ettiği müşahade, bütün sosyal ilim
lerin ve tabiatiyle bu arada Hukukun da mûta'sını (veri'sini) teşkü eder. 
Zira münferit ve mücerret insan'ın Hukuk ilminde yeri yoktur. Hukuk, 
insanların birbirleriyle münasebetlerinde riayet etmeleri gereken kaidele
ri, belli bir çeşit münasebete müteallik kaidlerin bütünü demek olan (hu
kukî) müesseseleri ve jıihayet bu müesseselerden meydana gelen veya, 
başka bir deyimle, bu kaidelerden örülmüş bulunan sosyal hayat niza-
mmı inceler. O halde Hukukun vasat'ı (çevresi) insan cemiyetidir. Bin-
netice. Hukukun incelenmesine de, insan cemiyetinin incelenmesiyle baş
lamak icabeder. 

I. ÎNSAN CEMİYETİNİN ÖZELLİÖI 

(2) — însanm ancak cemiyet halinde yaşayabileceğini, cemiyet dışm-
da tekbaşma yaşayan insan olamıyacağmı ilk belirtenin meşhur filozofu 
Aristo (m. ö. 384-322) olduğu söylenir. Aristo'ya göre, insan bir zoon 
politsbon'dur. (1) 

Aristo'nun bu müşahadesi, hakikatin tam bh* ifadesidir. Zira insan, 
daha dünyaya gelirken en küçük cemiyet tipi olan ailenüı bu* ferdi hü
viyetini taşır ve hiç değilse bu aile içinde yaşar ve ölür. Tekbaşma ya
şayabilen insan, Robiason Cı^usoe gibi, bir hikâye kahramanı, bir hayal 
mevzuu olabilir. 

{]) Zoon politikoE tâbirinin, baaan siyasî hayvan (animal politique) olarak çev
rildiğine rastlarımaktadır. Böyie de olsa, buradaki siyasî sıfatının, Türkçede si
yaset kelimesine verilan mânâJardan iıerhangl biriyle ilişiği olduğu zannedil-
memelidir. Politikon, «polis» kelimesinden gelir ki, Yunancada şehir, kent , 
beWe demektir. Meselâ bir zamanlar Edirne'ye Andrino-poüs, Istahbula Kons-
tantino-polis denildiği gibi. Folis, Aristo'nun zamanında en mükemmel insan 
topluluğunu ifade etmekteydi. O halde, hakikî nıânâsiyie, zoon politikon'u, di-
îlmiae «siyasî hayvan;>äefU, sosyal hayvon olarak çeviiTnelî lâzımdır. 



Maamafih, cemiyet halinde yaşamak da insana mahsus ve münhasır 
değildir. Bir kısım hayvanlar da toplu halde ve hiç değihse dişüi-erkekli 
yaşarlar. Hattâ Jıayvan toplulukları içinde hayii karaıasık olanları da 
vardıi". Tabiat âlimleri, en karmaşık toplulukları rneydajıa getiren hay-
vanlaı-m başına bilhassa termit adı verilen beyaa karıncaları ve anları 
zikrediyorlar. Tesbit edildiğine göre termitler kısır olanlar ve olmayan-
lai' diye iki zümreye ayrılmakta ve kısır termitler de kendi içlerinde 
asker ve işçi termitler olarak bölünmekte, işçi termitler termit toplu
munun yiyeceğini temin ve depo ederlerken asker termitler de toplumu 
başka böceklerden gelecek tehlikelere karşı korumaktadırlar. 

. (3) — Haj'Vanlardan bazılarını, basit veya kannaşık halde toplu yaşa
mağa sevkeden sosyallik içgüdüsü'dür. Hayvanlar bu içgüdü dolayısiyle 
bir ars.ya gelmekte ve meselâ tennitlerde olduğu gibi, hattâ bir düzen 
içinde yaşamaktadırlar. 

Aynı içgüdünün insanlarda da mevcut okluğu inkâr edilemez. Fakat, 
toplumun meydana gelişinde, insandaki içgüdü, hayvandaki içgüdü ka
dar kuvvetli bir âmil (etken) teşkil etmemektedir. Hayvanın kendi ken
dini besleyebilecek ve koınıyacak duruma yetiştikten sonra da toplumun 
içinde kalması ve yaşaması sadece onun içgüdüdüne dayanmaktadn*. Hat
tâ bir termit gibi,o toplum içinde muayyen bir vazifeyi ifa edişi dahi iç
güdüsel (instinctif) tir. 

Buna mukabü insan, kendi ferdî varlığının ve toplumun bir üyesi bu-
lunduğuun farkındadır; bunu bilmekte, idrak etmekte ve toplum hayati
ni şuuru sayesinde laânâîandırmaktadır, 

Binnetice insanla hayvan arasmdaki fark, insan to^jluluklariyle 
h.3yvan-topluluklarının fark ve mahiyetlerini de tâyin etmektedir. 

Hayvanda inkişaf kudreti yoktur; bu sebeple muayyen bir hayvan 
ttıpluluğu, o cin.s ha.yvanm yeryüzünde görüldüğü ve öyle bir toplumu 
teşkil ettiği gündenberi aynı kalmıştır. Termit toplumu, arı toplumu, bin
lerce ve binlerce seneler evvelki aynı toplumdur. Buna' mukabil insan 
toplumu devamlı bir gelişme halinde bulunmu.ftur. 

Bundan dolayıdu' ki, bazı araştırıcıların (2) hajTaıı cemiyetlcfinden 
bahsetmeleri ekseri sosyologlar tarafından tenkit edilmektedir. Cemiyet 
fsoci^te) ancak insan topluluklarını ifade için kullanılabilir. Eşyalar bir 
araya getü'Udiği zaman .yığm teşekkül eder; hayvanların bii'araya, gelişi 
ise sürüyü meydana getirir; insanlar biraraya geldiği zaman cemiyet do
ğar (3)" 

(2) Mp,s=elâ A- E.spinas : Des Socî<St/;s Aniınales (Hajfvan cemiyetleri haltkmdti). Pa
ris, Alcaü, 1878, ikinci tabı. 

İ3) K. Kessler: tçUmalyata baflangıç. Tere- ZJ ' . Fmdıkoflu, tstanlbul, ISSfi, gf, 8-10 



(4) — Gerçekten insan cemiyetîyle hayvan sürüsünü ayıran farkların 
kaynağı insanlarla hayvanın farklanndadır. Bundan dolayıdır ki, en mü
tekâmil sosyal mahlûk olan insanda da evleviyetle mevcut bulunan sos
yallik içgüdüsü, hayvan topluluğundan olduğu gibi, insan cemiyetinin aslî 
dayanağını teşkü etmemekte, yerini sosyal dayanışmalara bırakmaktadır. 
Buna mukabil hayvan topluluğu içgüdünün eseri olarak ortaya çıkmakta 
ve içgüdüsel olarak devam etmektedir. 

n . — SOSYAL DAYAMŞMALAB (Solidarites sociales) 

(5) — îiisan akıl, idrak şuur sahibidir; yaratıcıdır; kendi benliğinin 
ve ferdiyetinin farkında olduğu gibi cemiyet halinde yaşadığmm, cemiye
tin bü' cüîs'ünü teşkil ettiğinin de farkındadır. însan, cemiyetten ayrıldığı 
zaman nefsini ve neslini muhafş,za edetniyeceğini bilmekte, ancak sosyal 
bir vasatta yaşayabileceğini müdrik bulunmkta ve bunu istemektedir. 

İnsandaki sosyallik şuuru, cemiyetin muhafaza ve devamı için fert
ler arasmda dayanışmaja zarurî görmektedir. 

Sosyallik şuurunun doğurduğu sosyal dayamşmalan müsbet müşahe
deler halinde ortaya koyan ve tahlillerini yapan, meşhur Fransız sosyolo
gu Emile Durkheim (Emil Dürkhaym) olmuştur. (4) 

Sosyal dayanışmalar benzerlik dayanışma» ve işbölümü dayanışması 
olmak üzere iki türlüdür. 

A) Benzerlik dayanışması (Solidarite par similitudes) 

(6) — Aynı cemiyeti teşkil eden fertler arasında çeşitli benzerlikler 
vardır. Yaşayış tarzları, medenî seviyeleri, inançları, düşünceleri, gıdaları, 
giyinişleri birbirlerine benzer. Hattâ hepsinde, belli başlı bazı ihtiyaçlar 
birbirinin aynıdır. 

Böylece, hemcinsleriyle kendileri arasmda yaşayış, ihtiyaçlar ve se-
ir bakımlardaırı çok kuvvetli benzerliklerin ve hattâ bazan ayniyetin (öz
deşliğin) mevcut olduğunu idrak eden insanlar, işbirliği ederlerse bu ih-
tiyaçlarmı daha iyi giderebileceklerini de kavramışlardır. îşte bu ka\Ta-
jaş, insanlar arasında benzerlik dayaıuşmasım (veya mekanik dayanışma 
solidarite mecanique) doğurmuştur (5). Bir yapıda çimentonun rolü neyse 
insan cemiyetlerinde de bu dayanışmanın rolü odur (6). 

(4) E. Durkhelrn: La division du travail social, 1891. 
(5) L. Duguit: Li'Etat, le Droit objectif et !a Loi positive, FontemoiEg, 1901, p. 40. 

veya Traits de Droit constitutionnel, T. I. 1927, p. 85. 
(6) G. Scelle : Le Droit public et la theorie de I'Etat (Introduction â l'Ğtude du 

Droit, Vol. I. Rousseau, 1951) p. 6. 



B) tşboliîiHtt dayanışmam (Solidarite par division du travail) 

(7) — tnsa.nlar arasında şu bahsettiğimiz neviden benzerliklere veya 
ayniyete mukabil pek çok da fark bulunduğu .şüphesbîdir. tn.sanlar, ne 
kadar birbirlerine benzeseler, tıpatıp birbirlerinirı eşi olamazlar; aralai'Ui-
da daha doğuştan bir takım farklar mevcut olduğu gibi cemiyet de, sine-
Jäindc barındırdığı insanların şahsiyetlerinde gömülü duran imkân ve isti
datlara, değişik gelişme istikametleri verir, insanlarda fizik ve moral ba-
kımdfin fertten ferde değişen pek çok huBus vardır. Hele iç hayatları itiba
riyle in.̂ 5anlar birer ayrı âlemdir. 

İnsanlar, bu farklılaşmanın doğurduğu çeşitli farklı ihtiyaçlarını ben. 
zerlik dayani5masiyle gideremezler. Bu sefer işbirliği değil, işbölümü yap
mak mecburiyetindedirler. Pamuk yetiştiricisinin, yaşayabilmek için ek
meğe, fırıncının, ekmek pişirel:»ihTiek için luıa; değirmencinin un elde ede
bilmek için buğdaya; buğday j'etiştiren çiftçinin de, diğer ihtiyaçları ara
sında, çıplak kaJmamak için beze ve kumaşa; dokumacımn, bez ve kumaş 
yapabilmek için ipliğe; iplikçinin de eğitebilmek için pamuğa ihtiyacı var. 
dır. Cemiyet içinde çeşitli iktisadî faaliyet sahalarma bölünen insanlar, bir 
zincirleme halinde birbirlerinin farklı ihtiyaçlarını giderebilmek için mü
badelelerde bulunurlar. Benzerlik dayanışması gibi, bu dayanışma da sos
yal hayatm temellerinden birmi teşkil eder. 

Medeniyet ilerledikçe bu dayarnşmalar ayrı ayrı cemiyetlere mensup 
insanlar arasında da gerçekleşmeğe ve bu sui'ctle o cemiyetleri bir bütüıi 
haline getinneğe başlar. , ' 

Sosyal dayanı,şmalann cemiyetleri; meydana getirişinde ve birleşti-
rişindeki muazzam rolünü daha iyi kayrayabilmek içîn milletlerin diplo
matik tarihlerine ve milletlerarası münasebetlerin bugün büründüğü şe
killere bakmak kâfidir. , 

m. — NÎZAM ZAKlTRETt 

(S) — insan cemiyeti sosyal da5'anışmalara dayandığına göre, sos
yal hayatm muhafaza ve devamı için dayanışmaları konımak ve kuvvet
lendirmek lâzımdu'. Bu da ancak fertlerin birbirleriyle ve bir bütün halin
de cemiyetle olan müna.sebetlei'inde, muayj'en davranış kaidelerine riayet-
-leriyle temin oİLUiabilir. Herkes kaideten istediği gibi hareket edebilmeli
dir. Pakat hudutsuK hürriyet olamayacağını da gene herkes kabul eder. 
Hudutsuz hürriyetler, hürriyctiîizlik doğurur; zira herkes, her istediğini 
yapabilirse, buna selâhiyetli kıhmrsa, o zaman hürriyeten ancak kuvvet
liler, mütecavizler ve zorbalar istifade ederler. İnsanlar arasında korkunç 
hij- mücadele başlar, tnsan, cemiyet içinde pî:ilmediği- bil'âkis konmduğu. 



emniyet içinde yaşadığı ve inkişaf edebildiği nisbette sosyal hayata talip 
olur. Cemiyetin ayakta durabilmesi için insanların mücadelerinin önüne ge
çilmesi, dayanışmalann gerçekleştirilmesi, geîiştirilme.^i lâzımdır. Sosyal 
hayat, bir scsyal münasebetler manzumesi (sistemi) olduğuna göre, bu 
hayatm muhafaza ve devamı için bu münasebetlerin nizamlanması zarurî
dir. Bu nizamlar, bu kaideler, dayamşlarm icaplanndan doğacaktu'. Cemi
yet, nizam, düzen demektir. Nizamsız, düzensiz topluluk olamaz. Hayvan 
sürülerinde dahi asgarî bir nizam vardır. Hayvanlar bu nizamm farkında 
değillerdir; bu nizamı idrak edemezler, fakat onu bozmazlar da. Zira bu 
nizamı onlaı-a içgüdüleri empoze etmektedir. Termitler, karmaşık ve kuv
vetli içgüdülerinin şevkiyle diğer hayvanlardan daha nizamlı yaşamakta-
du'lar. Fakat, dediğimiz gibi, en basit sürülerde dahi bir nizama tesadüf edi
lir. «Kurtların birbirlerini yememesi;- dahi bir nizam teşkil etmelctedir. 



Bölüm I 

SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN ÇEŞtTLt KAİDELER VE 
*HUKUK 

(9) — Sosyal hayatm ve dayanışmaîarm korunması İçin düzenlenmesi 
lâzımgelen sosyal münasebetleri, bir değil birkaç çeşit kaide düzenlemek
tedir. Bu kaidelerin mahiyetleri, kaynakları, kuvvetleri ve ele alıp tanzim et
tikleri münasebetler arasında muhtelif farklar vaî'dır. 1) Din kaideleri. 
2) Ahlâk kaideleri, 3) Muaşeret kaideleri ve 4) Hukuk kaideleri olmak 
üzere 4 kategori teşkil eden bu sosj'ai hayat kaideJerini sırasiyle gözden 
geçirelim. 

§ I. — DÎN KAİBELEKİ 

(10) — Din kaidelerinin aslî tanzim mevzuu, tanrı ile insan arasın
daki münasebetlerdir (1). Din, insanın, tabiat üstü bir takım kuvvetlerin 
veya varlıkların muayyen manevî mahiyetlerine inanmasım ve bu inancı
nı muayyen davranışlarla ifade ve teyid eylemesini ister. 

Dünya hayatı sona erip ahret başladığı zaman hangi insanın, yaratı
cısı indinde makbul olacağının, insan daha dünyada iken bilinip öğrenil
mesi ihtiyacı din kaidelerinin doğumuna âmil olmuştur. Ahrette ruh ra-
hathğma erebilmek için her din, insanların muayyen inançları samimiyet
le taşımalarını ve dünyada iken bazı şeyleri yapmalarım ve bazılarından 
da kaçınmalarmı şart koşar. O halde, din kaidelerinin hacim itibariyle bü
yük bir kısmı, insanların dünyadaki hayatlarına taallûk eder. Bu çeşit 
din kaidelerini, dinî inançîarm haricen teyit ve ifadesi demek ola'n ibadet 
kaideleri ve ahrette makbul sayılmak isteyen insanlarm birbirlerine kar
şı davranışlannda riayete mecbur bulundukları scsyal münasebet kaide
leri olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Bizi ilgilendiren, bu sonuncu mahiyetteki 
dili kaideleridir. 

(11) — Bu mahiyetteki din kaideleri arasında, bir dinden diğerine esas. 
lı farklar göze çarpmaz. Dinler arasmds ibadette ve bilhassäa inançlarda pek 

(1) A. Costo - Floret : Los probiâmes fondamentaux du Droit, Dûlloz, 1946 p. C4, 
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büyük farklar olabüdiği halde, insanların birbirleriyle olan münasebetleri
nin tanzimine müteallik kaidelerde ve bunların muhtevalarında fark, o dere
ce büyük değildir. Hiçbir din, ona inanlara, başkalarına fenalık etmek, yalan 
söylemek, hemcinsine kötü göz!o bakmak müsaadesini vermez. Öldünne-
luek başkasının malına, canına, ırzına tecavüz etmemek, başkasına her
hangi bir şekilde bir fenalık yapro.amak, yalan söylememek, zayıf ve muh
taç olanm yardmıma koşmak ves., her dinin, insanlara emrettiği belli baş-
h davranışlardır. 

Ancak bazı dinler, fejt arasındaki münasebetlerin tanziminde umu
mi ve mücerret (-= soyut) bir takmı esaslar koymakla iktifa etmemiş, 
bu münasebetleri daha yakmdan, daJıa hususi ve müşahhas {= somut) 
bir şekilde düzenlemeğe yönelmiş olabüirler. Meselâ islâm dini, bu ma
iyettedir. Bu dinin mukaddes kitabı olan ve Cenabı Hakkm Hazreti Mu-
hammed'e tebliğlerini ihtiva eden Kur'an-ı Kerim'de sosyal münasebetlerin 
derinliklerine inen hayii müşahha.s ve mufassal kaideler mevcut olduğu gibi. 
sünnet (2) icmâ (3) ve kıyas (4) suretiyle de Kur'an esasları genişletilerek 
koskoca bh- islâm hukuku (fıkıh ümi) meydana getirilmiş ve meselâ Türk 
toplumunun sosyal hayatmı. bu hukuk sistemi. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
yapılan hukuk inkilâbma kadai' tanzim ve idare etmiştir. î lat tâ «Osman
lı împaratoıiuğaı devrinde, yüisyılîarca, bir mukavele yapılmasından tutu
nuz da, bir kimsenin dişini doldurtmasma, fes veya şapka giymesine, 
mendil kullanmasma, kadınm yüzünü veya kolunu açabilmesine, lavanta, 
kolonya kullanılmasına kadar bütün fiil ve hai'eketler hep birer dinî iş 
gibi ele alınmış ve o görüşle halledilmek istenmiştir» (5) 

Görüldüğü gibi, aslmda tanrı ile insan arasındaki münasebetleri tan
zime matuf olan din kaideleri, binnetice insanla insan arasındaki müna
sebetleri de tanzim etmek suretiyle birer sosyal hayat kaidesi halini al
makta ve hattâ bu sahada bazan çok geniş ve şumûUü bir düzenlemeye 
s8,parak dinî bir hukuk sisteminin doğumuna da müncer olabUmektir. 

§ ii, -— AHÎ.ÂK KAtDELEEt 

Stisyal hayatı düzenleyen kaidelerin ikinci kategorisini ahlâk kaidele
ri teşkil eder. 

ez i «Hazreti PoygambeıiD, dini ye hukukî meseleleri haliederken koyduğu kıırai-
!.ara sümıet dfaUir» C. Üı;ok : Türk Hukuk Tarihi, 2 nci bası, 1B57. Bf, 51 

(S,i «tema, ijelU t i r da\'rc veya zamaE içinde ya-şaj^an fakilılerin, bir mesL-le üzerinde 
ajTiı fikirde olmEİandırv C. ÜçoV:, ayni eser, Sf. 53. 

H ) «Kıya«, Kuv'ar, VBva .sütmette halledilmiş o!an bir meselenin halündc kullanıl
mış o!an kuralın.., (diğer) bir mp„s«îeyi haî için, benzetilerek kunan!lm.as!clır» C. 
l;>;ok Rj'^ı eser, Sf. 54. 

(S) Sabri Şakir Ansay; Hukuk Bilimine Başîaugu;, T coi bas», 1958, »t, 60 
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1. — FERDÎ AHLÂK — SOSYAL AHLAK AYIRB'tl 

(12) — Bir kısım müellifler, ahlâki, 1) Ferdî veya sübjektif ahlâk 
ve 2) Sosyal veya objektif ahlâk cJraak üzere ikiye ayırırlar. 

Bunlara göre, ferdî yahni/ sübjektif ahlâk, inhanın kendi nefsine 
karşı yapmak veya yapmamakla mükellef bulunduğu bir takım hareketleri 
belirtir. Sosyal yahut objektif ahlâk ise insanın, hemcinsjeiine karşı yu-
karki mahiyetteki hareketlerini gösterir. 

Bazı müellifler, ahlâkî vaxifelcr sahasını daha da genişleterek ahlâ
kın sadece msamn kendi nef-^ine veya hemcinsine değü, tannya karşı 
Î6) ve hattâ hayvanlara karşı da vazifelerini ihtiva eylemekte olduğunu 
ileri sürmektedirler (7). 

Ahlâkı, ferdî alüâk ve sosyal ahlâk olarak ikiye ayıran. .müeüiflere 
göre, ferdî ahlâk kaidelerinin gaj-e.si ve binnetice bu kaidelerin emir ve
ya nehyettiği (yasak ettiği) fiil ve hareketlerin neticesi, inisan nefsinde 
namus, hay.siyet, fazilet, iyilik, dürüstlük gibi manevî değerleri tesis ve 
inkişâf ettirmek suretiyle, şahsı ve şahsiyeti, manevî cepheden korumak 
ve geliştirmektir. Meselâ, «yalan söylemem.ek, başkası hakkmda fenalık 
düşünmemek gibi şeyler, buraya girer» (8). 

Sosyal ahlâkın gayesi ise, bir takım emir ve yasaklarla, aynı mane
vî değerleri, fertlertırası münasebetlerde hâkim kılmaktır. 

(13) — Bu mahiyette ve bu suretle belü'tilen bir ayrım karşısında, 
insan, şu suali sormaktan kendini alamıyor: «Robinson Crusoe, ahlâk
sız olabilir miydi?» 

Gemisi battıktan sonra, j.ssız sedaya çıkışından itibaren, diğer bir 
adadan kaçıp kendisinin tek ba^şnıa yaşamakta bulunduğu adaya iîüca 
eden zenci Cuma ile karşılaştığı âna kadar geçen müddet içinde, acaba 
Robinson, nasıl ahlâksız oiabiUr, ne gibi ahlâksızlıklarda buhmabilirdi? 
Kime karşı? 

RobinKon, lîa.yâsızîık, haysij'-e'tBİzlik, kötülük, haksızlık, faziletsizlik 
edebilir miydi? Kime karşı? . 

Hiç şüphe yok ki, ferdin nefsine zatına, iç hayatına taallûk edermiş 
gibi göıünen bütün bu manevî ölçüleri ve değerleri, fert ancak cemiyet ha
yatında bulmakta ve cemiyetten almaktadır. Bu manevî ölçüler ve değer

ce) A. Costc-Florei. : Les Problemss fontlar.-.entaux du Droit, Dalloz. 1846 p. £7 
(7) Abdülhak Kemal Yörük: Hukuk BaşJr^ngı«, fatanhul, 1958, sf. 21 
(S) Hıfzı Veldet Velidedeuglu; MEÖenî Hukuton Umumî KsRsfan, 4 Ür.m hası, îs-

tanbu!, 1831 «f. 10 
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!er, gone ve dalma sosyaldir. Tek basma yaşayan bir iıiöaıı iyilik edebil
me imkânlarmdan mahnsmdur; biımetice iyilik edemiyeceği gibi, kötü
lük de edemez. O halde, faziletli olabilmesine veya olamamaama da im
kân yoktur. Fazilet, bir insanın nefsinde bulunabilecek manevî bir değer 
ohnakla beraber, tamamen sosyal'dir. Cemiyet ve sosyal münasebet mev
cut olmaksızın fazüet veya fımîetsizlik mevzuubahis olamaz. Haysiyet 
de aynı şeydir. Robinson için, aynı şekilde, haysiyet de mevzuubahis ola
maz. Bütün bu manevî'değcrîerin, ıssşz adasında tek başına yaşadığı 
müddetçe, Robiason'mı hayatmda yeri ve mânâsı yoktur. Robinson, ya
lan söyleyemez (ö) başkaları hakkmda fenalık düşünemez. Ancak diğer 
bir adadan kaçıp gelen Cvûna ile karşılaştığı zaımandır ki, Robinson için 
ve Cuma İçin, naınus haysiyet, fazüet, iyilik, fenalık mevzuubahis ola-
hüir. 

Bil şebek-, bir kısım müelliflerin yaptığı gibi, ahlâkı, ferdî ahlâk ve 
sosyal ahlâk olarak ikiye ayırmak bizce bir değer taşımadığı gibi, her
hangi bir maksada da hizmet edemez. 

Ahlâk iç.timaidü-; içtimaî olmak mecburiyetindedir. 

Ancak, ahlâk kaidelerini, doğrudan dogTuya sosyal münasebetleri 
tsınzinı edenlerle, fertleri, sosyal münasebetlerin selânretini temin için 
daha olgun ve mütekâmil birer insan standardına jmkselmeğe matuf 
bulunanlar olarak ikiye ayırmak mümkün şayılabUir*. Bu takdirde de 
tasnif, ilmî bir değer taşur^aktan aij'ade, ışüphesiz, sadece bir etüt kolay
lığı sağlar. 

2. — DİNÎ VE AHLÂKI KAİDELERİN MUKAYESESİ 

(İS) — Bası müelliflerin, ahlâk kaidelerinin insanların tanrıya kar
şı da vazifelerim belirtir olduğunu ileri sürmelerine rağmen bu kaidele
rin pek çoğunun ihtiva ettiği emirlerle din kaidelerinin pek çoğundaki 
emirlerin ayniyetine bakarak bu iki kategori, kaideyi, aynı mahiyette 
sanmamak lâzımdır ( lö) . Ahlak ve din kaideleri arasında gaye ve raüeyye-
de bakımlarından olduğu gibi messe bakımından da fark vardır. 

Din kaidelerinde asli gaye, evvelce de işaret ettiğimiz gibi, insanla 
tanrısı arasmdaki münasebetin tanzimidir. Bu münasebet, bilhassa fânî 

(9) «Camia, (yalan scylame) dediği zaman, istihdaf -ettiği gaye, yalan söylemekleu 
yalan söyleyen ferdin ruhunda hasıl olacak fena neticeye (ruhi tezat, ruh! su
kut, marazî halet) mftni olmak değil, yalandan camia için doğabilecek fenalık-
!arm önünü almaktır^ Sadrl Maksudî Arsal; Hukukun Umumi Esaslan, Anka
ra, 193T, sf. 4T 

(.1.0) Ahlâk ve âin arasmdaki münasobet isin. ref ; Bmile Beutrous : Morale et Reli-
gioa, Pari«, Fiammario», 192S 



hayatui sona erişiyie başlayan ruh hayatına mütealliktir. Ahlâk kaideleri 
ise insanların fânî hayatına yâni yeryüzünde yaşamakta oldukları haya
ta, bu hayatın maddî ve manevî cephelerine taallûk eder. 

Din kaidelerini çiğneyenler, bu hareketlerinin tepkilerini kaideten 
ahrette görürler; yaratıcılannm indinde makbul ve muteber bir kul sa
yılmazlar; JT.h hayatı ba.şladiğı zaman, dünyada iken din kaidelerini çiğ
nemiş olmanın tepküeri ve âzâbı ile karşılaşırlar. Demek ki, din kaidele
rinin müejyedeleri, yâni o kaideler çiğnendiği takdirde çiğneyen hakkın
da \Tiku bulacak olan tepkiler, ahrete, ahret hayatına mütealliktir. 

(14) — Düı kaidelerinin kaynağı, tanrının iradesi, yâni ilâhi irade
dir. Yaratıcuun, peygamberler vasıtasiyk- insanlara bildirüen emirlerinin, 
pratik hayat)!! icapları için tefsir edüraesi, tamamianrnası veya kıyasen 
tatbiki suretiyle geııialetilmeai, bu kaideleri, diinvvnl veya beşefî kay
naklara raptetmez. 

Ahlâk kaidelerinin kaynağı ise, ilâiıi irade değildir-. Bu kaynak, in
sanların maşerî vicdanıdır. Böylece de, ahlâk kaidelerinin rnüeyyedeleri, 
ahret hayatına değil, dünya lıayatma taallûk eder ve bu hayat esnasmda 
kendüıi gösterir. Ahlâkî müeyyedelerin bilhas.sa manevî oluşu, müeyye-
deler bakımından din kaideleri ile ahlâk kaideleri arasında bir ajraiyet 

. yaratmaz. 

3. — AHLÂK KAİDELERİNİN KAYNAÖI MESELESİ 

(15) — Din kaidelerinin kaynağı Uâhi irade olduğu halde, ahlâk ka
idelerinin kaynağı beşerîdir,- dedik. Gerçekten, ahlâjî kaideleri, insan 
eseridir. ' , 

Fakat acaba bu kaideler ferdî vicdanlardan nn doğmakta, yoksa 
maşerî vicdanda mı teşekkül etmektedir? 

Bu hususta da düşünürler arasında görüş ve anlayış as^Pihkları var
dır. Bazıları, fertlerdeki ahlâk kaide ve ölçülerinin, onların ,ft?rdî %T.cdan-
larram eseri olduğunu, bazı da bunların, toplumun müşterek' vicdanından 
doğduğunu ileri sürerler. Meseîâ, ahlâk ksidelermi ferdî vicdanların mah
sulü sayanlardan birine göre (11) «ansan, ahlâkın esaslarını kendi ruhun
dan ahr. Bir hareketin ahlâka uygım veya mugayir telâkki edilmesi, an
cak o hareketi yajpan şahsa nisbetledir.» 

Gerçekten ferdî bir ahlâkm, yâni sosyal münasebetlere dair olmayıp 
insanı ferden muayyen emirlere muhatap tutan ayrı bir kaideler sistemi-

(11) pauigçn: îOtik.» fS>I. Aî'Sfti; Hukukun Umumî Ksasian, »?, iit'âDû ır^Khtı) 

u 

file:///Tiku


İlin mevcudiyetini kabul edenler için, ahlâk kaidelerinin kaynağı, ferdî 
viedanlsx ohnak lâzımdır. 

Bununla beraber, ahlâkın münhasıran sosyal olan mahiyeti nazara 
alınır ve tek fert için ahlâkın mevcut olamayacağı tarzmdaki görüş be
nimsenirse, ahlâk kaidelerinin menşeinin de maşerî vicdan olduğunu kabul 
etmek zarureti kendini gösterir. Yukarda da beyan ettiğimiz gibi, ahlâk 
kaideleri' sosyal hayatı j:an2im eden kaidelerdendir, Bu kaideler, sosyal 
davranışlar ve münasebetler hususunda, asııiar boyunca maşerî vicdan
da belirse kıymet hükümlerinin birer ifadesidir. İnsanlar, muayyen şe
killerde hareket etmelerinin, meselâ muhtaçlarm yardımma koşmalarmm 
birbirlerine yalan söylememelerinin, kötülük etmemelerinin faziletine in?ın-
raışlar ve ancak böyle yaşandığı takdirde, insanlık haysiyetine uygun 
mes'ut bir cemiyet hayatınm sürülebileceğini kabul etmişlerdir. Kanaati
mizce ahlâk kaideleri, maşerî vicdanın, insanların manevî standartları 
hakkında bazı esaslar da koymak suretiyle, sosyal münasebetleri, bu 
manevî standartlara uygtm surette tanaim için vaz ettiği bir takım kaide
lerdir. 

8 m . — MUAŞERET KAlBEî^JEIit 

(16) — Mvıaşeret kaideleri, sosyal hayatı düzenleyen kaidelerin di
ğer bir kategorisini vücude getirirler. 

İnsanların birbirleriyle münasebetlerinde, tei'biye ve nezaket icapla-
rımn neler olduğunu belirten rauaşeret kaidelerine, moda kaidelerini de it
hal etmek mümkündür. 

Muaşeret kaidelerinin, sosyal hayatı tanzimdeki rolü, hiçbir vakit din 
veya ahlâk yahut da hukuk kaideîeriyle kıyaslanaraaz. İnsanlann mua
şeret kaidelerine riayetkar olmadığı bir cemiyet, dağılmak, çözülmek 
tehlikesine maruz değildir. Fakat muaşeret kaidelerine uygun hareketler 
sosyal hayatı daha zevkli kılar. Terbiyeli, nâzik insanlardan mürekkep 
bir toplulukta sosyal münasebetler daha munL? daha yumuşak, daha za
rif ve ferahlatıcıdır. Herkesin birbirine terbiye dahilinde hitap ve, mua
mele etmesi, dostlarm birbirlerini selâmlamalai'i, sıkıntıdaki bir dostun 
aranması, tanıdıkîarm sevinç ve kederlerine iştirak, yçmekte sohbette 
muayyen şekiUerdeki davranışlar, insanlar arasında sevgi ve saygıyı art
tırmak suretiyle sosyal bağları kuvvetlendirir. Muaşeret kaidelerine ri
ayetsizlik, bu bağları sarsmak suretiyle ferdi, cemiyetin müşterek zevk
lerinden uzaklaştırır. 

(17) __ insanlann giyimleri de muayyen kaidelere bağlanmıştır. Ba
al sosyal muhitlerde bu hususta büyük bir titizliğin gösterildiği vâkidir. 
Fakat herhalde giyim meselesinde, cömiyetin en mütevazı fertlerinin da' 
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hi riayet etmeleri gereken ve mümkün olan bir takım esaslar vardır. Me-
.selâ bisira cemiyetimizde yamalı elbise giymek biç do ayıp değildir; 
ama yü'tık üstbaş ayıp sayılır. Fakir olmayan bir kimsenin, bir kış günü 
ne kadar iyi yünden yapılmış ve ne derece pahalıya mal olmuş olursa 
olsun, insanı çok iyi ısıttığı düşüncesiyle bizim cemiyetimizde beyaz elbi
seyle dolaşması, ona karşı, müsait olmayan bir intiba uyandırır, alay ve 
şilesi olur. Böyle bir kimse için gerçi kaba veya terbiyesiz denmez; fa
kat garip ve acayip bir insan olduğuna, cemiyetin diğer fertlerine karşı 
umursamazlık gösterdiğine hattâ onun laûbalî olduğuna hükmedilir. 

Muaşeret kaideleri, bazı münasebet sahaîarmda, daha kesin ve ciddî 
ifadelere ulaşmışlardır. Meselâ devlet işlerinde teşrifat (prptokol) esasla
rı, iki dostun birbirini selâmlamasından, birbirine saygı göstermesinden 
daha önemli ve bağlayıcı bir mahiyeti haizdir. Hattâ bu gibi resmî mu
aşeret kaideleri için Kanunlarda hükümler dahi vardır. 

Muaşeret kaideleri sadece muayyen bir sosyal grubun içinde ve 
onun fertleri arasmda değil, bizzat sosyal gruplar arasında da mevcut
tur. Meselâ devletler arasmda, diplomatik münasebetlerde, muaşeret ka
ideleri pek önemli bir yer tutar ve bu kaidelerin ithâli, bazan, beynelmi-
le münasebetleri rencide eder. 

§ IV, — HIJKÜK KAlDELEKt 

1. — TARİF MÜŞKÜLÂTI 

(18) — Sosyal hayatı düzenleyen kaidelerin en mühim ve diğerleri
ne nisbeti en yaygm ve mükemmel kategorisini» hukuk kaideleri teşkil 
eder, •" 

Fakat Huktik nedir? »̂  

Hukuka giriş olmak üzere yazılan bu kitapta, okuyucuya, hukukun, 
hukukçuların ve hukuk üzerinde zihin yormuş düşünürlerin hiç değüse 
ekseriyetince kabul edilmiş bir tarifini verebilmek imkânmdan mahrum 
bulunuyoruz. Zira tek bir hukuk anlayışı olmadığı. için, bir-tek tarif de 
yoktur. 

Hukuk hakkmda azçok filiir sahibi olmayan bir kimse, müracaat 
edeceği her hukuk kitabında, başka bîr hukuk tarifiyle karşılaşınca şüp
hesiz şaşırır. Hele birbirine zıt hukuk ekollerine mensup hukukçularm 
eserlerine başvuranların o eserlerde görecekleri tarifler gerçekten şaşır
tıcı olacaktır. 

Hukukçular, bilhassa hukuk kaidesinin kaynağı üzerinde bir anlaş-
»6ya varmarniflardu'. Eamsaıla böyle bir anlaşmanın hasıl olacağını mn^ 



iielmek de hatâdır Zira, hukılkçıAann bir kısmı hukuku tam bir objektif 
lik içinde ele almamakta, ekseriya .onu hukuka yabancı, hukuk-dışı mak-
satlarm gerçekleştirilmesine yöneltmek temayülünü göstermektedirler. 
Hukuk kaidesinin menşe ve mahiyeti, bir takım peşin hükümler ve süb
jektif âmillerin tesiri altında ele alındığı ve dinî, iktisadî yahut siyasî 
muayyen gayelerin emrine verilmeğe çalışıldığı müddetçe, onun gerçek 
mahiyetini aydmlatmağa've müsbet, objektif bir tarifini vermeğe imkân 
ülaraayacaktn*. 

Hukukun tarifi, hukuk, kaidesinûı kaynağı meselesine bağlıdır. Hu
kukun kaynağı (aslı yahut maddî denilen kaynağı) nedir? Hukuk kaide
si nerede doğar, nerede teşekkül eder? Onu meydana getireu âmil veya 
âmiller hangUeridir? 

Kimisi hukuk kaidesinin tabiattaki düzenden çıktığmı söylemiştir. 
Onun Tanrımn iradesi eseri olduğunu, Tanrı üe bir ilişiği bulunmayıp 
insanların hukuk kaidelerini kendi akılları sayesinde keşfettiklerini, hu
kukun devletin iradesi olduğunu, milletin iradesi olduğunu, iradeden de
ğil toplumun müşterek vicdanmdan doğduğunu, insanların daha cemiyet 
hayatma başlamadan veya katıbnadan önce sahip bulunduklrı bîr takım 
hakları korumak üzere bu hakların zatından meydana geldiğini, huku-
kıuı yegâne kaynağının anayasa olduğunu vs üeıi sürenler vardır. îsviç-
ı-eli profesör Claude Du Pasquier (Klod du Pakye) «Hukukun genel teo
risine ve felsefesine giriş» adını taşıyan fransızca eserinde, 7 hukuk teo
risi tarafından ileri sürülmüş 19 önemli tarifi misâl olarak naklediyor 
(12) 

2. — TÂRlF DENEMESİ 

(19) — Mademki hukuku herkes aynı açıdan görmüyor, onun ma
hiyeti üzerinde, müsbet ilimlerin ekseri meselelerinde olduğu gibi müte
hassıslar, bir mutabakata varamıyorlar ve bu yüzden çeşitli hukuk tarif
leri teklif ediliyor, o halde burada da bir tarif denemesine girişmek ni
çin? Zira nasü olsa bazı hukukçular, hukuka başka açıdan baktıklai-ı 
için, bu verilecek tarifin de yanlışlığını, eksikliğüıi veya fazlalık ihtiva 
ettiğmi öne sürmeyecekler midir? 

Deneme teşebbüsümüze yapılabilecek bu itiraz, mantıken doğru gibi 
gözüküyorsa da, aslında hiç de kuvvetli değüdir. Çünki hukuka bizim 
açımızdan bakmayanlar için bizim vereceğimiz tarif nasıl «yanlış» ise, 
aynı şeye onların açLsmdan bakmayan bizler için de onların veı-dikleri hu
kuk tarifleri «yanlış» tu-, islâm hukukunun ve aynı zamanda evrensel 

nS) Introduction 4 )a thâorie gAn r̂ale et & la Philosophie <Jy Droit, s feme M, 194«. 
p'ilachaux çt Nlcstl«, \u ?84 m. 
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mantığın bir kaidesidir: «îçtihat (ösel görü) ile içtihat nakzolunmaz (bo
zulmaz)» Yâni kimse, kendi şahsî görüşüne uymuyor, şahsî kanaatine 
aykırıdır diye bir başkasmm görüş ve kanaatinin yanlış olduğunu iddia 
edemez. " 

Hukukta da kanaatler değişiktir, her kanaat sahibi diğerlerinin ka
naatinin yanlış olduğunu ileri sürmektedir diye kimse, kendi görüşünün 
bir ifadesini teşkil edecek olan bir tarifi ortaya koymamalı mıdır? Şüp
hesiz hayır. Bahusus hukuk hakkında, onu incelemeye başlayacak olan 
kimseler için yazılmış bir kitapta mutlaka bir tarif vermek zarureti var
dır. Bu, metot bakımmdan lüzumludur. 

(20) — Münakaşasını, okuyucunun hukuk hakkında biraz daha bilgi 
sahibi olarak gözden geçireceği ilerki bahislere bırakarak, şimdi kısaca 
benimsediğimiz tarifi bildirelim: Bizce Hukuk, sosyal münasebetleri dü
zenleyen ve devletçe tatbik olunacak maddi müeyyeıleîerle mer'iyeti temiu 
edilmiş bulunan sosyal davrauış liaideSerinin bütünüdiir. 

Bu tarifin içinde şu fikirler yer alır: 

1) Hukukun görevi sosyal münasebetleri, yâni bir cemiyeti meyda
na getiren fertlerin, bu, birlikte yaşama vakıasından zarurî olarak do
ğan münasetlerini düzenlemek, bir nizama bağlamaktır. 

2) Sosyal münasebetltäri düzenlemek, münasebetin karşılıklı iki ta
raf mm birbirlerine ne suretle davranacaklarını belirtmek suretiyle oîur; 
davranışı, hukuk kaidesi tesbit ve ifade eder. • '• 

3) Fertlerin hukuk kaidelerine riayetleri sosyal dayanışmaların, sosyal 
b.ayatın, bizzat cemiyetin ve hattâ bizzat ferdin kendi selâmeti namına 
elzemdir. O halde fert, hukuk kaidesine riayet edip etmemek hususunda 
serbest değildir; o kaideye riayet etmek, o kaidenin' emrettiği şekilde 
davramnak, sosyal münasebetleri o kaideye uygun olarak kurmak ve de
vam ettirmekle mükelleftir. Fert hukuk kaidesine rlaj^ete, devlet tarafın
dan zorlanu'. 

4) Bu zorlama maddîdir. Hukuk kaidesini ihlâl eden fert, öteki dün
yada cezasını çekecek bir günahkâr veya bu dünyada ayıplanan bir kim
se olarak kalmaz, fakat devletin maddî kuvvetiyle karşı karşıya gelir 
ve hareketinm maddî tepkilerini görür. 

Hukuk üzerindeki incelemelerimize devam edebilmek için şimdilik bu 
açıklama yeter, 

m 



§ V — HUküK KAİDESÎÎTÎN Dfâ. AHLÂK MT. MUAŞEEET KAİ-
BELERÎYLE MüKAYESESt 

1. — HUKUK KAİDESİYLE DÎN KAİDESİNİN MUKAYESESİ 

(21): — Yukarda din kaidelerini incelerken, bu kaidelerin, herşey-
den önce insanla tannsı'arasmdaki münasebetleri düzenlediğini, fakat in-
aamn makbul bir kul olabilmesi için dünya hayatında hemcinslerine kar
şı da muaj'yen şekillerde davranması gerektiğinden dolayıdır ki, din kai
delerinden bir kısmımn sosyal nıünaısebetlerc müteallik hükümler ihtiva 
ettiğini söylemiştik. 

Sosyal münasebetlere ve davranışlara müteallik esasları da ihtiva 
etmeleri dolayısiyle din kaideleriyle hukuk kaideleri arasında her zaman 
bir içice geçme mevcuttur. Meselâ, dünyada insana, başkalarına fenalık 
yapmamayı emretmeyen hiçbir din yoktur. Hukuk da fenalıkları yasak 
eder. Din, «öldürme, çalma, kötü söylemes der. Hukuk da aynı şeyleri 
emretmektedir. Bu bakmıdan her cemiyette dinle hukuk ai'asmda müşte
reken tanzim edilmiş bir saha vardır. 

Yalni2 lâik cemiyetlerle lâik olmayan cemiyetler arasında din-hukıık 
münasebetleri bakımından mühim bir ayrmı yapmak zarurîdir. Eski me
deniyetlerin ve halen de devrimizin lâik olmayAU, din ile dünya işleınnin 
eyrılmamış bulunduğu cemiyetlerinde din kaidelerini çiğnemek, hukuk 
kaidelerini de çiğnemekle bir tutulmuştur. Bu topluluklarda carî ıımte-
ber bir dinin hattâ inançları dahi, ibadeti gibi hukuk kaidelerince temi
nat altına almmıştır. Resmî devlet dini kabul edilen memleketlerde bu 
dinin gerektii'diği inançları taşmıadığı belli olan, ibadetini yerine getir-

• ırıeyen kimseler devlet tarafından takip ve tecziye edilir. Adedâ inanç ve 
ibadetler hukuk kaidelerince de tanzim edilmiş gibidir. 

Meselâ bizde eskiden bu durura mevcuttu. Hattâ, lâik bir devletin 
ics'm edildiği cumhuriyet devrinin yakmlarına kadar, ramazanda, orue 
yemek dinen günah olduğu gibi hukuken de cezayı gerektiren bir hareket 
mahiyetinde kabul edilmişti. 

Resmî bir devlet dini olmayan, din ile dünya işlerini ayıran ve vatan
daşlara vicdan hürriyetini tanıyan memleketlerde muayyen dinî inançla 
rä taşımamak veya muayyen ibadetlerde bulunmamak bir suç teşkil etmez. 
Bunun dışında, sosyal davranışlara müteallik kaideler sahasmda ise biı 
kimse bazan hem bir din kaidesini, hem de bir hukuk kaidesini ihlâl et
miş olabilir. Meselâ hırsız, bu durumdadır. Fakat lâik cemiyette, hu^sıza 
ceza verilmesi, tanrının emrine aykırılık etmesinden ve günah işlemesinden 
dolayı değildir; Cçga Kaminuiw ihlfıl etmestadeH dolayıdır, Çsm kammu 
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ise, hırsızlığı, muayyen bir din, bu hareketi güııslı olarak vasıflandırdığı 
için jrasak etmemiştir. Ceza kanununun koyduğu bu yasak, cemiyeti kcru-
mak, sosyal Imystm selâmetine iıalei fjeürihaemesini temin etrnek içindir. 
O halde, lâilı t i r cemiyetle, dinle Isiıkukun tedahül ettiği, yâni içice geç
tiği sosyal münasebet ve davranışlarda evvelâ tanainıdeki gaye farkını 
göxetmek gerekir. Din kaidesi birinci derecede olarak tanrı ile onua kulu 
arasındaki münasebeti nazara alnıışür; insanla.r'in birbirleriyle münase
betlerini tanzim etmekte de gaye, asbnda insanın tanrı ile münasebetini 
düzenlemektir. Hukukun ise lâik bir cemij'ette, böyle bir gaj'CEİ olamaa. 
Hukukî nizam dünyevî bir rıizamdu'; hukuk, fertler sî'asmdaki münase
betleri cemiyetin ve cemiyet hayatmm selâmeti narama düzenler. 

(32) — Hukuk kaidesiyle din kaidesi arasında, bu gaye farkından baş
ka, kaynak (menşe) ve rmieyj'-ede farkı da vai'dır. 

Dm kaidelerinin kaynağı ilâhî idare olduğu halde, hukuk kaideleri-
nia kaynağı beşerîdir. Cessa kanunundaki yasaklar, muayyen bir dindeki 
yasaklan tekrarlamak ve onları devletin maddi kuvvetiyle desteklemek 
için konulmamîşür. Bu fsebepledir ki Ceza kanununun suç sayıd.ığı her 
fül aym mamanda bir günah teşkil etmemekte ve Ceza kanunu da her
hangi bir dinin günah saydîğı bütün hareketleri suç saymamaktadır. 

Hukukun müeyyedesi, yâni hukuk kaidesine riayeti temin için konul
muş olan zorlama (hukuk kaidesini yürürlükte tutacak destek, dayanak) 
maddîdir, bu dünyaya mütealliktir, bu dünyada ve devlet eliyle hukuk kai
desini çiğneyen ferde tatbik «dîlir. Fert para cezasına çaptırılır, bapse-
dUir, sürülür, hayatına son verdirilir, yş-ptığı hukukî muameleler yok ve
ya hükümsÜK veya sakat sayılır, tazminata veya ihlâl ettiği durumu 
eski haline getirmeğe mahkûm edilir. 

Din kaidecini ihlâl eden ise cezasını, fanı hayatı sona erip ahrete in
tikal ettiği zaman görür. Din kaidesinin yürürlüğünü sağlamak için onun 
dayandırıldığı destek (müeyyede) rnaddî ve dünyevî değildir. 

2. ~ HUKUK KAİDEStYLE'AHLÂK KAİDESİNİN MUKAYESESİ 
A) AFiKrAÎIN aEI.tŞME.SÎ " 

(23) .— İkisinin de menşei beşerî olduğu için, hukukla ahlâk arasm-
da, hukukla din arasında olduğundan daha geniş bir tedalıül bulunmak
ta ve iki kaidenin birbirinden ayrılması güçlük arzetmektedir. Gerçek
ten hukukun mahiyeti hakkında besledikleri öael kanaatler dolayısiyîe 
bazı hukuk düşünürlerinin daima hukukla ahlâkın yanı şey olduğunu id
dia etmeleri gibi, tarihin her devrinde de. bizim burada yapmağa çahşa-
cağımı« )nT »ynma rastlanmaz, 



Eski devirlerde sosyal hayat kaideleri din, ahlâk ve hukuk kaidele
ri olarak ayrılmıyordu. Her üç kaide de sosyal münasebetleri düzenle
yen hükümleri ifade ettikleri igiii aralanndaki farkları araştırmak üze
re tahlillere girişilmiyor, görünürdeki durumla iktifa ediliyordu. Öldür
mek, galmak, fenalık yapmak yasaktı; tanrı bunu böyle emrediyor, ah
lâk aynı şeyi söylüyor, hukuk bu hareketleri bü-er suç olaı-ak tasvif edi
yordu. Bu yasaklara riayet etmeyenler hem günahkâr, hem ahlâksız, 
hem suçlu oluyor ve daha bu dünyada hareketinin cezasını çekiyordu. 
Eûnler, ahlâk prensipleriyle doluydu; hukuk dinleri destekliyor ve binne-
tice aynı şekilde ahlâkı da desteklemiş oluyordu. 

Ancak medeniyet inkişaf yolunu tuttuktan sonra din kaidelerinin bü
tün sosyal münasebetleri kavrayamamağa başladığı görüldüğü gibi, ah
lâkın da aynı şekilde yaygmlaşamadığı gözden kaçmadı. Hukukun dü
zenlediği öyle münasebetler vardı ki bunların ne dinî, ne de ahlâkî ölçü 
ve icaplara uyabilecek hiçbir tarafı yoktu. 

Hukukla ahlâk arasında fark bulunduğu, ilk defa, hukukun dinî 
esaslardan kurtularak müstakil bir gelişmeye kavuştuğu Roma'da anla
şıldı. Roma hukukçuları, hukukun müsaade ettiği herşeyin mutlaka ah
lâka da uygTin düşmesi icabetmediğini ve netekirn de ahlâkî hiçbir tarafı 
ohnsyan hukuk kaideleri bulunduğunu tesbit etmişlerdi. (13) 

Hukukla ahlâk arasında mevcudiyeti böylece Roma'da tesbit edilmiş 
bulunan fark, Ortaçağda kayboldu. Çiinki hukukun da din veya ahlâk 
gibi ilâhî bir kaynaktan doğduğuna o devirde inanılıyordu. Hukuk da 
tanrının emirlerinden ibaretti ve onun bir, eseriydi. Tanrmm emirle
rinde, sosyal münasebetleri tanzim eden bütün kaideler, bütün incelikler 
mevcuttu. (14) 

Yeniçağda ise hukuku ilâhî bir kaynağa'bağlamak fikri, hür düşünce
nin gelişmesi dolajısiyle bazıları tarafından terkediHnoe, hukukla ahlâk 
arasındaki farklar üaerinde yeniden durulmağa başlandı. Bu iki kaide 
aî-a;-ında, çok kuvvetli bir benKei'liğin mevcudiyeti teslim edilrıiekle bera
ber, bir aynij?etin (ösdeşliğin) mevciît olduğu kabul edilmiyordu. Çiinki 
lîiç de ilâhî herhangi bir kaynaktan gelmemiş ve üstelik ahlâkî herhangi 
bir vasıf yahut mahiyet göstermeyen bazı sosyal münasebet kaideleri 
vardı ki bunlara riayet devlet kuvvetiyle temin ediliyordu. 

B) MÜNASEBETİN ŞÜMÜÎ-Ü 

(24) — Hukuk da, ahlâk da (bazüarma göre sadece «sosyal ah-

(13) P. Roubier: Theorie gSnsraie tlu Droit, 2 eme ed. Slrey, 1951, p. li 
(14) H!, Hii'ş; K'jkuk felsefesi ve sosyolojisi dersleri, Anlr.ara, İPlö, Sf. IIO. 
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lâk») EOsyal münasebetleri tanzim ediyorlar. Bu. müşterek tasısim o de
rece şümullü ki, ilk nazarda hemen lierAcn bütün sosyal münasebetleri
mizin kem hukuk, hem ahlâk tarafından kapsandığmı zannediyor ve dik
kat etmezsek, ahlâka aykırı her hareketüî aynı zamanda hukuka da ay-. 
kırı olacağmı dahi söyiebiliyoruz. Halbuki dilîkatli bir tahlil bise, bu iki 
kategori kaide arasında benzeşen veya aynı olan noktalarla, farkhlaBar,-
ları gösteriyor. 

E\n^elâ hukuk kaidelerinin hirbir zaman insanlara, ahlâkın aksine 
hareketi emi'etrnediği görüyoruz. Ahlâk kaidesi -vSîkmtıda olan kom<7ii-
nun yarclımma koş.» dediği ıraman, hukuk kaidcîd, «böyle bir yardım ya-
saktu:» demiyor. Hukuk sadece ahlâkın her «yap» emrine iştirak etmiyor: 
yâni ahJâkm ferde j-'üklediği her vecibeyi hukuk yüklcmiyor. Meselâ ah
lâk, bir kim.senin diğerine borcunu, ne zaman olursa olsun mutlalta öde-
ıneBİni emrediyor. Faka.t hukuk, bu mecburiyet içi.n bir zaman haddi tes-
bit ediyor; borç baki ksJmakla, mevcut olmakla beraber, muayyen bir 
müddetin geçmesiyle fert bunu ödemek mecburiyetinden kurtuluyor; o 
müddetin sonımdan itibaren devlet, ferdi, borcunu ödemeğe zorlamıyor; 
ahlâk ise borçlarda nıürunıaaman kabul etmij'or. Fert daima borcunu 
ödemeMir. Hukuk kaide?! ise, dediğimiz gibi, ferdi, borcunu ödemek hu
susunda muayyen bir zorlama müddeti tesbit etmiş; onun dışmda ferdi 
zorlamıyor; fakat «bundan sonra borcunu ödeme* de demiyor; bü'âkis 
münırzamana dahi uğramış olaa, ödenen borcun geri alınmasını tasvip 
etmiyor. «Borcum mururuaamana uğramıştı, ödemek mecburij'etinde de
ğildim., fakat ödedim; şimdi ise pişman oldum,, alacaklı paramı geri ver
sin» şeklindeki bir talebi hukuk desteklemiyor. 

Asıl mühim olanı, hukuk, ahlâkla hiçbir ilişiği olmayan, onun tan
zim etmediği, edemiyeceği bara sosyal münasebetleri tanzim ediyor. Bu
nu bilhassa devletle ferdin münasebetlerinde göıüyoruz. Devletin yapı-
smda, işleyişinde, fertlerle münasebetinde ahlâkın yeri bulunmuyor. Bir 
vergi mükellefinden alınacak verginin yüzde 15 yahut 5 yahut 25 olma-
amm ahlâkî herhangi bir mahiyeti yoktur. Bir mahkem'eniu, davaya ba-
kai'ken takip edeceği yolu belii'ten usûl hukuku kaidelerinin ahlâkla il
gisi bulunduğu iddia edilemez. Bu mİHâUeri lâyuat çoğaltmak 'kolaylıkla 
mümkündür. 

Müşahedelerimizi toplarsak şu neticelere varınr ; 

— Hukuk insana, gayriahlakî hareketlerde bulunmayı hiçbir zaman 
emretmiyor. 

— - Hukuk bazı hallerde ahiâkm emirlerini tekrarlıyor ve bu suretle 
baza ahlâk kaideîeıim aym zamanda bir hukuk kaidesi haline getiriyor. 
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— Hukuk, bazı hallerde ahlâkın emii-lerini benimsemiyor, onları 
maddî müeyyedelerle teminat altına almıyor. 

— Hukuk, ahlâkî hiçbir vası | veya ilişik göstermeyen pek geniş bir 
sahayı tanzim ediyor. 

Gerçekten insanlar arasındaki münasebetlerin çeşitli sahalarda, de
virlerden devire inkişafı ve gittikçe karmaşık bir hal alması, hukukun 
sahasını günden güne genişlettiği halde, ahlâk aynı prensipleriyle olduğu 
gibi kalıyor. Eski devirlerde din ve ahlâk sosyal hayatı başmdan sonuna 
tanzim edebildiği halde, bugün bu hayat, böylece tanzim edilmiş bulun
duğu sahasmm dışına çok geniş bir ölçüde taşmış, yayılmış bulunuyor. 
Alim fransız hukukçusu Ripert (Riper) in belirttiğine göre, bü* zamanlar, 
ahlâkın, hakukun kaynaklarından biri olduğu söylenirdi; günümüzde 
ise telâkkiler aksi bir istikamet gösteriyor. Bugün hukuk, alılâkı şekillen
diriyor. Ahlâklılık, hukukun tesis ettiği sosyal nizama hörmet ve riayet
ten ibaret kalmakta, kanunun ihlâli aym zamanda bir ahlâksızlık teşkü 
etmektedir. (15) 

O) AVIRIM K1SXASI.A»Î 

(35) — Hukuk ile ahlâk arasmdald ayrımı, yeniçağda ilk ele alan 
düşünürün, Christian Thonıasius (Kristiyan. Tomasyus) olduğu söylenir 
(16). 

Thomasius 'a göre, hukuk ile ahlâk arasmdaki ük fark, ahlâkın in
sanların derûnî (iç) hayatına taallûk etmesine mukabil, hukukun, insan
ların haricî (dış) hareketlerini tanzim eylemesindedir. ikinci fark, ahlâk 
kaidelerinin daima, «başkaJarmm sana karşı yapmasını istediğin fiilleri 
sen de kendi keadina karşı yap» ve «başkalarının sana karşı yapmasmı 
istemediğin şeyleri, sen de başkalarına karşı yap» gibi müsbet emirlerden 
ibaret olmasına mukabil hukuk kaidelerinin «başkalarının sana karşı yap
malarını istemediğin şeyleri sen de başkalarına karşı yapma» gibi mem-
fî emirlerden, yâni yasaklardan ibaret olmasıdır. Üçüncü fark da ahlâk 
kaidelerinin hedefinin daima iyiMk olmasına mukabil, hukukun emirlerin
deki hedefin ise başkasına zarar vermemek oluşudur (17). Binnetice, in
sanların, zorlama ile tanzimi mümkün olmayan iç hayatlanna mukabil 
onlarm dış hayat ve m,üsabetlerini, cebren tatbik edilecek bir takım ya-

(15) G, Ripert: Les forces crfetrices du Droit, Paris, Libr. G6n. de Droit et de Ju-
risp. 1955, p. 173 

(16) Thomasius bir Alman hukukeusudur (1655-1728) Institutioiies iurisprudentia di-
vlnae (16S8), Kleine deutsche Schriften (neşri 1894), Fundamenta iuris naturae 
et gentium (1705) isimli eserleriyle şöhret yapmıştır. 

(17) S, Mahsud! Arsa l : Hukukun umum! esasları, Sf. 58-59. 



saklarla, muayyen davranış şekillerine bağlamak mümkündür (18). Yâ
ni ahlâk kaidelerine riayeti, ferdi zoriamak suretiyle temin edernediği-
miz halde, hnkıık kaidelerine riayet, zorlamalarla temin edilebilir. O hal
de hukuk kaideleri, âmme kudretinin, fertleri, riayete zorlayabildikleri 
kaidelerdir. 

Görüldüğü veçhile Thomasius, bugün dahi ba^a hukukçular nazn-
rmda pek kıjTnetli olan bu denemesinde, hukuk ile ahlâkın farkım : 

a) Ahlâkın, insanların manevî ve derunî hayatını tanzim etmesine 
nıukabil, hukukun insanların dış hayatını nizamlamasında, 

b) Ahlâkın müsbet, hukukun menfî emirler ihtiva etmesinde, yâni 
ahlâkın yap demesine mukabil hukukun yapma demesinde, 

c) Ahlâk kaidesinin müeyyedesinin manevî ve hukuk kaidesinin mü-
eyyedesinin ise maddî olmasmda, 

hülâsa etmekte ve böylece hukukla ahlâk arasında bir değil birkaç 
farkın mevcudiyetini behrtmektedir. Thomasius'un tuttuğu bu ışık al
tında, hukukla ahlâkı ajarraak yolundaki belli başlı kıstasları g'örelim : 

a) Tanabm f<aJıa<n lostası 

(26) — Ahlâkın, «hatmi muamelâtmıızu,, batmî işlerimizin sâikleri-
ne ve düşüncelerimize rehberlik» etmesine mukabil hukukun «bizim ha
ricî muamelelerimize, hariç hattı hareketimize taallûk eylemekte» oldu
ğu şeklinde ileri sürülen görüş (19) efskidir ve «pey taraftarı da vardır. 
Buna mukabil pek kuvetli itirazlara da mama kalmıştır. Bazılarına gö
re bu, ta-mamen yanlış bir müşahededir (20). Zira hukuk da üısanlarm 
iç hallerine, onlarm içinde geçenlere kijätiet verir ve o. hususta kaideler 
koyar. Meselâ ceza kanunları, cürüm işleyen bir kimseyi cezalandırmak 
için onda «cürüm işleme kasdı» (kafid-ı cürmî) nı arar. 8ugun diğer 
nev'ini teşkil eden kabahatlerde ise, failin kasdma bakılmaksızın kendi
sine ceza verilir. Cürümleri cezalandırmak İQin Kasıt arayan ceza kanu
nu hakkında, ^jinsanlarm ig hayatına taallûk etmiyor» denebilir mi? 

Medenî hukukta, meselâ hakkın suiistjmaîi denilen bir müessese vai' 
dır ki, herşeyden önce insaniarin iç hayatını hareket noktası olarak ka-: 
bul eder. Filhakika Medenî Kanunun ^-Bir hakkm sırf g&yıı Izrar eden 
.suiistimalini kanun himaye etmez* şeklindeki hükmü (madde 2, f.2) ne-

(18) P. Roubior: aynı eseı-, sf. 42 
(16) AnflJ'eas B. Sohwarz: Medeni Hukuka girjş, Tere. H. Veldet ,3 bası, 1st. 1946, 

(20) Me.selâ A. Coste-Floî'et: bc.-s r"̂ <.Jl>I<!mf;h Vondamerilaiix (jw Droit, Dolloz, 194ö, 
p. 68 
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ticesinde, bir hakkm sahibi, o hakkını, sırf başkasını zarara sokmak 
için kullandığı zaman, kötü niyet ve fikirle hareket ettiği zaman, kamın 
tarafından, hakkından mahrum .edilmektedir. Medenî hukukta, hüsnü
niyet ve suiniyete müteallik bütün hükümler, hep ferdin derunî halini 
nazara almaktadırlar. O halde, ahlâkın iç. hal ve hayatımızı tanzim etme
sine mukabil, hukukun dış münasebet ve hareketlerimizi ele aldığı iddia
sı tamamen doğm olmiiraak icabeder. 

(37) — Bu noktaya da meşhur Fransız hukukçusu Louis Le Fur 
(TJUİ LÖ Für) şu cevabı vöriyor : 

«Ceza hukukunun zarar verme kasdını nazara aldığı doğrudur; Me
denî hukuk da hakkm ĞuUstimali nazariyesinde aynı şeyi yapıyor. Fakat 
her iki halde de dış tezahür a^ çok başladıktan sonradır ki iradeye mü
dahale edilmektedir; o halde vicdan, gene dokımulamaz olarak kalıyor» 
(21). 

Gerçekten ilk bakışta Le Fur haklı gibidir. Hukuk, insanlardaki ka
sıt ve niyete, bu kasıt ve niyet, onların dış hayatmda, irade beyanla
rı veya hareketleriyle azçok belirli bir hal aldığı zaman müdahale ede
bilmektedir. Bir kimsenin suç işlemek niyetinde obnası, fakat bu niyeti
ni dış âlemde belli edebilecek herhangi bir harekette bulunmaması, kendi
sinin suçlandırılmasma ve cexaya çarptırılmasına manîdir, dışa vurma-
dıkça, ferdin içinden ne geçtiği büinemez; Medenî hukukta da, bir kim
senin muayyen bir hakkını suiistimal etmekte olduğunun öne sürülebü-
mesi için, suiistimalin vazıh, açık olması, göze çarpması icabetmektedir. 
(22). 

(28) — Ancak, jnıkarda ahlâk kaidelerini incelediğimiz ve ferdî ah-
lâk-sosyal ahlâk ayırdı üzerinde durduğumuz sırada.başka tâbirlerle de 
belirtmeğe çalıştığımız gibi, sosyal ahlâk kaideleri denilen kaideler, mad
dî yâni muhteva bakımından tıpkı hukuk gibi sosyal münasebetleri tan
zime, sosyal davranışlaıu testaite matuf bulımmaktadırlar. Ferdî alılâk 
kaideleri denüenJer de, ancak sosyal münasebetlerde insanı muayyen bir 
iyilik ve fazilet seviyesine yükseltmeğe matuf emirlerden ibarettir. Bu 
kaideler insanlara, başkaları hakkında kötü şeyler düşünmemeyi, dürüst 
ve namuslu olmayı emrederken, onun, cemiyet hs,yatmE zarar vermesini 
önlemek gayesini gütmektedir. O halde ahlâkın, insanlara, suiniyetle 
hareket etmemek icabettiğini söyleyişiyle, hukukun aynı şeyi emreflişi 
arasında bir fark olabilir mi? 

<21) IJOUİS L « Fur : Les grands problemes du Droit, Sirey, 1937, p . 62 
(22) Pierre Tuor : T^ Code CiviJ S\!isse, trad, fıajıçaise, Zürich, 1942, p. 4 i . 
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Le Fur, suiniyetin dış tezahürü vuku bulmaksızın hukukun hareke
te geçemiyeceğini söylüyor; ahlâksızlığın dış tezahürü xniku bulmadan da 
bir kimseye ahlâksız denilebilir mi? Hukuk da, ahlâk da, ferde, suiniyetle 
hareket etmemeyi emrediyorlar. Bu emirlere riayet edilmediği zaman, 
hukukî müeyyede de, ahlâkî müeyyede de ancak riayetsizlik, dışta teza
hür ettiği takdirde harekete geçebiliyor. 

Binnetice, «hukuk dış hayatımızı, ahlâk iç hayatımızı tanzim eder» 
tarzmdaki bir beyanla ahlâkın farkı belirtilmiş olmamaktadır. Ahlâk 
ig hayatımızı ts-nzim için değildir; zira ahlâk din değildir. Ahlâkın vicdanı
mıza hitap eden emirlerinin hepsi, sosyal münasebet ve davranışlarımızda 
uymamız icabeden esaslardır; bunlar da birer sosyal hayat kaidesidir. 
Robinson Crusoe için ahlâklı olmak veya ahlâksızlık etmek mevzuubahis 
değildir. Netekim onun için haklı olmak, haksız olmak da yoktur. Robin
son Crusoe için ancak din mevzuubahis olabilir. 

O halde hukukla ahlâk arasmda, iç hayatı, dış hayatı tanzim etmek 
yolundan fark aramağa, çalışmak beyhudedir. 

b) Ka.ynah kıstası 

(38) — Diğer bir noktai nazara göre, hukukla ahlâk arasındaki 
farkı bunlai'in tanzim sahalarında değil, fakat kaidelerin kaynağmda 
aramak lâzımdır. Bu noktai nazarda olanlar, hukukun kaynağının va
zu kanun olmasına mukabil, ahlâkın ksynağmm fertlerin Aacdanı olduğu
nu ileri sürmektedirler. 

Yukarda ahlâk kaidelerini genel olarak ele aldığımız sırada, bu ka
idelerin kaynağının ferdî vicdanlar değö, toplumun vicdanı (maşerî vic
dan) olduğunu ileri sürmüştük. Hukuk kaideleri de sosyal hayatm zaru
rî icapları olarak maşerî vicdandan doğarlar. Bizim anlayışımıza göre, 
hukukun aslî kajmağı, vazu kanunun iradesi değildir, Vazu kanun, huku
ku tesbit ve beyan etmektedir. Bunun neden böyle olduğu hususunu 
burada münakaşa etmeğe yerimiz ve metodumuz müsait bulunmamak-
tadu'. Hukukun aslî kaynağı meselesi, hukukçuları muhtelif ekollere, yâ
ni fikir zümre ve sistemlerine alymnıştır. Vazu kanunu hukukun yegâne 
kaynağı olarak kabul edenler de vardır. Fakat bu, sadece, hukuktaki gö-
räslerden bir tanesidir. Bu meseleyi ilerde daha geniş olarak ele alacağız. 

O haide hukukla ahlâkı, bunlardan birincisinin kaynağı vazu kanun 
olduğu halde ikincisinin kaynağının ferdî vicdanlar olduğu düşüncesiyle 
ayırmak umumî müspet ve herkesçe kabul edilmiş bir görüş, realitelere 
dayanan bir müşahade mahiyetinde bulunmayıp, tamemen sübjektif ve 
şahsî bir inançtır. Hukukla ahlâk arasmdaki farkı bu nokta,d£ görebil
mek için, mutlaka bu inanca sahip olmak lâzımdır. 
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c) Mtteyyede ki&tsMst 

(So) — Hukukla ahlâk arasındaki fark, Thomasius'un, diğer fark
larla birlikte işaret ettiği gibi, ancak bu kaidelei'in müeyyedeleıinde aran
malıdır. Bugün hukukçular arasmda en geniş taraflar kazanmış olan bu 
«müej'vede kıstası» dır. (23) 

Gerçekten bu iki kaide arasındaki fark, hukukun, devletçe tatbik 
edilen maddî müeyy edeleri e desteklenmiş elmasına mukabil, ahlâk kaide
sinin böj^e bir müewededep. mahrum bulunması, onun, toplumım takbi
hi, kötü görmesi, nefreti, /lyıpîîunası gibi manevî müeyyedelere dayan-
masındandır. Bununla beraber zaman zaman, mühmı bir ahlâk kaidesini 
fahiş bil- surette ihlâl eden bir kimsenin toplum tarafmdan tartaklandığı, 
dÖAmldüğü, hattâ linç edildiği dahi görülmüştür. Fakat bu halde, yâni 
nıüej'vedeııin maddî bir şekilde tezahürü halinde dahi, aradaki farkın ma
hiyeti değişmez: müeyyede kaidenin ihlâlinden önce tesbit edUmiş değil
dir; tatbik eden devlet değildir: maddî bir şekilde ortaya çıkışı, müeyye-
denin mahiyetinden ileri gelmeyip ahlâk kaidesine vâki ihlâlin toplumun 
vicdanındn uyandırdığı tepkinin tehe\^'ürî bir yoldan ve ekseriya kitle 
psikolojisi kanunları içinde maddî bir fiil halini alışı suretindedir. Toplum 
o derece şiddetli bir nefret duj^ra aktadır ki bunu ancak suçluyu tartak
lamak ve en hafifi ona hakarette bulunmak suretiyle tahfif edebilmek
tedir. Müeyyedeki maddî oluş, aslî değil, spontane (ta'vî=:kendihğinden) 
dir; gelip geçicidir, bir galeyandan ibaretir. 

Hukuk kaidesinde ise müeyyede, maddi haliyle, kaidenm ihlâlinden 
evvel tesbit edilmiş olup devlet eliyle tatbik edilir. Hukuk kaidesinin ih
lâli, aynı za^manda ne kadar büyük bir p.hlâksızlık teşkil ederse etsin ve 
toplum ne derece galeyana gelirse gelain, fert, belki de daha hafif olan 
hukukî müejfjfcdeye tâbi tutuhnak için toplumun elinden kurtarılır, mu
hafazaya alınır. Bu husus, hukuk kaidesiyie ahlâk kaidesi arasmda, bun
ların ihlâllerinin uyandırdıklai'i tepküerdeki istikrar farkını da gösterir. 
Ahlâk. kaidesinin müeyyedesinde, hukuk kaidesinin müeyyedesinde olduğu 
gibi istikrar mevcut değüdir. Ahlâk kaidesini ihlâl eden, sevüen bir kim 
se ise, ona karşı gösterilecek tepki, tanınmayan ve hele sevilmeyen bir 
kimaeye karşı gösterilecek olandan daha hafif olabilii'. Sonra, ihlâlde bu
lunan kimseye karşı fertlerin teker teker gösterecekleri tepkilerle, bir 
arada gösterecekleri tepki arasmda da fark vardır. Kitle halinde göste
rilecek teT>ki, daima d alia şiddetlidir. 

(2;)) Mc'eJâ: E. Roguin; I^a Science juridique pure, T. I, 3.923, p 137 
P . Bsmein: La place âxı Droit dans la vie sociale (tntrodiicticn a 
rätuöe du Droit, T, I. Rousseau, 1951) p. 124 
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o halde, hukuk kaidesinin nıüeyyedesi, ahlâk kaidesinin müejyedesm-
de bulunmayan bir vasfı daha haizdir ki, bu vasıf da onım iütikrarh olu
şudur. Hukuk kaidesini ihlâl edenin kar.şılaşacağı tepki bellidJi'. CezaJarm 
tesbitinde mahdut ve rnuayyan bir had içinde hâkime tanmraış olan tak
dir scİ.âhiycti. hukuk kaidesinin müeyyedesindeki istikran sarsıcı mahi
yette değiidir. Buna mukabil, ahlâk kaidesinin mücyyedesinde, isah etti
ğimiz veçhile, mevcut olmayan if?tikrar gok defa, hem hukukun hem iüı-
lâkm men ettiği bir fiili işleyen, meselâ adam öldüren bir kimsenin, top-
îuraım ânî ve şiddetli tepkisi karşısında korunmak için zabıtaya sığınma
sına dahi müncer olur. 

Tekraı- edelim: lıulîuk kaidesij'lc ahlâk kaidesi arasındaki fark, bü
tün vasîfiariyle bunlaı-m müeyyedelerinde kendini gösterir. 

3. — HUKUK KAİDELERÎYLE MUAŞERET KAİDELERİÎ'ÎİN 
MUKAYESBSÎ 

(31) — Muaşeret kaidelerinin mahiyetine ve so-gyal münasebetler
deki yerine evvelce temas etmiştik. Bu kaidelerin de hukuk kaidelerinden 
farklı olan tarafı, müeyyedeîeriadedir. Hukuk kaidesinin, yukarda izah olu. 
nan mahiyetteki müeyyedelerinc mukabil, ımıaşeret kaidelerinin nıüeyye-
deîeri-ahlâk kaidelerinin kinden de hafif olarak-nihayet ayıplsjnak, kabaük 
terbiyesi-^lik, saygısızlık isnad etmekten ibarettir. Muaşeret kaidelerinin 
ihlâli, toplumda, bazı hallerde ahlâk kaidelerinin ihlâllerinde görüldüğü 
gibi, spontaae de olsa maddî herhangi bir tepkinin doğumuna yol açmaz. 

Fakat tabiatiyle bazan hukuk nizamı bir rnua.şeret kaidesini benim
seyerek ona bir hukuk kaidesinin mer'i j e t ve müessiriyetini verebUir. Bu
na iç ve dış hukuktan çeşitli misaller zikretmek mümİdindür. Meselâ as
kerlikte selamlaşma, hitap tarzı, kıyafet ve rütbeleri belirten işaretler, 
a.?kerî hukukun benimsemiş olduğu askerî muaşeret kaideierindendir. 

Türkiyede vazife gören yabancı devletler diplomatik, personelinin ne 
xaman kendi millî ve resmî kıyafetlerini taşıyabilecekleri hususunda, 
Türkiye, 3 12 1934 tarilı ve 2596 -sayılı kanunis. «beynelmüel mer'î âdet
ler» i kabul etmiştir. Böylece bazan mevcut ve mer'i bir muaşeret kai
desi, hukuk nizammca benimsenerek bir hukuk kaidesi kuvvet ve mües
siriyetini kazandığı gibi, basan da muaşeret sahasma müteallik bir hu
kuk kaidösi zamanla bir muaşeret kaidesi olma vasfını iktisap eder. 

Meselâ, «Şapka iktisa-sı (gij'ilmesi) hakkında» ki 25 Kasım 1925 
(1341) tarih ve 671 sayılı kanuna göre, «Türkiye halkının umtımî ser-
puş'u (başlığı) şapka olup buna münafi (aykırı) bir itij^adm devammı 
hükümet men eder.>^ (mad. 1} 
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Bu kanun hükmü dolayısiykdii' ki Türkiyede 33 yıldanberi fes veya 
külah giyrıek ve sarık sarraak yasaktır. Bununla beraber bugün meselâ. 
fesle gezmeğe kalkışacak bir kimsi- sadece kanunun takibine maraz kal
makla kurbjlmaa, aynı zamanda alay mevzuu da olur. Bu kanun kaldı
rılsa da, bazı pek geri mvıhitler müstesvıa, Türk vatandaşlaruıın ittifaka 
yakıii pek büyük bir ekseriyetinin fese, külaha veya sarığa taraftar ola-
eaklan Kannedilemez. Zıva muaşeret kaideleri, günümüizde milletleri ayı
ran hü.duilan da çoktan aşmış ve beynelmilel .mahiyet kazanmış bulunu-
j'or. Beynelmilel muaşei'et kaideleri ise, günlük garplı insan kıyaietinm 
yani sıra millî kıyafetlerin^ ancak istisnaî hallerde giyilebileceğini kabıü 
eder. Fes, külah ve sarık ise Türklerin millî kıyafetlerine bile dalıil olma
yan şeylerdir. 

Diyanet îşleri reisinin, rum ve ermeni patriklerinin ve hahambaşı-
mn kendi ruhanî kıfayetleriyle dolaşabilmeleri de, «Bazı kisvelerin giyile-
miyeceği hakkında» neşrolunan 3 Aralık 1934 tarih ve 2596 sayılı kanu
na dayanılarak verilen resmî müsaade dolayısiyledir. Bu kanun, din 
adam-lannm ibadethaneler ve âyinler haricinde dini kıyafetleriyle dolaş-
malarun men etmekte ve hükümetin ancak «her din ve mezhepten müna
sip göreceği bir ruhanîye mabet ve âyin haricinde dahi î*uhanî kıyafetini 
taşıyabilmek için» müsaade verebüeceğini kabul etmektedir. 

(S/î) — Fertlerin, bh"biıierine hitaplarmda, isiıalerin başına veya 
sonuna bir unvan koymaları, menşei hatırlanamayacak kadar eski bir mua
şeret kaidesidir. Fakat bu konu, bizde de hukukun tanzinı. sahası içine 
girmiş bulunmaktadır. 

26 Kasım 1934 tarih ve 2590 sayılı kanu.na göre kanun karşısmda 
ve resmî belgelerde vatandaşlardan sadece isimleriyle bahsolunur. «Ağa, 
hacı, hafız, molla, efendi, bey, beyefendi, paşa, hanım, hanımefendi ve 
ha^rfetlcri gibi lâkap ve unvanlar kalduılmıştır.î. (mad. 1) Askerî rütbe-
la-de de Müşir yerine Mareşal denilecek ve Birinci Ferik (Korgeneral), 
Ferik (Tümgeneral) ve Liva (Mirliva-tr^Tuğgeneral) gibi tâbirler, «general-.-
tâbirine yapılacak eklere krırsüanaeaktır (Mad. 3). 

(SS) — Aynı kanuna göre «sivil rütbe ve resmî nişaıı ve madalya
lar kaldırılmıştır ve bu nişan ve madalyaların kullanılması yasaktır. Harp 
madalyaları bundan müstesnadır. Türkler yabancı devlet nişanları da ta
şıyamazlar* (Mad. 2). 

d. -— NETİCE 

{M) — Dört çeşit sosyal hayat kaidesinin mahiyetlerini, birbirle-' 
riyle olan münasebetlerini ve farklarını inceledikten sonra, söyledikleri« 
mû bir netice halinde belirtmekte .fayda vardır, 
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Cemiyetin ve onun bayatı için zaınırî olan sosyal nizamın kaynağı 
sosyal dayanışmalardu'. Nizamsız bir topluluk düşünülemez. Her toplu
luk bir dayanışmadan doğar ve ancak nizam içinde devam edebilir. Mil
let, şehir, köy, aile, dernek, şirket v.s. bütün insan toplulukları bu kanu
na tâbidir. 

Sosyal nizam, çeşitli kaideleı- manzumesinden meydana gelir. Bir ce
miyetin hayatını, fertlerir. birbirleriyle olan münasebetlerini düzenleyen 
kaideler muhtelif cinstir. 

Din kaidelei'i, tanrının, insanlar arasında da muayyen münasebet ve 
davranışları emretmelerinden dolayı, kısmen sosyal nizamm teessüsüne 
iştirak ederler. 

Ahlâk kaideleri ise sadece insanlar ve onlai'in münasebetleri içindir. 
Bazı düşünürlerin «ferdî ahlâk kaidesi» dedikleri cinsten olan ahlâk kai
delerinin dahi gayesi sosyal nizamı kurmak ve konımaktır. 

Muaşeret kaideleri da sosyal hayatı, ferdî münasebetleri tanzim 
ederler. İnsanların sadece birbirlerinin hak ve hürriyetlerine riayetkar 
olmaları ve sosyal dayanışmaları aedeleyecek hareketlerden sakınmaları 
yetmez, birbirlerine karşı terbiyeli ve nâ^ik de davranmalı ve birbirleri
nin zevklerini de ineitmemelidirler. 

Fakat bu üç çeşit kaidenin hiçbiri veya hepsi sosyal hayatı ve mü
nasebetleri hukuk kaideleri kadar tanzim edemez ve koruyamazlar. Hu
kuk kaideleri, en mühim ve en mükemmel sosyal hayat kaideleridir. Bun
lara riayet devlet tarafından temin edilir. Bunları ihlâl edenler belli 
maddî tepkilerle karşılaşırlar. 

Hukuk kaideleri, din, ahlâk veya muaşeı-et kaideleri tarafından ko
nulmuş olan esa.sları ihtiva etmezler zaniıedilmemelidir.. îîangi sosyal ha
yat kaidesi, devlet tarafından tatbik edilen maddî müeyyedeîerle yürütü
lüyorsa bir hukuk kaidesi mahiyetini alır. O halde din, alılâk, muaşeret 
kaidelerinden böylece maddî müejyedeye bağ-lanmış olanların bâri.^ va
sıflan, birer hukuk kaidesi olmalarmdadır. Bununla beraber hukuk kai
delerinin mimliasıran bir miktar din, bir miktar ahlâk ve bir miktar da 
muaşeret kaidesinden meydana geldiği zannedilmenıelidir. Hukukun bir
çok kaidelerinin de din, ahlâk veya muaşeretle alâkası yoktur. Tıpkı ba
zı din, ahlâk veya rauaşeret kaidelerinin hukukla alâkaları bulunmaması 
gibi, 

(35) __ Çeşitli sosyal hayat kaidelerinin birbirleriyle olan münase
betlerini bir şema halinde do gösterebilmek mümkündür. Şemanın fazla 
kai'işmaması için, umumiyetle muaşeret kaideleri dışarda bırakılarak sa
dece hukuk, din ve ahlâk kaideleri nazara alınıp her biri diğer ikisini de 
kesen üç daire çizUir. Bu dairelerin kesişmesinden çıkan sahalar, müş
terek kaidelerin sahalıındır, Fakat Mmm şun?ı işaret ed«̂ Jim kl, nhJftk kai-
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delerinin, dinler tarafından desteklenmeyenini bulmak zordur; zira, ev
velce de temas ettiğimiz veçhile, hiçbir din, ahlâka aykırı herhangi bir 
harekete cevaz vermediği gibi medeniyet âleminde carî olan dinler gene 
medenî âlemdeki ahlâk kaidelerini daima benimsemişlerdir. 

§ M. — HUKUK VE HAK TEBlMLERt 

(38) — Hukuk teînirinin ve bu terimle yapılan miArekkep (bile
şik) terimlerin bazı mânâlarına burada temas etmenin faydalı olacağını 
sanıyoruz. Aynı şekilde, ilerde «Sübjektif hak» bahsinde, daha etraflı bir 
surette ele alacağımız hak terimi üzerinde de biraz durmalıyız. 

1. — HUKUK 

Hukuk, aslmda arapça bir kelime olan hakkın gene arapça grameri
ne göre yapılan çoğuludur. Fakat zamanla, çoğul halinde hakkı ifadeden 
başka bir mânâya da kullanılmağa başlanmış ve böylece gelişerek Türk-
çemizde tekil bir kelime halini de almıştır. Demek ki hukuk hem tekil, 
hem çoğul bir kelimedir. 

Tekil olarak hukuk'a objektif hukuk da denilir. Objektif hukuk, yu
karda (Bk. No. 20) tarif ettiğimiz hukuktur; yâni hukuk kaidelerinin 
topudur. 

Fakat bazı filozoflar ve hukuk âlimleri, hukukun, tarif ettiğimiz gi
bi objektif hukuktan ibaret olmadığını, cemiyette yürürlükte bulunan 
hukuk kaidelerinin de üstünde, yazılı olmayan (kimine göre tanrının ira
desinden, kimine göre tabiat nizamından, kimine göre insanm akıl ve id
rakinden doğan) daha yüksek ve ulvî bazı hukuk kaidelerinin mevcut 
olduğunu, insanların herşeyden önce bu yüksek ve ulvî kaidelere uyarak 
hareket etmeleri gerektiği gibi kanunların da bu kaidelere uygun olai'ak 
yapılması icabettiğini ileri sürerler ki, bu yüksek ve ulvî hukuka tabiî 
hxiltuk veya ideal lıukuk adı verilir. İlerde ele alacağımız gibi tabiî hukuk 
veya ideal hukuk bir gerçek olmayıp bir faraziye, bir temenniden ibarettir. 
Fakat bir samanlar çok rağbet görmüş bir doktrindir. 

Tabiî hukuk (veya ideal hukuk) müsbet bir muta (veri) olmadığı için 
cemiyeti bilfiil düzenleyen ve yürürlükte buhman, yukarda tarifini yaptı
ğımız hukuka veya objektif hukuka, tabiî hukukun zıddı olduğunu ifade 
için pozitif hukuk veya müsbet hukukda derler. 

Hukuk, bir mânâya da, vazıı kanunun ve diğer yetkili makamların 
koydukları hukuk kaidelerini ifade için kullanılır. Bu mânâda hukuka 
mevzu hukuk (yâni vaz edilraiş=konulmuş hukuk) denilir. Pozitif hukuk 
sadece mevzu hukuktan ibaret değildir. Bir memlekette kanunlar, ni
zamnameler (~ tüzükler) ve talimatnameler (= yönetmelikler) le bera
ber, örf ve âdet kaiıleleri de tatbik edilir, örf ve MQ% kaideleri,, inev?.u 
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hukuk ^ b i yazılı luılfuk (mektup hukuk) değildir: bunlar, meselâ İsiı-
kanım gibi, resmen yazılraıştrf; yazisix hukolı (gayrimektup hukuk) tur. 
Örf ve âdet kaidelerinden mürekkep olan bu yazısı hukuka teamül huku
ku veya teâmülî hukuk da denilir. 

2. ~ HAK 
(37) — Kssaea ifâde etmek lâznngelirrie he.k, objektif hukııliun, hu

kuk süjelerine tanıdığı yetkidir. 
Burada, objektif hukuk yerine yukarda belirttiğimiz gibi kısaca 

hukuk da diyebilirdik. 
Mademki kısaca hukuk, objektif hukuk demektir ve objektif hukuk 

da hukuku ifade eder, o halde bu objektif sıfatına ihtiyaç niçin? 

Aynı şekilde, hukuk dilimizde kısaca hak yerine sübjektif hak da de-
nihnekte ve bu sonuncu bileşik terim adamakıllı yayılmış bulunmakta
dır. Hak kelûneshıin başına sübjektif sıfatını koymakla İıakkuı mânâsı 
değişmediğine göre niçin sadece hak demiyoruz da umumiyetle sübjektif 
hak diyoruz? 

İşin hakikati şudur; biz, dilimizde .sadece îıukuk ve sadece hak diye
biliriz, objektif ve sübjektif sıfatlarmı bu terimlere iiâve etmekle aslında 
hiçbirşey kazanmış olmuyoruz; sadece Almanca ve Fransızcadan Türk-
çeye hukukî tercümeler yapmış olanlaım bir zamanlar işledikleri ve son
radan âdet halinde~gelen bir hatâyı çekip gidiyoruz. 

Gerçekten Fransızların ve Almanların holiuîî ve hak mukabili olai'ak 
sadece bir tek kelimeleri vardır. Fransızcada droit, Almancfada recht ke
limeleri hem hak, hem hukuk mânâsma- gelir. Pransıalar ve Almanlar, 
bu kelimelerini kuUandıkarı zaman hak mı, yoksa hukuk mu demek is
tediklerini anlatmak iğin objektif ve sübjektif sıfatlarından faydalanmalı 
mecburiyetinde kabnışlardır. Fransız hukuk dilinde, halda ifade için droit 
mıhievtli, hukuku ifade için de droit objectjf tâbirleri kullanılır. Alman
lar hukuka objektives recht derler; hak içinde kısaca recht denekle iktifa 
ederler. 

Hak ve iıukuku ifade igi« objektif ve sübjektif sıfatlarmın kullanıl
ması ilk defa Alraanyada başlamış ve bu terkipler, Fransaya Almanya-
dan ithal edilmiş (24) daha sonra da, tercüme yoliyle ve hiç lüzum yok
ken Türkçeye aktarılmıştır. Fakat bu hatâ Türkçede o kadar yayılmış ve 
umumî bir hal almıştır ki, bahusus hukuk öğı^etiminde, diğer meslekdaş-
lariyle ahenkli çalışabilmek içiıı bazı hukuk hocaları, ister istemez bu ha
talı tâbirleri kullanmak zorunda. kalmışlardır. 

(24) t., Diiguit; Manuel öo Droit constitutionnel, i fim« M. .1023, p. 1, 
L. üugutt Kamu b.iAkuk« dersleri, Tsrc *• »ertsiJ, AaSsars, IPfii, «f, Jî 
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POZİTİF HÜKüKTâ. BÖLÜMIJIN5IE »lESELESt 

§ I. — GENEL OLARAK BÖLÜSILENME 

1. — FELSEFENİN BÖLÜMLEN3VIESI 

(E8) — Fesefenin, bütün ilimlerin kaynağı olduğu malûmdur. Ger
çekten, eski çağlarda ilim bir kül, bir bütün teşkil ediyoi'du. Tarih veya 
coğrafya bilmek, matematik veya anatomi bilmek yok, kısaca «bilmek» 
vardı. İnsanlar gerek ruh ve bedenlerinde, gerek kendi dışlarında cei'e-
yan eden her hâdiseyi, şahıslarında ve tabiattaki bilcümle mevcudatı, 
tasnifler ve tefrikler yapmaksızm incelemeğe ve tanımağa çalışıyorlar 
ve elde ettikleri parça parça bügileri, en umumî, en küUî mahiyette bir 
takım esaslara ve prensiplere irca etmeğe uğraşıyorlardı. Eski Yunan filo-
2!oflarmm herseyden bahsedişleri, bugün bizim nazarımızda birbirleriyle 
ilgili görümeyen değişik konular üzerinde yazmış olmalan bundan doîa-
layıdır. Ortaçağda batıda ve Türk-İslâm filozofian arasmda da bu hai 
görülür. Bu devirlex^de her konudaki bilgi, «felsefe» nin çerçevesi içine 
giriyordu. Tabiat hâdiseleri, insan hayatı, m.atematik, fizik, sosyal nizam 
siyasî teşkilât vs hep felsefenin konularıydı. 

Fakat yavaş yavaş insanların bilgileri arttıkça, bugün müstakil bi
rer ilim kolu teşkil eden konular da, yavaş yavaş felsefeden ayrılmağa 
başladılar. Felsefeden ilk ayrılan matematik oldu. Son ayrılmanın da sos-
yoloj! olduğu kabul edilmektedir. 

İlk ve ortaçağ anlaınljde felsefe, genel olaı^ak bilgi problenüıü kendi
ne hasretmiş bulunuyordu. Ama nihayet insanların etrafını saran karan
lığı, yön geçmeksizin bütün istikametlerden birden ve çepeçevre aydınla-
tabilmenin akıl ve idrakin çok üatünde bir iş olduğu anlaşıldı. Meçhulü 
çözmek, «nasıl» ve «neden» i anlamak için yayılmaktan ziyade derinliğe 
gitmek zarureti kendini gösterdi; ilrm kolları böylece meydana geldi. Bu
nunla beraber gaye değişmedi; çeşitli ilim kollan, meçhulleri kendi isti
kametlerinde ajTi ayrı çözüp aydınlattıkları zaman, bıvnlarm verileri bir-
leştirümez, bu verilerin sentezi yapılmazsa topyekûn karanlık aydınlan
maz. Hiçbir ilim kolu, başlı basma bir amaç değüdir. Her ilim kolu, in» 
mum Sgrfeniaö jiröblemlnin v© ihtlyaomift vaâiteîftrmdaa anöak bWni 



teşkil eder. O halde bugün bildiğimiz çeşitli ilim kolları, çeşitli istikamet
lerde daha derine gidebilmek için gerekmiş olan bir işbölümünün araş
tırma ve inceleme birimlerinden ibarettir. 

Bununla beraber, her ilim kolunun, kendine seçtiği araştıı-ma ve ince
leme sahasmm hudutları umumiyetle komşu jîim koUariyle içiçedir. Bu içi
ce oluş ekseriya önlenemeyen bir haldir, fakat zararından çok faydası 
vardır, zira değişik ilim kollarmı, bir zincirin hakları gibi birbirine bağ
lar; birbirine dayandırır. (1) 

(39} — Bölümîenme şüphesiz felsefeden ayı-ılan ilim kollan içinde 
de devam etmiştir. İnsanlar ne kadar çok öğrenirlerse, o kadar çok 
meçhullerle karşılaşırlar. Her yeni meçhul, araştırıcının önüne, deşilmesi, 
aydmlatılması, açıklanması gereken bir saha çıkarır. Her yeni bilgi, bize 
aynı zamanda, daha ne kadar çok şeyi bihnediğimizi de öğretir. 

Bunun için ilimler geliştikçe, ilmî araştırma %'e çalışmalar verimleri
ni arttırdıkça ilimler içinde gittikçe daha tâli ihtisas sahaları da be
lirmeğe başlamıştır. Eskiden genel olarak, bir hekimden, bir hukukçudan 
bahsedilebilirdi. Şimdi ihtisassız bir hekim veya hukukçu, bu isimleri ta
şıyan ilim kollarında ancak umumî bilgi sahibi sayılabiUr. Hekimliğin 
günden güne daha dar araştırma ve inceleme konularına bölünmesi gi
bi hukuk da gittikçe talî ihtisas şubelerine ayrılır olmuştur. 

2. — HUKUKUN BÖLÜMLENMBSI 

(39 a) — Hukukta genel ümî bölünme evvelâ üç araştırma ve ince
leme sahasını ortaya çıkarır. Âlim hocam Ord. Profesör Ernst Hirş'e 
göre (2) hukuk kaidelerinin muhtevası ilim konusu olarak şu üç ayrı 
bakımdan incelenebüir: 

POZİTİF HUKUK : «Muayyen bir yerde, muajryen bir zamanda 
• mer'î olan hukuk kaidelerinin bütünü pozitif hukuk ilmi veya Iıukuk dog
matiği denilen bilim kolunun çalışma alanıdır.»,.Bu kol, hukuku, yürürlük 
bakımmdan incelenmekte ve yürürlükte oldukları sırada- hukuk kaidele
rinin muhtevasını tesbitle, bu' muhtevayı mantıM bir tarzda tasnif ve 
sistematik bir şekilde izah etmektedir. 

(1) îlimlerin bölümleri ve bunlarra Hukukla münasebetleri için bk. S. DERBÎL: 
Kavram bilimleri ve Hukuk (Ank. Huk. Pak. Derg-. C. 11, sayı 4, sf. 18 36); 
Olay bilimleri ve Hukuk (aynı dergi, C. Ill, sayı 1, sf. 32-45); Kural bilimleri 
ve Hukuk (aynı dergi, ,C. HI, sayı 2-3-4, sf. 308-S27) 

(2) Hukuk bir bilim kolu mudur? Ank, Huk. Fak. Derg. C. II, sayı 1, sf. 24; ayn 
t)^ı,»f,..a . : 



HUKUK TARtHt : Hukuk tarihi, hukuk «kaidelerinin muhtevasını 
tarih bakımından inceleyerek bunların doğumunu, değişmesini, ölümünü 
intag eden âmilleri tesbit ve geçirdikleıi merhaleleri izah» eder. 

Bu hale göre, bugün yürürliîlıte bulunan veya bugün mer'i olmamak
la beraber bir zamanlar yürürlüte bulunmuş olan hukuk kaidelerinin in
celenmesi ve sistemleştiriimesi bir pozitif hukuk yahut hukuk dogmatiği 
çalışması olduğu halde, m.eselâ «modern Türk mevzuatındaki hükümlerin 
ne dereceye kadar Roma hukukundan mülhem olduğunu inceleyen kimse 
ise hiîlrak taıihi denilen bilim kolunda çalışmaktadır.» 

HUKUK SÎYASETÎ : Hukuk siyaseti, «hukuk kaidelerinin muhteva-
smm, hukuk sisteminin ahengine ve cemiyetin ihtiyaçlarına uygun olup 
olma» dığım araştırır ve «yürürlükte olan hukuk kaidelerinin tâdil ve ik
mali hakkında teklifler» de bulunur. 

Hukuk ilmi içindeki bu üç ayrı bölümden, bizün burada üzerinde 
durmak istediğimiz pozitif hukukun (dogmat'k hukukun) kendi içinde 
bölümlenişidir. 

§ n . — AlVIME HUKUKU . HUSUSÎ HUKUK AYRIMI 

(4ü) — Pozitif hukuk, klâsik hukuk görüşlerinde, devletin mevcu
diyetine dayanan (3) bir bölünmeye tâbidir. Hükmî şahsiyeti haiz ve 
iäübjektif bir hak olarak da hâkimiyete sahip devlet mefhumunun kabu
lü halinde, pozitif hukukun da âmme hukuku-hususî hukuk olarak iki 
farklı kaideler ve münasebetler sahasına ayrıldığını da kabul etmek za
rurîdir. Buna mukabil ilerde ayrı balıislerde eîe alınacağı gibi, sübjektif 
hak ve hükmî şahsiyet meflıumları reddolunur ve devlet, klâsik görüş 
zaviyesinden kabul edilmezse bu takdirde, Kelssn'in ve Ehıguit'nin yap
tıkları gibi, böyle bir ayırımı da i'eddetmek lâzımdır. Bununla beraber 
Avrupa hukuku, Roma'dan bu yana gelen ve işlenen klâsik görüşün hâ
kimiyeti altında bu ayrımı benimsemiş ve onun üzerine inşa edilmiştir. 
Bu ayırımm pozitif bir kıymeti vardır. Gerçekten namütenahî neviler arz-
edeh hukukî münasebetler yakından incelendiği zaman bunların iki bü
yük gruba ayrılabileceği görülür. Birinci gi"up fertlerin veya fertlerden 
mürekkep (şimdilik alelade demekle yetineceğimiz) bazı toplulukların mü
nasebetleridir; Ahmedin Mehmetle, Hasanın X Anonün. şirketiyle veya Y 
derneğiyîe veya X şirketinin Y derneğiyle olan münasebetleri gibi. İkin
ci giTip münasebetlerde iae, taraflardan birini devlet teşkil etmektedir. 
De'vlet fertle veya fertlerden mürekkep (şimdüik alelade dediğimiz) şir-

(8) Jean Daftin: Theorie generale du Droit, E. Bruyiant, 1944. p, 85 
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ket veya dernek gibi bir toplulukla münasebete girdiği zaman, iki fert 
arasındaki bir münasebette görülen durumun aksine, ağır basmakta, üs
tün gelmekte ve meselâ iki ferdin, hukuken birbirlerine tek taraflı ola
rak yükletemiyecekleri külfetleri devlet, tek taraflı olarak bir ferde yük-
letebUmektedir. 

Misâl verelim: Ahmedin, şehrin kıymetli bir semtinde küçük bii' arsa
sı var; bunun üzerine bir bina yaptırmak istiyor. Bitişiğinde Mehmedin 
bir arsası var. Mimarlar, Ahmede, yaptırmak istediği binayı sadece ken
di arasına yaptırdığı takdirde .bunun sağlayacağı gelirin pek fazla olma
yacağını, fakat Mehmedin arsasını da satın alarak iki parçaj'i birleştirip 
daha büyük bir bina yaparsa, iktisaden daha verimli bir yapının meydana 
geleceğini söylüyorlar. Bunun üzerine Ahmet, arsasını satm almak üze
re Mehmede müracaat ediyor ve arsanın o günki kıymetini derhal öde
meyi teklif ediyor. Bu teklif karşısında Mehmet, aı-sasım isterse satar, 
isterse satmaz. Hiçbir kuvvet, Mehmedin arsasını, onun rızası hilâfına, 
hattâ değerinin iki misli fiyatla dahi olsa. satm alıp Ahmede teslim 
edemez. 

Buna mukabü Ahmedin arsasının devlete ait olduğnuu düşünelim. 
Devlet, şehrin bu noktasına bir okul yaptırmak kararındadır. Fakat ar
sa, bir okula yetecek büyüklükte değildir. Devlet, değer pahasını peşin 
vermek suretiyle bitişikte bulunan Mehmedin arsasmı cebren Mehmetten 
ahp kendi arsasına katarak okulu inşa edebilir. 

Ahmetle Mehmet arasındaki münasebette her ikisi de aynı hukukî 
durumdadır. Biri diğerinden üstün, imtiyazlı, kuvvetli değildir. Buna mu
kabil devlet, Ahmete de Mehmete de üstündür, onlardan daha imtiyazlı 
ve kudretli bir durumdadır. Devletin bu imtiyazı, bu kudretli ve üstün 
durumu ham kuvvetten değil, hukuk kaidelerinden doğmaktadır. Mem
lekette yürürlükte bulunan hukuk kaideleri .(pozitif hukuk) Mehmedin 
arsasmı zorla satın almak yetkisini Ahmete vermediği halde devlete ver
mektedir. 

Ahmetle Mehmet araşmda ' bir hususî hukuk münasebeti, Devletle 
Mehmet araşmda ise bir âmme hukuku münasebeti mevcuttur. HUSUBÎ 
hukuktaki müsavat âmme hukukunda yoktur. Amme hukulm, tanzim et
tiği bir hukukî münasebette, taraflardan birini, diğerine üstün bir huku
kî duruma sokmaktadır. Hukuk aynı hukuktur; o memleketin pozitif 
hukukudur; fakat bazı varlıklara tanıdığı hukukî yetkiler diğerlerinden 
çok farklıdır. îşte bu farklı hukukî münasebetler üzerinde duran hukuk
çular çok eski devirlerden itibaren hukuku, âmme hukuku-hususî hukuk 
olmak üzere ikiye ayırmışlar ve işlemişlerdir. * 
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1. — ROMA HUKUKUNDAICÎ AYRIM 

(41) — Âmme hukuku hususî hukuk ayırımı ilk defa Roma'da ya
pılmıştır. Roma hukuku kaideleri, Milâttan sonra 527-565 seneleri ara
sında Şarkî Roma'da hükümdarlık etmiş bulunan Justinianus tarafından 
«Corpus,Juris Civilis» adı altında tedvin edilmiştir. Corpus Juris Civilis'-
in dört bölümünden ilkini teşkil eden «Institutiones» kısmının baştara-
fmda, Uipianus isimli Romalı hukukçunun eserlerinden almmış olan şu 
metin mevcuttur. (4) 

«Bu tahsilin (5) iki kısmı vardır: âmme hukuku ve hususî hukuk. 
Âmme hukuku Roma devletine, hususî hukıflı ise fertlerin menfaatlerine 
taallûk eder: Çünki bazı münasebetler âmme menfaatindendir; bazıları 
ise hususî menfaati alâkadar eder.» 

Görüldüğü veçhile, R,oma'da âmme hukuku (Jus publicum) ile husu
sî hukukun (Jus privatum) ayrılışı menfaat esasına dayanmaktadır. Ro
ma'da hususî hukuk, fertlerin menfaatlerine taallûk eden hukuk kaidele
rinin bütünüdür; âmme hukuku ise Roma devletinin hukukudur; bu dev
letin yapısına, işleyişine ve menfaalerine taallûk eder. 

O hâlde Roma hukukunda bir kaidenin hangi hukuk koluna dahil ol
duğunu anlamak ve onu ayırt edebilmek için, o kaidenin tanzim ettiği, 
ihtiva ve ifade eylediği, koruduğu menfaate bakmak icabedef: eğer bu 
menfaat fertlere ait ise, kaide hususî îıulcuk kaidesidir. 

2. — ORTAÇAĞDAKI DURUM 

(42) — Ortaçağda, hususî hukukla âmme hukukunun arasmda her
hangi bir ayırımın yeri yoktur. Çünki feodal hukukj âmme hukuku ile 
hususî hukuku birleştirm7ştir. Devlet yok, derebeyi vardır. Derebeyinin 
hâkimiyeti, devlette olduğu gibi, umumî menfaatleri veya âmme menfa
atlerini temsil ve himaye etmesinden değil, fakat arazinin hakikî mâliki
nin derebeyi olmasından ileri gelmektedir. Roma imparatorluğunun çö
küşünden sonra, doğudan gelen istilâcı kavimlerin saldırışları karşısında 
kendilerini himaye edebilecek üstün bir otorite ve kudret yaratmak iste
yen köylüler, arazilerinin kuru - mülkiyetini (rakabesini) bir fief mukave
lesiyle birinci derecedeki derebeyine devretmişler, kendileri derebeyi
nin kiracısı durumuna düşmüşler ve bu devir mukabili himaye kazan
mışlardır. Aym şekilde ve aynı sebeplerle birinci derecedeki derebeyleri, 

(4) AndreasyB. Schwarz : Roma hukuku dersleri, C, 1, 2 nci bası, 1845, Sf. 33. 
(5) Yâni hukuk tahsiliuin. 
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uhdelerine geçen kuru-mülkiyeti kendilerinden daha kuvvetli ikinci dere
cedeki derebeylerine devretmek suretiyle onun kiracısı durumuna girmiş
ler ve onun himayesini kazanmışlardır. Bu muamele, fiilen en km'vetli 
derebeyi olan kralda son bulmuştur. Kı-al, derebeylerinin en kuvvetlisi 
olup onun bu suretle elde ettiği arazi üzerinde yaşayan insanlar (serf'ler) 
onun tebaası sayılmışlardu'. Kralm bu arazi parçalarmdan meydana ge
len memleket üzerindeki otoritesi, hak ve selâhiyetleri, mülkiyet'ten doğ
maktadır, Romalıların vaktiyle ikiye ayırdığı âafime hukuku ile hususî 
hukuk, Orta çağda mülkiyetle hâkimiyetin içice geçmesi doîayısiyle orta
dan kalkmıştır. 

Bundan sonra âmme hukuku-hususî hukuk ayırımına ancak yeni
çağda ve bilhassa XVI ncı asrın sonlarmda (6) modern devletin teşekkü
lüne doğru gidildiği ve devlet hukuku üzerindeki çahşmaların tekrar ele 
alındığı sırada rastlanmaktadır. 

.3. - KRİTERLER 

(43) — Âmme hukuku üe hususî hukuk ayırmımm tekrar ele aîm-
ması, tabiatiyle bu ayrmım yapılmasında kuUamlacak ölçüt meselesini 
derhal ortaya çıkartmıştır. 

Bir hukuk kaidesi veya bir hukukî münasebet, ne zaman âmme hu
kukuna, ne saman hususî hukuka dahildir? Bunu anlayabilmek için kai
deye veya münasebete na^ıl bir ölçü tatbik etmelidir? 

Profesör Paul Roubier (Pol Rubyç) nin naklettiğine göre, bu hu
susta en az 17 kriter vardır (7). Fakat biz burada, tabiatiyle, bu kriter
lerin en ehemmiyetlileri ve rağbet görmüş olanları üzerinde duracağız. 

A) MENFAAT ( l i ı t r t re t ) KKİTEKÎ 

(44) — Bu kriter az yukarda izah edilen ve ük defa Romalı hukuk
çu Ulpianus tarafından öne sürülen ayrım esasının azçok geliştirilmiş 
bir şekildir. Buna gaye kriteri d6 denilmektedir. 

(6) G. ChSvrier : Remarques sur l'introduction et les vicissitudes de la distinction 
du jus privatum et du jij.s publicum (Distinction du Droit public et du Droit 
privc - Arclüves de Tiiil, du Droit, Sircy 1S52) p. 4. 

(7) Theorie gäto/Jrale du Droit, 2 ersie ed. Sirey 1951, p. 295 - Roubier'nin meliazi : 
J. Hollingei- : das Kriterium des Gegensatzes zwischen cffentliclien Recht und 
Privatiecht, Zürich 1904. 

Combothecra da bu konuda müteaddit kriterler zikretmektedir. Bk: Moıîogıap-
hies de Droit Public, Larose et Tenin 1809, p. 29 Ss. 
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Ulpianus'un da dediği gibi bu kritere göre, âmme hukuku kaideleri 
umumî menfaatleri (veya âmme menfaatlerini), hususî hukuk kaideleri ise 
ferdî menfaatleri (veya hususî menfaatleri) tanzim ve himaye ederler. 

Bu kriterin zayıf tarafı, ferdî (hususî) menfaatleri, umumî (âmme) 
menfaatlerden ayırabilmekteki müşkülâttır. Ne zaman biri, ne zaman di
ğeri mevzuubahistir? 

Aslmda, bu iki çeşit menfaati birbirinden kesin hatlarla ayırabUmek 
imkânı yoktur. Meselâ evlenen kadının getirdiği çeyiz dolayısiyle kocasiy-
le münasebeti bir bakıma, tamamen hususî menfaatler sahası içinde 
kaldığı halde, çeyizlerin korunmasında umumî menfaat gören Roma hu
kuku, bu münasebeti âmme hukundan saymış ve «kadınların cihazlarının 
(çeyizlerinin) siyanet edilmesi (korunması) devlet menfaati icabı» (8) 
olarak Roma hukukunda yerleşmiş, fertlerin birbirleriyle yapacakları an
laşmalarla bu esasın değişemiyeceği, ilga olunamayacağı kabul edilmiş
tir (9). 

Gerçekten her zaman bir hukuk kaidesinin hangi nevi menfaatlere 
müteallik olduğunu tesbite imkân yoktur. Bazan aym kaide içinde hem 
ferdî, hem umımıî menfaat temsil edilmekte ve himaye görmekte, bu kai
deye dayanan bir hukukî münasebet de her iki vasfı birden zatmda topla
maktadır. Meselâ Medenî Kanunumuzun pek çok maddelerinin ihtiva et
mekte olduğu âmir hükümler, ferdî veya hususî menfaatlerin himayesi
ne matuftur denemez. 

Aynı şekilde, bu kritere göre, bir hukuk mahkemesinin bir davaya 
bakarken takip edeceği usûlleri büdiren Hukuk Muhakemeleri Usûlüne 
müteallik kaidelerin de hususî hukuka dahü sayılmaları icabetmektedir. 
Zira korunan menfaatler, şahıslara aittir. Halbuki aynı kaideler, umumî 
kaza hizmetinin işleyişine taallûk etmeleri, yâni bir âmme hizmetinin tan
zim ve icrasına müteallik bulunmaları dolayısiyle umumî menfaati (âm
me menfaatini) de temsil ve himaye etmekte ve bazılarınca âmme huku
kuna dahil sayılmaktadır (10). 

(45) — Menfaat kriterinin ortaya çıkardığı bu güçlük ve bazı hal
lerde bunun tatbikindeki imkânsızlık dolayısiyle meşhur Alman hukuk
çusu Savigny ( Savinyi), Ulpianus'un nazariyesinde tadilât yaparak, 
kriteri su şekilde ileri sürmektedir: 

(8) Salvatore Di Marzo : Rcraa hukuku, Çev : Z. Umur, istanbul, 1954, Sf, 2. 
(9) P. Roubier : 7ı numaralı nottaki eser, Sf. 296. 

Di Marzo : aym eser, Sf. 2. 
(10) Julliot de la MorandiSre : Introduction â l'etude du droit civil français, (Int

roduction â l'Ğtude du Droit, T. I, Rousseau, 1951) pp. 183-184. 
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Âmnıe hukııkımun mevzmı devlettir; hususî hukuk ise, hususî şahıs
ların kendi ai'alarındaki münasebetlerini tanzim eder. Bu suretle iki hu
kuk kolu arasındaki fark, birinciainin devleti, bir bütün olarak kav-
rajnp ferdi ikinci pîâna atmasında, ikincisinin ise münhasıran ferdi, ele 
alarak, onun varlığını ve çeşitli hallerini tanzim etmesindedir. 

Diğer bir tâbirle, Savigny'ye göre âmme hukukunda gaye devlettir; 
hususî hukukta ise ferttir (11). 

Savigny'nin bu kriterine de itiraz edilmektedir. Şöyle ki: bazan dev
let, tamamen hususî hukuka dahil münasebetlere gii'işilebüir, hususî hu
kuk muamelelerinde buluuabilii". Meselâ ordu ihtiyaçları için erzak alır. 
Erzak akmı, alelade iki fert arasında olsaydı nasıl bir mukavele aktedi-
lir idiyse onun ajTU bir mukavele ile yapılu'. Burada devlet, hususî hu-
kulî münasebetinde süje olmuştıu'. Buna mukabü meselâ fertlerin geşit-
K hürriyetlerini tanzim eden kanunları düşünelim. Bu kanunlarm konusu
nu fertler teşkil ettikleri halde, bunlar âmme hukukundan doğan tasar
ruflardır (12). 

Görülüyor ki, Ulpianus'un, menfaat'e dayanan kriteri, Savigny ta
rafından tashih edilerek gaye'ye dayandırıldığı halde, gene de iki hukuku 
birbirinden ayırmağa tamamen elverişli değildir. 

B) HAKÎMÎYiyr (ImpcrîınH) KBlTBSf 

(46) — Bu kritere hak sahipleri = süje'ler ferîteri de derler. 

Bu kritere görs âmme- hukuku, hâkimiyet haklarmm kullanıldığı 
hukuktur. Âmme hukuku münasebeti, .-taraflardan (süje'lerden) birinin 
veya her ikisinin hâkin^tijret hakkına (Imperium - imperj'om) dayanaralî 
ve bunu kullanarak tesis ettiği münasebettir. 

Bu fikri anlayabilmek için evvelâ hâkimiyetin ne olduğu hususun
da kısaca duımak icabeder. 

(47} — Hâliimiyet hakkmda ileri sürülmüş olan görüşlerin ihtiva et
tikleri hakikat veya hatâ payiarmm münakaşasına sapmaks^zm, klâsik 
doktrine göre bir izahs, gidilrnek Lstenirse, hâkimiyetin, kendisinden üs
tün veya kendisine e.ş herhangi bir kuvvet tanımayan yüksek bir irade 
olduğunu söylenebilir. 

Bu yüksek irade, devletimizi ele alırsak. Esas Teşkilât kanunumu
zun 3 üncü maddesine göre, kayıtsız şartsız; milletindir; millete ait bir 

(11) F . - C . (îç Savigny : Trai ts de Droit loınain, traĞ : Guenoux. T. I, Paris, 1840, 
p. 22 (X. - S. Combothecra : Monographies de Droit Tublic, Sf. 2S dan naltlen). 

(12) Combothecra, aym eser, Sf. 80. 



iradedir. Fakat, milletin, sahibi bulunduğu bu üstün kudretteki iradeyi, 
devlet işlerinde her gereken yerde bizzat kulanabihnesine imkân olmadı
ğı için, dört yılda bir yapılan selimlerle bir Türkiye Büyük MUlet Mecli
si seçilir ve bu meclis «milletin yegâne ve hakiki mümessüi» sıfatiyle 
millet namına hâkimiyeti kullamr. 

Klâsik doktrine ggre bir milletin bir devlet haline gelebilmesi hâki
miyetini kazanması, kabul ettirmesiyle mümkündür. Eğer bir devlet, di
ğerini boj'unduğu altma alabiliyorsa, boyunduruk altma girenin iradesi, 
diğerininkindcn zayıf ve kudretsiz demektir; böyle bir irade hâkimiyet 
sayılamaz ve blnnetice, iradesi, hâkimiyet vasfında olmayan bir varlık 
devlet olmaz. 

Hâkimiyet, devletler arası münasebetlerde, istiklâlin muhafazası için 
zarurî telâkki edilmiştir. Ancak her devlet, kendi iradesinin, diğerlerinin-
kinden üstün olduğunu iddia ederse, devletler arasmda müsavi şartlarla 
münasebetler tesisine imkân kalmaz;. Bu sebeple dış hukukta, devletlerin 
iradeleri birbirine eşit sayıhr. 

Devlet kadrosu igindeki hayata gelince; burada hâkimiyete eş hiçbir 
irade mevcut olamaz. Hâkimiyet, bütün iradelerin üstündedir, hepsini 
bağlar, hepsine hükmeder. Gerçekten, devlet denilen müessesenin vatan
daştan vergi alabilmesi, vatandaşa bir dış taarruz karşısında hayatını 
dahi feda etmek mükellefiyetini yükleyebilmeği, yukarda bir misâlde 
verdiğimiz gibi icabmda toplııma faydah bir iş görebümek için, nzasma 
bakmaksızın değerini vererek vatandaşın elinden maJmı alabümesi, hu
kuk kaideleri koyarak, kanunlar, nizamnameler, talimatnameler yaparak 
sosyal hayatı ve münasebetleri tanzim edebilmesi, bu kaidelere riayete 
vatandaşları zorlaması, bu kaideleri çiğneyenlere bir takım cezalar tat
bik edebilmesi, ancak herkesinkinden kudretli bir iradeye, hâkimiyete 
dayanmasiyle mümkündür. Teşkilâtlanmış bir millet demek olan devlete 
bu kuvveti, hâkimiyet bahşedebilir. 

Ancak devlet, her zaman, hukukî muamele ve münasebetlerinde hâ
kimiyet hakkına dayanmaz. Buna lüzum olmayabilir. Devlet, mümkim 
olduğu kadar,tıpkı hususî bir şahıs gibi, eşitlik kaidelerine göre hareket 
etmeîj, ancak o şekilde hareket imkânı bulamadığı zaman, üstün kuvvet 
ve kudretine dayanmalıdır. 

İşte hâkimiyet kriterine göre, devlet, hâkimiyet hakkım kullanarak 
bir hukukî muamelede bulunuyor, bir hukukî münasebete giriyorsa âm
me hukuku câri demektir. Devlete, hâkimiyet hakkına dayanarak hare
ket edebilme imkânım, yetkisini veren hukuk kaideleri de âmme huku
kunun kaldeleridii'. 
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Ancak devlet, sahibi bulunduğu hâkimiyetten kendisi gibi umumî 
menfaatleri koruyan, umumî menfaatlere hizmet eden Vilâyet Hususî 
idareleri, Belediyeler, Köyler gibi müesseselere de bir pay verebilir; on
ları da görecekleri âmme hizmetlerini başarabilmeleri için, fertlerde bu
lunmayan bir takım üstün kudret ve selâhiyetlerle donatabilir. Bu tak-
dirde,tabiatiyle, bu müesseseler de, bu üstünlüklerini kullanarak giriş
tikleri hukukî münasebetlerde âmme hukuku kaidelerine tâbi olurlar; mü
nasebet, âmme hukuku münasebeti mahiyetini alır. 

C) I R Â D E S E R B E S T I S I KStTEBl 

(48) — Bu kritere göre, bir hukukî münasebetin, âmme hukukuna 
mı, yoksa hususî hukuka mı dahil olduğunu anlayabilmek için, bu müna
sebetin dayandığı hukuk kaidesinin, münasebetin kuruluşunda, tanzimin
de, devamında ve sona erişinde tarafların iradelerine ne dereceye kadar 
serbestî tanıdığı araştınimalıdır. 

Bu kriter taraftarlarma nazaran, hususî hukuk kaideleri, hukukî müna
sebetlerde taraflara çok geniş bir irade serbestisi tanırlar. Âmme hukım-
da ise iradeye fazla yer verilmez; hattâ bazan hiç bir yer verilmez. O hal
de, bir hukukî münasebette taraflar geniş bir serbestî içinde ha
reket edebüiyorlarsa, bu münasebet hususî hukuk münasebetidir; Bil'-
âkis hukuk kaideleri, tarafları muayyen bir münasebete zorluyor ve bu mü
nasebetin kuruhnasmda kendilerine irade serbestîsi tanınmıyor yahut bu 
serbestiyi çok kısıyorsa, münasebet âmme hukuku münasebetidir. 

Bu kriterde hakikat payı yok değildir. Gerçekten,âmme hukuku zor
layıcı bir hukuktur (Jus cogens); buna mukabil hususî hukuk, tamamla-
jacı bir hukuktur (Jus dispositivum). 

Biraz daha açıklayalım: 

(49) — Bu kriter taraftarları, hukuk kaidelerinin âmir hükümler, ta
mamlayıcı hükihnler ve tefsir edici hükümler olarak tasnifini ele almakta 
ve kriterlerinde bu tasnife dayanmaktadırlar. 

Âmh' (emredici) bir hukuk kaidesi, hitap ettiği hukuk süjesinin ira
desine yer bırakmaz. Meselâ Borçlar kanunun 163 üncü maddesine göre, 
bir kimse, diğer bir kimseden olan alacağını bir üçüncü şahsa ancak yazı
lı şekilde temlik edebilir. Yazılı olmayan bir alacak temliki muteber değU-
dir. Bu kriter taraftarlarma göre, bu maddedeki hukuk kaidesi, bir âmme 
hukuku kaidesidir ve tabiatiyle, bu kaideye dayanan hukukî münasebet de 
bir âmme hukuku mihıasebeti sayılmak icabeder. 
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Tamamlayıcı hukuk kaideleri ise, tarafların aralarındaki hukukî müna
sebette, meselâ yaptıkları bir mukavelede, boş bıraktıkları hususları doldu
rur. Tamamlayıcı hükümlerin en meşhur misali, Medenî kanunun 170 inci 
maddesindeki kaidedir. İTU inci maddeye göre, kan-koca, malîanmn ida
resi hususunda, Medenî kanunda yazılı olan mal birliği veya mal ortaklığı 
usûllerinden birini bir mukavele ile açıkça kabul etmemişlerse bu takdirde 
araJarmda mal ayrılığı câri olur. Burada, hukuk kaidesi, hukukî münase
bette, taraflarca boş bırakılmış olan kısmı doldurmaktadır. 

Tefsir edici hukuk kaideleri ise tarafların iradelerini açıklamaya ya
rar. Meselâ Borçlar kanununun 75 inci maddesine göre bir «borcun ifası 
için bir aym iptidası veya nihayeti tâyin olunmuşsa, aym birinci ve sonun
cu günü anlaşılır. Bir aym ortası tâyin olunmuşsa bundan aym onbeşi 
anlaşılır.» 

încelediğimz kritere göre tamamlayıcı ve tefsir edici hukuk kaidele
ri, hususî hukuk kaideleridir. Çünki her iki halde de, bir hukukî müna
sebetin taraflarına, aralarındaki münasebeti, tamamen serbestçe, başka 
bir şekilde kurabilmek yetkisi tanmmıştır. Kan-koca, evlenme mukave
lesiyle mal birliğini kabul edebilirlerdi; aralarındaki bir borcun aym 5 
inde ödenmesini isteyenler, «ay başmda ödenecektir» demeyebilirlerdi. 
Ama bir kimse, diğerine, bir alacağını sözle temlik edemiyecektir; çünki 
kanun, yazılı şekilde yapılmayan bir temlikin muteber olamayacağı hük
münü koymuştur. 

(50) — Gerçekten kanunun âmir hükümler (emredici hukuk kaide
leri) yoluyla taraflarm iradelerine serbest tezahür imkânları bırakmadığı 
bütün münasebetler âmme hukuku münasebeti sayılabilir mi? Âmir hü
kümler, âmme hukuku kaideleri midir? 

Bu suale cevap verebilmenin zor olduğunu itiraf etmek lâzımdır Aslm-
da her hukuk kaidesi bir emiı- taşır. Her hukuk kaidesi, hitap ettiği 
şahıslara muajyen şeyleri j'apmalarım veya yapmamalarım emreder. 
Hattâ .tamamlayıcı ve tefsir edici hukuk kaidelerinde de bir emir mev
cuttur. Karı-koca, maîlaruu nasıl idare edecekleri hakkmda kendileri bir 
mal rejimi seçmezlerse, mal birliğini veya mal ortaklığım kabul etmez
lerse, aralarında mal ayrılığuun cari olacağı hakkmdaki hükümden ka-
çmamazîar; mecburen mal ayrılığı rejimine tâbi olurlar. Kanun, karı-koca 
mallarının idaresinde üç ayrı şekil (mal rejimi) teklif ediyor; bunlardan 
hiç birini seçmeyerek dördüncü bir mal rejimi aralarında tesis edemez
ler; bundan rnen edilmişlerdir. O halde tamamlayıcı hükümlerde de mec-
burîlik vasfı mevcuttur. 

Tefsiri hukuk kaideleri de aynı mahiyettedir, iki şahıs, aralarındaki 
bir akitte bazı boşluklar bırakırlarsa, bunları rızalariyle doldurmazlarsa 
tefsiri hukuk kaidelerine tâbi olacaklardır. 
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Fakat her halde, istisna yapmazsızm bütün âmir hükümleri âmme 
hukuku kaideleri olarak vasıflandırmak caiz olmasa gerektir. 

Kanun vazıı, ânıir bir hükümle, neyi himaye etmek gayesini gütmek
tedir.? 

Alacağın temlikinin ancak y&zui şekilde muteber olabileceği hakkın
daki âmir hüküm «üçüncü şahısların ve bilhassa borçlunun kolaylıkla 
temlike vukuf peyda etmeleri içindir* (13). 

Şimdi kanun ^-azımın bu maksadı muvacehesinde, bunun bir âmme 
hukuku kaidesi olduğunu ve yasılı temlikle doğan hukukî münasebetin, 
bir amme hukuku münasebeti mahiyetini aldığım iddia edemeyiz. Bura
da kanun vazunm tesis ettiği himaye, bir hukukî muameleye vukuftan 
ibarettir. Borçlunun borcunu A yerine B'ye ödemek durumuna girmiş oî-
masmı öğrenmesinin devletle; devletin görevleriyle, umumî menfaatlerin 
korunmasiyle, hâkimiyetm istimaliyle bir alâkası yoktur. Buradaki â,mir 
hükmün âmme hukukuyla ilişiği üeri sürülınez. 

Fakat vazu kanun, âmir hükümler yoluyla, fertler arasındaki mü
nasebetleri umumî meifaatler mülâhazasiyle akitten statü'ye doğru tan
zim hareketine girişmişse, burada âmme hukukunun izleriyle, eserleriyle 
karşılaşılu'. Gerçekten hususî hukuk akdî, âmme hukuku statüter durum
lara dayamır. Hukukî münasebetin tarafların serbest iradelerinden doğu
şu ve bu serbest iradelerin tezahürleriyle tanzim edilişiyle kanundan 
doğuşu ve sonra kanunla tanzim edüişi arasmda fark gözetilmeüdir. 
Akitten (mukaveleden) staty'yfe geçişte hususî hukuktan âmme hukuku
na geçişi müşahade etmek mümkündür. Bu, serbestçe irade izharından 
ferdî iradelerin tesirsiz bırakıldığı, ancak devlet iradesinin yaratıcı ve 
düzenleyici olduğu bir hukuk duıoımuna intikal ifade eder. Binnetice, in
celemekte olduğumuz kriter, genel olarak, hakikat payı ihtiva ediyor de
mektir. Ancak akdî olan ve akdî kalan bir hukukî münasebete müteallik 
kaidelerin bir veya birkaçmın âmir hüküm mahiyetinde olmasmm der
hal âmme hukuku sahasına girildiğine delâlet edemi^^eceği kanaatinde
yiz. 

» ) MÜSAVAT KBÎTEKt 

(Sİ) — Hâkimiyet kriterine çok yakın olan bu kritere göre, husu
sî hukuk, münasebetlerinde, taraflar, müsavi hukukî durumlarda bulu
nurlar. Halbuki âmme hukuku münasebetlerinde hukukî durumlar arasın
da müsavat yoktm"; taraflardan biri diğerine üstün bir hukukî durum
dadır; biri diğerine tâbidir. Bu baJcmıdan bu kritere tâbiiyet kriteri de de
nilir. 

(13) Esa t Arsebülî : Borglar HuKuku, 3 ünefi bası. 1950, Sî. 105i. 
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lü'itei', hukukî münasebetin taraflarında her türlü hak ve vecibeler 
itibariyle müsavatı aramaktadır. Bu bakımdan giriştiği hukukî münase
betlerde devletin haiz bulunduğu bazı üstünlükler ve muafiyetler, müna
sebetin mahiyetine tesir etmektedh-. Meselâ devlet bazı hallerde bizzat 
ihkak-ı hak edebilmek salâhiyetini haizdir; devlet aleyhme cebri icra mü
essesesi işlemez ve binnetice devletten alacaklı olan şahıs onu icraya ve
rerek meselâ mallarma haciz koydurtamaz (Icr. ve İfl. K. mad. 82, f. 1). 
Devlet, bazı mukavelelerinde tek taraflı olarak değişiklikler yapabil
diği halde, aktin diğer tarafını teşkil eden ferdin devlete karşı bu kabil 
bir selâhiyeti mevzuubahis' olmadığı gibi, aynı hal iki fert arasmda da 
cereyan edemez. 

(52) — Bu kriter, iç hukuk itibariyle bazı münasebetlere kabili tat
biktir ve onîarm teşhisine imkân verebilir. Fakat dış hukuk itibariyle, 
hiçbir tatbik sahasına mâlik değildir. Devletlerarası münasebetlerm, ta
rafların hukukî durumları, müsavatları, haiz bulundukları selâhiyetlerin 
ve mükellef kılındıkları vecibelerin ayniyeti itibariyle fertler arası müna
sebetlerden farkı yoktur. Bu kriter, devletler arası münasebetlere tat
bik edüdiği takdirde, bu münasebetlerin hususî hukuk münasebetleri ola
rak tavsifi icabedecektir ki, bu klâsik devlet ve devletler hukuku görüşü
nün aksi olan bir neticeye ulaştırdığı gibi, pozitif hukukun verilerine de 
uygun, düşmemektedir. 

§ m . —• AYIRÎ»n REDDEDEN GÖEÜŞLEE 

1. — KELSEN'ÎN GÖRÜŞÜ 

(53) — «Saf (yahut: salt veya arık) Hukuk teorisi» (Reine recht-
îehre-theorie pure du droit) adiyle yeni bir hukuk görünüşü ortaya ata
rak hukuku ilraîleştirmek yolunda en müsbet hamleyi yaptığı kabul edilen 
Hans Kelsen'e göre, hukuk kaidesinin ana görevi, kendisini ihlâl edenin 
karşılaşacağı zorlamayı belirtraek suretiyle, insajılan muajyen şekülerde 
harekete mecbur etmektir. 

Acaba f eıiler, tâbi bulundukları bu kaidelerin meydana gelişine nasıl 
ve ne ölçüde iştirak ederler? Yâni fertlerin, hattâ bazan istemeye isteme-
ye uydukları bu kaidelere riayet mükellefiyetleri, sceba kendi rızalariyle 
mi, yoksa rızaları dışında mı doğmaktadır? 

Kelsen'e göre hukuk kaidelerinin kaynağı esas teşkilât kanunudur. 
Bu kanundaki kaidelerden, derece derece, birbirinden dalıa müşahhas (so
mut) kaideler meydana gelmek suretiyle hukuk nizamı doğmuştur. Dev
letin kanunları, nizamnameleri (tüzükleri,) talimatnameleri (yönetmelik
leri) ııasıl dersoe derece birbii'lerinden doğarak hak Ve mükellefiyetteî» 



yaratıyorlarsa, devletin tek taraflı irade beyanları, mahkeme kararları 
ve fertlerin karşılıklı irade beyanları da, hukuk kaidelerinden, aynı dere
celenme amelij'csinin bir devamı olaı-ak doğmakta ve hak ve mükellefi
yetler, yâni tek kelimeyle îjukuk yaratmaktadır. 

Bütün hukukun kaynağı e.ças teşkilât kanunu olduğuna göre, bu kay
naktan derece derece doğan hukuk kaideleriyle haklar ve mükellefiyet
ler arasında da mahiyet farkı yoktur. Devlet makamlarının belli bir hu
sustaki emriyle, bir mahkeme kararı, iki şahsnı aralarında alctettiklari 
bir mukavele arasmda ne kaj'nak, ne oluş ne de meydana gelen hak ve 
mükellefij'etler bakunmdan mahiyet farkı gözetilemez. 

Bu \'aziyet kar.şısnıda, bir âmme hukuku - hususî hukuk ayırmu yap
mak ve bu ayu'imı, bizim yukarda zikrettiğimiz kriterlerden bii'ine da
yandırmak, hukuku, fertleri mutlak surette bağladığı halde devleti ııisbî 
bir şekilde bağlar kabul etmektir. Bu ise devlete, hukuk kaideleri karşı-
smda, fertlerde mevcut olmayan bir hukukî kıymet ve km'vet atfetmek, 
onu fertlerin üstünde bir hukukî duruma koymaktır. 

Kelsen'e göre böyle bii' durumu kabule imkân yoktur. Hukukun, fert
leri mutlak bir şekilde bağlamasına mukabil devleti-iddia edilen üstün-
lüğ:ünden dolayı-nisbî bir şekilde bağlaması ancak hııkaku meydana ge
tiren ve ona kajTjaklık edeu devlet olduğu takdirde ıniimküu görülebilir. 
Devlet hukuktan önce olmalı, hukuku devlet imal etmeli ki, fertleri mut
lak bir şekilde bağlayan hukukun devleti ancak nisbî bir surette bağla
yabileceği kabul olunabilsin. 

Halbuki Kelsen'e göre hukuk, devletten sonra olmadığı gibi, devletten 
önce de değildir. Devletle hukuk aynı şeydir ve her ikisinin de kaynağı Esas 
teşkilât, kanunudur. Devletlerin şekilleri olan demokrasi, otokrasi, cumhu
riyet, monarşi gibi rejimler aslmda, birinci derecede hukuk kaynağı olan 
esas teşkilât kanunundan, ikinci, üçüncü, dördüncü derecedeki hukuk 
kaidelerinin hangi usûllere göre böyle derece'derece meydana gelebilece
ğini gösteren şekiller demektir. 

Kelsen'e göre, baş^-alarmm âmme hukuku dedikleri ve devlete şu ve
ya bu şekilde bir üstünlük bahşeden hukukî münasebetin mahiyeti ve 
mevcudiyet sebebi, sadece, hukuk nizamının, devlet organları sıfatım ha
iz bulunan kimselere, tek taraflı irade beyanlariyle başkalarını ikam et-

, me -(bağlama) selâhiyetini vermiş olmasıdır. Me.'îelâ bir valinin, bir emir
le, vatandaşları muayyen bir hareket tarzına mecbur kılışı gibi. Şayet 
bir kimse devletten (yâni hukuk nizamından) böyle bir yetki alamıyor
sa, tek taraflı bir irade beyanile kimseyi ilzam edemez, iki hususî şahıs 
birbirlerini ancak iki taraflı irade beyaniyle, yâni akitle bağlayabilirler. 



Bu, iki hususî şahıs arasında bir hukuk kaidesi ancak akitle doğar'de
mektir. Halbuki vali, tek taraflı olarak bir hukuk kaidesi meydana geti
rebiliyor, 

Kelsen'e göre, ister tek taraflı irade beyanlarmdan, ister karşılıklı 
irade beyanlarmdan doğsun, ortaya çıkan hukuk kaideleri arasmda bir 
mahiyet farkı mevcut değildir. Her iki şekilde doğan kaideler aym su
rette bağlayıcıdır. Bu itibarla hukuk kaidelerini, âmme hukuku kaideleri 
ve hususî hukuk kaideleri olarak ikiye ayırmak sun'îdir; ilmî değildir; 
kabul edilmemelidir. Misal4e olduğu gibi, vali, emir verme, yâni başka
sını ilzam eden bir davranış şeklini (bir kaideyi) ortaya koyma selâhi-
yetini nasıl hukuk nizamından almışsa, iki fert de, akit yapma, yâni bir
birlerini ilzam etme selâhiyetini aym şekilde ve aynı nizamdan almışlar
dır (14). 

2. — DUGTJIT'NÎN GÖRÜŞÜ 

(54) — Hukuk'un metafizik kavramlardan kurtularak ilmî bir izah 
tarzına kavuşması yolundaki son derece enerjik mücadelesiyle hukuk 
âleminde derin akisler uyandıran ve silinmez tesirler bırakan Realist 
Bordeaux (Bordo) ekolü kurucusu ünlü Fransız hukuk âlimi Leon Duguit 
(Dügi), hukuk görüşünün izahına sübjektif hakkı inkâr ile başlar. Du-
guit'ye göre sübjektif hak diye birşey yoktur, hukuk kaidelerinin fertle
re tanıdığı yetkiler vardır. Hukuk kaideleri ancak idrak ve irade sahibi 
varlıklara hitap eder ve onlara yetkiler verebüirler. Zira yetkilere mu
hatap olmak ve onları kullanabilmek için idrak ve irade zarurîdir. Bu 
hassalar ise ancak insandai mevcut olduğu için insandan gayri varlıklarm 
hukuk süjesi, yâni hukuk kaidelerinin muhtabı olabümeleri mümkün de
ğildir. Bu sebeple, hükmî şahıs denilen bir hukuk süjesi de olamaz. 

Binnetiee, devlet denilen şey de bir hükmî şahsiyet değildir. Devlet, 
bünyesi içindeki ihsanlarm idare edenler ve idare edilenler olmak üzere 
ikiye ayrıldığı, yâni siyasî bir farkMaşmanın mevcut olduğu cemiyettir. 

Devlet bir hukuk süjesi olamayınca, onun hükümranlık yahut hâki
miyet adı altında bir sübjektif hakkı da olamaz. Sadece idare edenlerin 
bir takını hukukî yetkileri vardır ki, onlar da» bu yetkilerini, tıpkı idare 
edilenler gibi hukuk kaidelerinden almışlardu'. O halde idare edilenler gi

d i ) Hans Kelsen : Theorie pure du droit; trad : H, Th^venaz. Ed. de la Baconai-
ere, Neuchatel, 1953, pp. ^48. sa. 



bi idai'e edenler de bu hukuk kaideleriyle bağlıdırlar; bu kaidelere ria
yetsizlik edemezler (15). 

Hukuk kaidesi ise, görüldüğü gibi bii''dir ve heı-kes için aynıdır. Eu 
kaideleri âmme hukuku, hususî hukuk diye ayırmak ilmî değildir (16). 

§ W. — AYIRIMIN MEVCUDİYETİ VE BİZDEKİ MESNEDİ 

1. - - AYRIMIN MEVCUDÎYETÎ 

(53) — Âmme hukuku-hususî hukuk ayrımı kontinau hukukuna 
(17) şâmildir. Bu ayrıma ancak islâm hukuku, kilise hukuku gibi dinî hu
kuk sistemlerinde ve anglo-sakson hukukunda yer verilmemektedir (18). 

Aj'irımm bu mevcudiyeti nasıl izalı olıuıabiîir'? 

Bu hususta evvelâ, ayrımı toptan reddeden mezkûr- iki büyük hu-
kuli âliminin fikirlerine yer verelim: 

KELSEN'e göre, mantıken müdafaası mihııkün olmamak ve ilmî her
hangi bir değer ta.şımamakla beraber, bu ayrımm ideolojik bir kıymeti 
vardır. Esas Teşkilât hukuku doktrininin öns sürdüğü bu ayrım, hükü
mete ve İdare organlarına, saf hukuk nazarında değilse de kanun naza
rında icabı halden doğan bir hareket serbestisi bahşetmektedir. Hükû-

(15) Duguit, dsvIetia hukuka bağ:hlsgınjıı ancak bu görüşior İçinde izah ve temin 
edileceğini söylemektedir. Davletin bir hükmt şahsiyet olduğu ve lıâkirniyetin de 
bu hükmt şahsm bir sübjektif-hakkı mahiyetinde bulunduğu kabul edilirse, Du-
gfuit'nin dediğine göre, devletin ne suretle hukuka bağlı olacağını izaha imkân 
yoktur. Hâkimiyet mademki her türlü feudıet ve iktidarın, her iradenin ü.stüıı-
dedir ve bassa hiçbir kudrete, iktidara, iradeye tâbi olamaz, o halde devletin hu
kuka bağlılığı ancak İtendi kendini tahdit (autoUmitation) suretiyle izah edi
lebilir. Bimıetîce, hukuka, kendi arzusu ile, kendi kudretini bizzat sınırîandır-
mak yolundan tftbi olan devlet, icabatügi zaman bunu ret ile kendi üzerine 
koyduğu tahdidi kaldırarak hukuka riayet de' etrneyebiieceîitir. Binaenaleyh 
•ßovlstin hukuka mutlak surette baglılığ'mı tBrain edebilmek için, Dugult'ye gö
re Hakimiyet gibi metafizik bir mefhumu, sübjektif hak ve, hükmi şalısiyet 
gibi gene metaiSziK. diğer mefhumlarla biriiR'ce hukuk sahasından çıkarıp at
mak ye devletin hak ve salâhiyetlerini de, aielâds vatanâaşlanJı 'hak ve salâ
hiyetleri gibi aynı kaynaîîta, -yâni objektif hukuk kaidelerinde aramak lâzımdır. 

(16) L6cıı Dug ı̂5t : Traitö de Droit Constitutioanel, I, 3 ferae iä. 1827, pp. 6S0 ss. 
(17) Kontinan, Britanya adaları hariç Avrupa kıt'asını İfade eder ki, bu kıt'ada ya

şayan milletlerin lıukuklan, aradaki bazı farklara ra|mon bir bütün telâkki 
edilebilecek derecede rnüştorok vasıflar ve geliışmeler go.sterir, 

(18) Jean Morellet : L'interpĞnĞtration du droit public et du droit privS (dan.3 ; I'lntro-
auction & I'fitude du droit comparfi - Rccueils d'atudee ea Vhonaeur d'Edou-ard 
iiambert, T. m, wm p. uo. 



metin ve îdare'nin faaliyetlerinin çok dar bir plânda tanzimine girişiltne-
si, yalnız bu organların görevlerinin mahiyetine aykırı düşmekle kalmaz, 
fakat ihlâle de marnız bulunur. Hükümetle parlâmento arasmdaki 
mutad çekişme dolayısiyle bu ayrmı tai'aftaiiarma anayasalı monarşi
lerde olduğu gibi demokratik cumhuriyetlerde de rastlanır (19). 

(56) — DUGUIT'ye göre de günümüzde hukukun sahası son dere
ce genişlediğinden hukuk kaidelerini bir nizam ve metot içinde inceleye-
bümek için bazı ayrımlar yapmak zarurîdir ve çeşitli ayrımlar da yapı
labilir. Ancak, ayrımların, en eskisi ve en az sun'îai olduğu için gene bu 
klâsik âmme hukuku-hususî hukuk ayrımını muhafazada fayda vardır. 
Ancak bu ayrıma, klâsik teorilerin tanıdığı şümul ve ehemmiyeti de ta-
nmıamalıdır (20). Bu suretle, âmme hukuku iie hususî hukuk arasındaki 
fark, sadece müeyyede bakımından kendini gösterir. Devlet, hukukî mü-
eyyedelerin tatbikini inhi,sarma almıştır. Hukuk kaidelermin ihlâli halin
de müej'yede tatbik etmek ve hakkı yerine getir.mek selâhiyeti ancak 
devlette m.evcuttur ve devlet de, tabiatiyle, kendi zatına karşı cebir kul
lanamaz. 

O halde, Duguit'ye göre, âmme hukuku kaideleri denilebilecek kai
deler, ihlâlleri halinde bir müeyyede tatbik edilemeyecek olan, yâni binne- -
tice müeyycdesi bulunmayan kaidelerdir. 

Bu izah, tarafımızdan veıileıı hukuk tarifi karşı.sında bizi şaşırtma
malıdır. Çünki Duguit'ye göre, bir kaidenin hukuk kaidesi olabilmesi için 
onun cebir (zorlama) suretinde beliren bir müeyyedesinin de mevcudi
yeti şart değildir. Bir kaidenin, ihlâlinin sosyal bir tepki doğnnTiası, o ka
idenin, bir hukuk kaidesi olması için kâfidir (21). 

2. _ AYRIMIN BÎZDEKİ MESNEDİ 

(51) — Ayrım hakkında ileri sürülen kriterlerin hepsinde bir haki
kat paymm mevcudiyeti müşahede edilmektedir. Vakıa, evvelce de te
mas ettiğimiz gibi, klâsik görüş ve anlayış içinde bir devletin mevcudiye
tinden ve hukukî münaaebetlorde taraf teşldl eylemesinden, bir hukuk 
süjeai olmasından doğmaktadır. Devlet, hâkimiyet hakkı denilen kudret 
ve üstünlüğe sahiptir; devlet, umumî menfaatleri temsil ve tahakkuk et
tirir; devlet, binnetice, hukukî münasebetlerinde daima diğer taraftan 
üstün bir durumdadır. Hukukî âlemde devletin mevcudiyet ve münase-

(19) H. Kelüeu, aynı cseı-, Bî. 132. 
(20) h. Duguit, aynı eser, aynı cilt, Sf. 702 ve dov. 
(21) Duguit bu anlayışım bütün eserlerinde yer yer tekrar eder. Trete'sinden başka 

meselâ, ; Mamıel do Droit Constitutlonııcl, *) 6.me fid, 1923, Sf, 45-47, 
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betleri dolayısiyle meydana çıkan âmme hukuku-hususî hukuk ayrımı, 
kontinan hukukunda, memleketten memlekete ve hattâ aynı memlekette 
bir devirden diğerine bilhassa hâkimiyet veya menfaat kıstaslai"ina hak 
verdiren bir şekilde izah ve muhafaza edilmiştir. Meselâ Fransada bir 
zamanlar nazarî çalışmalara esas teşkil etmiş ve umumî bir kabule maz-
har olmuş bulunan hâkimiyet kıstası kuruculuğunu IXiguit'nin yaptığı 
realist Bordeaux (Bordo) ekolünün gayretleriyle bir müddet için yerinL 
menfaat kıstasının farklı bir izah tarzı olan âmme hizmeti kıstasına terk. 
etmiş, fakat şimdi hukukçuların büyük biı- kısmı tekrar hâkimiyet (âm
me kudreti - puissance publique) kıstasına taraftar olmuşlardır. 

(5S) — Pozitif hukukum.uz, âmme hukuku sahasında, Cumhuriyeti 
müteakip gerçekleştirilen kanunlar inkılâbından daha evvel kontinan hu
kukunun tesir sahasuıa girmeğe başlamıştı. 

Bizde, ilmî ve kazaî içtihatlara göre, âmme hukuku-hususî hukuk 
ayrımmın esası, hâkimiyettir. Devletin ve diğer âmme hükmî şahıslarının 
hâkimij^et hakkına dayanarak tesis ettikleri hukukî münasebetler ve bu 
münasebetlerin dayanakları olan hukuk kaideleri âmme hukukundandır. 
Buna mukabil, aynı hükmî şahısların, böyle üstün bir kudret ve iradeyi 
hesaba katmaksızın, ondan faydalanma yoluna gitmeksizin tesis ettikleri 
hukukî münasebetler, hususî şahıslar arasındaki münasebetlerin daya
nakları olan kaidelere, yâni hususî hukuk kaidelerine dayanır. 

(59) — Türk hukukunda âmme hukuku-hususî hukuk ayırımımn 
büyük bir ehemmiyeti yardır. Pozitif hukukumuz, bu aynmda ve âmme 
hukuku sahasında başlıca Fransız hukukunun tesiri altmda bir takım ge
lişmeler göstermiştir. Türk âmme hukuku ile hususî hukuku arasında, 
zihniyet ve müesseseler itibariyle esaslı farklar mevcuttur. Bu iki hukuk 
sahasmda doğacak ihtilâfları, farklı zihniyet ve prensiplere dayanarak 
halledecek bir kaza sistemi meydana getir-iimiş, umumî mahkemelerin 
(adliye mahkemelerinin) yanı sıra idare mahkemeleri, kurulmuş ve geUş-
tirümiştir. Böylece, mahkemelerin aynl'ması, ihtilâfların, binnetice huku
kî münasebetlerin tavsifini daha mühim bir problem haline koymuş
tur. Âmme hukuku münasebetlerinden doğan ihtilâflar idare mahkemele
rinde ve hususî huîmk münasebetlerinden doğanlar da adliye mahkeme
lerinde rüyet ve hfü edileceklerine göre, her ihtilâf ve nizada, hukukî mü
nasebetin mahiyetinin derhal tavsif ve tâyini binnetice, vazifeli mahke
menin tcsbiti içûı zarurîdir. Fakat bir münasebet her zaman kolayca 
tavsif olunamaz. İhtilâfa düşenler aralarmdaki münasebetin vasıf ve ma
hiyetinin tesbitinde anlaşamayabilecekleri gibi, anlaştıkları takdirde dahi 
müracaat edilecek mahkemenin bu tavsifi kabul mecburiyeti diye birşey 
yoktur. Adliye mahkemesi, kendisine getirilen bir ihtilâfın, âmme hukıı« 
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ku münasebetinden doğduğu kanaatiyle kendisinin bunun rüyet ve halli 
hususunda vazifeli olmadığını karar altına alabilir. Fakat bu da, ihtilâfm 
mutlaka bir idare mahkemesinde rüyet ve hallini zarurî kılmaz. îdarc 
mahkemesi de, ihtilâfın bir hvısusî hukuk ihtilâfı olduğuna karar verebi
lir ve binnetice davaya bakmaz. Aceba vazifeli mahkeme hangisidir? 
Mutlaka her ihtilâf için bir mahkeme vardır. Devlet vatandaşı mahkeme-
Hİ2 bırakmaz ve bırakamaz. Fakat böyle, ihtilâfm ve hukukî münasebetin 
mahiyetinin tâyin ve tavsifinde, mahkemelerin anlaşmazlığa düşmeleri 
halinde ihtilâf nerede, kimin tarafından hallolunacak ve mevcut vazifeli 
mahkemeyi kim tâyin edecektir? 

Bİ2de bu iş, bazı batı memleketlerinden örnek alınarak Uyuşmazlık 
Mahkemesi adı verilen, adliye ve idare mahkemelerinin fevkinde bir yük
sek mahkemeye bırakılmıştır. Bir hukukî münasebetten doğan ihtilâfın, 
âmme hukuku ihtilâfı mı yoksa hususî hukuk ihtilâfı mı olduğunda ida
re ve adliye mahkemeleri anlaşamazlarsa, ihtilâfın hakikî vasfını Uyuş
mazlık mahkemesi tâyin ve binnetice vazifeli mahkemeyi tesbit eder. 

O halde, genel olai'ak, bizde, âmme hukuku ile-hususî hukuk arasın
daki ayrımı yapmak Uyuşmazlık mahkem.esine ait bir iştir. Uyuşmazlık 
malıkemesi, ihtilâflarda vereceği kararlarla bu sınır duvarını taş taş örer. 

§ V. — ABÎiVIE HTTKUKIJNÜN HUSUSİ HUKUKU İSTÎLÂST 

(iyü) — Hukuk hakkında genel eserlerin bazılarında ve bilhassa âm
me hukuku-hususî hukuk konusundaki yazılarda, eskiden hususî huku
kun tanzim ettiği bir takım münasebetlerin zamanla âmme hukukunun 
tanzim konusu haline gelişine ve bahusus âmme hukukunun sür'atli m-
kişafma delâdet etmek üzere kullanılan istilâ (üıvasion) tâbiri hukuk di
linde pek alışılmamış bir terimdir; bununla beraber, gerçekler karşısın
da, herhangi bir mübalâğa -payı da ihtiva ettiği zannolunmamahdır. 

Bu istilâ nedir? Nasıl vuku bulmaktadır? 
Bu hareketi anlayabümek için, hukuk tarihinin başlangıç, devirlerine 

inmeğe hacet yoktur; Fransız ihtilâlinden bu yana alınacak bir zamaat 
parçası içinde, âm.me hukuku ile hususî hukuk münasebetlerinde şâyâm 
dikkat inkişâfların vuku bulduğu görülebilir 

XIX uncu asrın hürriyet mücadelelerinde Avrupa milletlerine ışık tut
muş olan Fransız ihtilâli ve onun meşhur însan ve Vatandaş Hakları 
Beyannamemi, ferdiyetçi hukuk görüşünü Fransada şumûlü ve kuvvetli 
bir şekilde yerleştirmişti. İnsanlar cemiyet için değü, cemiyet insanlar 
için mevcuttu; her siyasî birleşmenin gayesi, insan'm, tabiî ve zamanaşı
mına uğramaz haklarının muhafazası idi (md. 2); insanlar hukuken hür 
ve müsavi olarak dünyaya gelirlerdi; sosyal farklar ancak âmme menfa-
tifte dayandırılabilirdi (md. 1); hürriyet, başkalanna zarar vermeyen 
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îıerşeyi yapabilmekti (ınd. 4 ) ; kanım ancak ceaıiy-te zararlı hareketleri 
raen edebilirdi (md. 5) ; kanun nazarında herkes müsavi olduğnı için âm
me hizmetîeriîuleki vazifelere ve mevkilere, yeterliklerine göre ve ancak 
kabiliyetleri bakımından fark gösetilerek, herkes intisap edebilirdi (md. 6). 

Fransız ilıtilâîinin bu meşiıur beyannamesi, ÎO»''!!! inci asır hürriyet 
mücahitlerinin rüyalarını adetâ bütün şâşa'asij'le gerçekleştirmiş oluyor
du. İnsanlar hür ve müsavi oluyorlar, sahip bulundukları tabiî hak ve 
hürriyetler ancak bu hak ve hürriyetlerinden en geniş ölçüde istifade 
için sınırlanabiliyordu. Zira hak ve hürriyetlerin hududu, başkalarmm 
hak ve hürriyetleri olunca, herkes kendi hak ve hürriyetinden azamî is
tifade imkânına kavuşuyordu. 

Fakat bazı filozoflarm belirttikleri gibi, müsavatın en büyük düşmanı 
hürriyettir (1). Nitekim, însan ve Vatandaş hakları beyannamesi de, üs
tü kapalı olarak bu hakikati kabul ediyordu: insanlar arasında yeterlik
leri ve kabiliyetlerinden başka fark gösietilemiyecckti. 

Bununla, insanların müsavi olmadıkları, dünyaya müsavi yeterlil:-
1er ve kabiliyetlerle gelmedikleri ortaya konuyordu. Mademki insanlar, 
fabrika malları gibi her bakmıdan birbiıierinin eşi ve dengi değillerdir, 
mademki bunlardan bir kısmi diğerlerine nazaran zekâ, enerji, anlayış 
kavrayış gibi Tanrının her kuluna aynı nisbette nasip etmediği bir ta
kım üstünlüklerle dünyaya gelmekte ve bazan da değişik ölçüde artan 
maddî imkân ve vasıtalara aile ve nesep bağlarij-le sahip olmaktadır, o 
halde bunlara müsavi hak ve imkânlar tanındığı zaman hayat mücade
lesinde bazıları ileri gidecek, basıları geri kalacak, kuvvetlenenler zayıf 
düşenleri istismara kalkışacaklar, onlar ürerinde iktisadî hâkimiyet te
sis etmek suretiyle onları hak ve hürriyetlerinden gereği gibi istifadeden 
alakoyacaklardır. 

Netekim bu aynen böyle cereyan etmiş, hün'iyet insanlar arasmdaki 
müsavatı sarsmış, hürriyet rejimi içinde daha çok inkişaf edenler ve kuv
vetlenenler, kendUeri gibi fıtrî vej^a sonradan elde edilen bir takım üstün
lüklerden kısmen veya tamamen mahrum olanları iktisadî boj'unduruk-
ları altına almağa kalkışmışlardır. İktisadî hâkimiyet altına girenler 
tabiatiyle kendilermi hâkimiyet altına alanlarla müsavi olduklarını iddia 
edemezler. 

XIX uncu asrın sür'atli sanayi inkilâbı ve inkişafı, imalâtın makine
leşmesi seratıaye terakümüne yol açmış, işverenler günden güne artan 

(1) Fransa'nın meşhur din adamlarından ve yazarlarından Lacordaire (1802-1801) 
in pek güzel bir sözünü buraya nakletmeden geçemiyoruz r 
«Entre le rlche et le pauvra, entre le fort ot le faible, c'est la liborte qui oppri-
me et la lol qui libere> 
«Zengine karşı fakiri, kuvvetliye karşı zayıfı mağdur eden hürriyet, hür kılan 
kanundur» 
(E, Odent; Contentieujc adm. Cours ße î3rolt, p. 7), 
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bir iktisadî kudret ve nüfuza sahip clmuşlai- ve ancak günlük kazancıy
la geçinmek zorunda bulunan işçileri istismara kalkışmışlardır. 

Gelişen nıemeîeketlerde kitlenin müşterek ihtiyaçları çoğalmış, hu
susî teşebbüs bu ihtiyaçları tatmin edemez hale dü.şmüş veya kitleyi is
tismara kalkışmı.ş, devlet yeni yeni hizmetleri yüklenmek zorunda kal
mıştır. 

XIX uncu asrm iktisadî tarihi, bilhassa bu asrm sonlarına doğru, 
batı memleketlerinin 1789însan ve A'atandaş hakları beyannamesindeki 
prensiplerinden nasıl ayrılmağa başlayan bir yo! tuttuğunu anlatır. Ferdi
yetçiliğin ve liberalizmin yerini müdahalecilik almağa başlejnıştır. Dev
letin, fertlerin hususî hayatlarına, iktisadî münasebetlerine, zayıflar lehi
ne müdahalesi günden güne genişleyen bir yol tutmuştur. Gene devletin 
toplumun gittikçe büyüyen ve çeşitleri çoğalan ihtiyaçlarını karşılayabil
mek için baaı sahalarda hususî teşebbüsün yerini alması, bazılarında ise 
onu çok yakından bir tanzim ve murakabeye tabi tutması devletle fert 
münasebeti demek olan âmme hukukunu geliştirmeğe başlamıştır. Fran
sız ihtilâlinin ferde ve onun iradesine tanıdığı çok geniş hürriyet, gün geç. 
tikçe cemiyetin lehine tahditlere uğramaya başlamıştır. Devlet, fertler 
arasındaki münasebetlere, adetâ bu münasebetlerin üçüncü bir süjesi sı-
faüyîe dahil olmağa başlamıştır. 

Ferdiyetçi hukukun temel taşı olan akit serbestisi, müdahaleci ce- . 
reyanîarm tesiri altında darala darala bir çok münasebet çeşitlerinde bir 
hukukî bağı tesis edip etmemek serbestisinden ibaret kalmıştır. Devlet, 
fertler arasındaki münasebetlere, eski hukukçularm ve iktisatçıîarmm hav-
salalannm alamıyacağı bir şekilde müdahale etmeğe, dahil olmağa başla
mıştır. MUKAVELE, YERİNÎ YAVAŞ YAVAŞ STATÜ'YE BIRAKMAK
TADIR. Yâni fertler, eskiden kendi aralarında hukukî münasebetlerin 
mahiyet, şekli ve muhtevasını büyük bir serbesti içinde kendileri tâyin 
ve tesbit ederlerken, bugün devlet, bazı münasebetleri önceden bütün muh
teva, hüküm ve neticeleriyle bir statü halinde düzenlemekte ve fertlere 
bu statüyü kabul etmek düşmektedir. 

(61) — Bu gidişe memleketimizden bir misâl verelim: Bundan 25 yıl 
önce bir fabrika sahibi, istediği ücretle, günde istediği kadar çalıştırmak 
üzere bir işçi tutabiliıdi. Bugün hiçbir fabrika sahibi, işçisine (o iş kolu
na ve bölgeye teşmil edilmişse) devletçe tesbit edilen asgarî bir ücretten 
az ücret veremez: işçisini günde 8 saatten fazla, haftada 48 saatten çok 
çaliştıramaz; üç yıl çalıştırdığı işçisinin eline bir haftalık ücretini vere
rek onu işten çıkaramaz; hafta tatillerinde ve genel tatillerde ona çalış
madığı halde, kanunen vermeğe mecbur olduğu ücreti venmemezlik ede
mez v.s. 
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îş mevzuatımız, işçiyle işveren arasındaki münasebeti o kadar yakın
dan ve etrsÄca tanzim etmiştir ki, bugün artık taraflar iğin böyle bir 
hukukî münasebette serbest iradeyle tesbit edilecek fazla şey kalmamış 
gibidir. Halbuki 25 yıl önce böyle bir münasebeti taraflar serbestçe ken
dileri tanzim ederlerdi (Borçlar K. md. 319). 

(63) — Devletin böylece âmir hükümler yoluyla {Bk. yukarda no. 
48 ve devamı) hukukî münasebetleri birer statü haline getirişi, hususî 
hukukun âmme hukuku tarafından istilâsı sayılabüir mi? 

Yukarda âmir hükümlere temasımız sırasında ileri sürdüğümüz fi
kirleri (Bk. no. 50) burada biraz daha sarahatle ifade edebiliri;',. Devle
tin, müdahalecilik cercyamnnı neticesi olarak fertler arasındaki münase
betleri 0,mir hükümler vasıtasiyle statüleştirme vakıasındaki âmir hü
kümleri, alel'umum hususî hukuk kanunlarındaki âmir hükümlerle aynı 
mahiyette görmemek icabeder. Devlet, eskiden tamamen hususî huliuk 
tarafından tanzim edilen münasebetleri âmme hukuku sahasina almakta 
kendisi adetâ bu münasebetlerin üçüncü bir süjesini teşkil etmekte, ta
rafların karşılıklı hak ve vecibeleri arasına kendisi de bazı haklar ve 
vecibelerle katümaktadır. 25 yû önceki Türkiyede işçi - işveren münasebeti 
Ue, bugünkü işçi-işveren münasebeti arasında, tam bir mahiyet farkı var-
du-. Borglar kanununun 313 üncü ve müteakip mö,ddelerinin tanzim etti
ği işçi-işveren münasebetiyle îş kanunumuzun ve sair iş mevzuatımızm 
tanzim ettiği işçi-işveren münasebetinin aynı mahiyette olduğu, birincisin
de mevcut ye hususî hukukun bariz vasfım teşkil eden irade muhtariye
tinin ve akit serbestisinin ikincisinde de mahiyet ve muhtevaamı aslî bir 
surette kaybetmeksizin mevcut bulunduğu öne sürülemez. Fertler, huku
kî münasebetlerinde sadece birbirlerine karşı değil, cemiyete karşı da 
ağır neticeler altına girmektedirler. 

Hususî hukukun âmmeleşmesi (publicisation) cereyanı üzerinde meş
hur bir eser yazmış olan Prof. Rene Savatier (Rone Savatye), Fraxisii; 
Medenî kanununun neşredüdiği ISOl yılında yaşayan Fransızların haya
tiyle bugünki Fransızlaru) hayatı kıyaslandığı zankan, hususî hukuktan 
âmme hııkukunpj geçişin ne kadar bariz olduğunun görüleceğini söylemeJt-
tedü' (2). Hususi htıkukun, âmme hukuku karşisında gün geçtikçe geri
lemekte okluğıuıu, âmme hukukun.un hususî hukuku hangi usûllerle isti
lâ etmekte bulunduğunu âlim hukukçu Ripert (Riper) de tavsir eünek-
tedir (3). 

,• (2) Rene Savatier : Du Droit civil au Droit public, â travers les personncs, les 
biens et la rcsponsabilite civile, Paris, 1845, p. 11, 

(ii) Georges Ripert : Lc declin du Droit, Paris 1Ö4R, p. 37 KS. 
Ayrıca bu l;onuda Riczler, Morcllet, JoEserand, Picard, Dor, Loagcliamps de 
Eeirier tarafindaii dört makale : IntrocJuetion â l'etude du Droit comparfi {Re-
cueil d'Gtudßf; en l'iionneuv d'Edouard Lambert) CİDCjuietne partio, Sücy Paris 
1938, pp. 115 - 185; 641 - 558. 

54 



Bölüm i n 

POZtr tF HUKUKUN KOLLARI 

§ I. — UMUM GÖRÜNÜŞ 

(63) — Bundan e\'velki bölümde, pozitif hukukun bölümlenmesin-
deki görüşleri incelemiş ve değişen mucip sebeplerle, bunun, âmme huku-
ku-hususî hukuk olarak ikiye ayrıldığını belirtmiştik. 

Bu ayrımın bir tek esası olmadığı ve evvelce görüldüğü gibi iki hu
kuk sahası arasındaki ayırıcı hat, hukukî münasebetlerde kâh menfa
atlerin mukayesesine, kâh hâkimiyetin kuUamlmasma, kâh müsavata, 
kâh irade serbesüsine göre çizildiği için, gerek âmme hukukunun, gerek 
hususî hukukun, kendi içlerindeki bütün ayrımları üzerinde tam bir an
laşma yoktur. Bir hukuk müellif inin âmme hukukuna dahil olarak in
celediği bir hukuk kolunu, diğer bir müellifin hususî hukukun bir kolu 
olarak ele alışı nâdir değildir. Bilhassa yeni hukuk kolları üzerinde bu 
nevi tasnif farklarına daha çok rastlanır. Bununla beraber eski hukuk 
kollan üzerinde dahi zaman zaman münakaşalara tesadüf edilmektedir. 
Meselâ klâsik görüşlere nazaran Ceza Hukuku, âmme hukukunun bir kolu 
telâkki edümesine rağmen, profesör Esteve (Estev) Ceza hukukunun üç 
ayrı mahiyeti olduğunu, bir âmme hukuku şahsmı koruduğu zaman âm
me hukukuna, bir âmme hizmetini koruduğu zaman idare hukukuna ve 
hususî menfaatleri koruduğu zaman da hususî hukuka dahil edilmesi ge
rektiğini söyler (1). 

Gene meselâ, büyük bir ekseriyet teşkil eden hukuk müelliflerince 
Devletler umumî hukuku âmme hukukuna ve Devletler hususî hukuku 
da hususî hukuka dahil sayıldığı halde, bazıları bunun aksini iddia ile öyle 
olmasının daha makul bulunduğunu ileri sürerler (2). 

(1) Jacques Estfeve : La Chose juridique, Sirey, 19S8, p . 234. 
(2) Jean Moreîlet : L'lnterpĞnâtration du droit public et du droit privS (article 

daiis : Introduction â l'Ğtude du Droit compart - Reeueil d'Ğtudes en l'honneur 
d'Bdouard Lambert) Cinquieme partle, Sirey, Paris, 1938, pp, 139 -140. 
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Usûl hukuklan ise daha geniş münakaşalara konu teşkil etmişler
dir. Mahkemelerin adalet dağıtırken takip edecekleri usullerin netice iti
bariyle fertler arası münasebetleri tanzime matuf buîunduklarmı ileri sü
ren bazı müellifler, usûl hukuklarının ve hele Hukuk usûlünün âmme hu
kukuna dahil bulunduğunu kabul etmemektedirler. 

Herşeye rağmen âmme hukukunun ve hususî hukukun hangi ana kol
lara ayrıldığı hususundsi hukuk müelliflerinin büyük bir ekseriyetince müş
terek bir görüş vardır. Umumcn kabul edildiğine göre Hususî hukuk (a) 
Medenî hukuk, (b) Ticaret hukuku ve (c) Devletler Hususî hukuku ol
mak üzere üç ana koldan ve Âmme hukuku da (a) Esas Teşkilât (Ana
yasa) lıukuku, (b) idare Hukuku, (c) Ceıaa Hukuku, (d) Devletler 
Umumî Hukuku ve (e) Usûl hukukları (Ceza ve Hukuk usûlü bir ara
da) olmak üzere beş koldan meydana gelmektedir. 

(6i) — Biz burada âmme hukuku ile hususî hukukun, yukaıtla 
umumen kabul edildiğini büdirdiğimia muhtevalarına tamamen riayet
kar olamayacağıa. Binnetice her iki ana bölüme dahil kollarda bazı küçük 
değişiklikler yapacağımız gibi, bir kaç ilâvede de bulunmak istiyoruz. 

Evvelâ, hususî hukuk eerçevesi içinde, Borcjlar hukukunun. Medenî 
hukukun bünyesme dahil kıimmaması gerektiği kanaatindeyiz. Şeklî kay
nakları itibariyle bu iki mevzu arasında fark vardır: Medenî hukuk Me
denî kanunda, Borçlar hukuku ise. Medenî kanunun mütemmimi sayıl
makla beraber (Borçlar kanunu mad. 5i4) başka bir kanun olan Borç
lar kanununda tedvin edümiştir. Medenî hukukla Borçlar hukukunun bü
kül, bir bütün teşkil ettiği yolundaki iddialann muoip sebepleri, aslında 
Hususî hukukun diğer kolları hakkında'da carî olmak ikti2a eder. Biz, 
Borçlar hukukunu, Hususî hukukun, ayrı bir kolu olarak inceleyeceğiz. 
Hususî hukukun kolları arasına Hava hukuku ile Fikrî hukuku da ilâve 
etmek gerektiği düşüncesindeyiz. Binnetice, Hususî hukuk, aşağıda, 1) 
Medenî Hukuk, 2) Borçlar Hukuku, 3) Ticaret Hukuku, i) Hava Hvıku-
ku, 5) Fikrî hukuk ve 6) Devletler Hususî Hukuku olarak incelenecektir. 

Âmme hukukunu ise 1) Esas- Teşkilâtı hukuku (Anayasa.hukuku), 
2) İdare hukuku, 3) Ceza hukuku, 4) Devletler umumî hukuku ve 5) 
Malî Hukuk ve Vergi Hukuku olarak inceleyeceğiz. 

Usûl hukuklariyle iş hukukunu da ayrıca ele alacağız. 

Bu suretle pozitif hukukun ana bölümleri ve bu bölümler içinde muh
telif koIlsJTin mahiyet ve mevzuları burada gözden geçirümiş olacaktır. 
Pozitif hukuk alam dışında kalan ve hukuku başka maksatlarla ve baş
ka açılardan inceleyen diğer hukuk kollarına da yeri geldikçe temas edile
cektir. 
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§ II. — H U S U S I HUKUK 

(65) — Huşuşî_hukukun. âmnje hukukundan ayrılmasında, Türk po
zitif hukukunda, imperium (hâkimiyet-âmme kudreti) kıstasmm kabul 
edildiğine yukarda işaret etmiştik. O halde burada hususî hukuku, hukuk 
süjeleri (hak .sahipleri) arasında hâkimiyet haklarına (âmme kudretine) 
dayaiulmaksızın vücut bulan hukukî münasebetleri tanzim ve tetkik eden 
ana hukuk kolu olarak tarif edebileceğiz. Gerçekten, bizde hukukî mü
nasebetin, hususî hukuka dahil sayılabilmesi için .şart; münasebetin ta-
raflaKmdan_herhangi_birisinin, bu münasebeti/hâkimiyet hakkına (âmme 
kudretine) .daj^anarak tesis etmemesi veya edememesidir. Münasebetm 
taraflarmdan birmin veya bazı hallerde her ikisinm biı*er âmme hükmî 
şahsı (devlet, vilâyet hususî idaresi, beledij'e, köy idaresi veya herhangi 
bir âmme müessesesi) olmasmm, münasebetin mahiyetine doğrudan doğ
ruya tesiri yoktur. Bir âmme hükmî şahsiyle bir hakikî şahıs veya bir 
hususî hukuk hükmî şah&ı hattâ iki âmme hükmî şahsı arasında, bir hu
susî hukuk münasebeti mevcut ve câri olabilir. Buna mukabil, bazı hal
lerde bir hakikî şahısla bir hususî hukuk hükmî şahsı arasmda dahi âm
me hukuku münasebetinin mevcudiyeti mümkündür. Şayet hususî hukuk 
hükmî şahsına devlet veya başka bir âmme hükmî şahsı, âmme kudreti
ni kullanmak imkânuu bahşetmiş ve hususî hükmî şahıs da bu kudreti 
kullanarak sair hakikî şahıslar veya hususî hukuk hükmî şahıslariyle hu
kukî münasebetler tesis eylemişse, bu münasebet, bir âmme hukuku müna-
.sebeti sayıhr. 

1. — MEDENÎ HUKUK 

A) MABlYETt 

(66) — Hususî hukukun en büyük kısmmı Medenî hukuk teşkü 
eder. Hattâ bazı müellifler, hususî hukuk ve medenî hukuk tâbirlerini bir-
birüıin müteradifi (eş anlamlısı) olarak kullanırlar. Medenî hukuk, husu
sî hukukun içinde ne derece geniş ve ehemmiyetli bir yer işgal ederse 
etsin, onun tamamını kapsamaz. Böylece her iki tâbirin ayni mânada kul-
larulraası, realiteyi karşılamadığı iğin yersizdir. Bu iki tâbiri aynı mânâ
da kullanışın sebebini, hususî hukukun garptaki tarihçesinde aramak 
lâKuıadır. Almanca biirgsrîicliest R^îcîıt ve Fransızcada droit civE tâbir
lerinin menşei. Roma hukukundaki ius ehile'dir. Başlangıçta Roma'nm 
bütün hususî Iıulîukunu ifade için kullanılan bu tâbir, ortaçağda Roma 
hukukunun taınammm ismi haline geldi. Çünki evvelâ Roma hukukunda 
hususî hukuk son derece geniş bir yer işgal ediyordu; saniyen, Bizans 
imparatoru Justinianus'un VI ncı asırda Roma hukukunun tedvini sure
tiyle meydana getirtmiş olduğu esere de Corpus Iuris Civilis adı veril-



misti (3). lus Civile'nin mukabili olan droit civil tâbiri ise Cumhuriyetten 
sonraki hukuk inkılâbıma: sırasmda hukuk dilimse (Medenî hukuk) ola
rak girdi. 

(67) — Medenî hukukun aslî tetkik mevzuu, bir hukuk süjesi olarak 
insan'du'. Fakat Medenî hukuktaki yegâne hukuk süjesi de insan değil
dir. İnsanlardan ve mallardan meydana gelen bazı hükmî şahıslar da Me
denî hukukta hak sahibidir. 

Medenî hukukun tam bir tarifine ekseri hukuk kolları hakkmda ol
duğu gibi-rastlamak zordur. Medenî hukuk müelliflerinin büyük bir kıs
mı, bu hukuku, in,sanm insan olaralî hukukî duınımu ve münasebetlerini 
tanzim ve tetkik eden hukuk kolu olarak tarif ederler. Halbuki Medenî 
hukuk, hemen şimdi söylediğimiz gibi, insandan gayri bazı hak sahiple
rinin de hukukî dunun ve münasebetlerine şâmUdir. 

B) MXJHTEVASI 

(68) — Medenî hukukumuzu meydana getiren kaide ve müessesele
rin ana kaynağı olan Türk Medenî kanunu, 1 Ocak 1912 de İsviçrede yü
rürlüğe konulmuş bulunan İsviçre Medenî kanunun bazı ufak tefek de
ğişikliklerle yapılmış bir tercümesi olup 17 Şubat 1926 tarihinde Büyük 
Millet Meclisince kabul buyrularak 4 Ekim 1926 da jöirürlüğe girmiştir. 
Tamamı 937 madde olup aynca 49 maddelik bir kanunla yürürlüğü ve 
tatbik şekli gösterilmiştir. 

Türk Medenî kanunu, 7 maddelik bir Başlangıç kısmını takiben Şah-
sm hnkuku, Aile hukuku, ÎVJîras ve Aynî halîlar olmak üzere 4 Mtaba ay
rılmıştır. 

Medenî kanunumuz, her ne kadar mükemmel bir eser ise de, muhte-
vasmm tam bir kül, bir bütün teşkil edişi dolayısiyle, tabiatiyle bu k'tap-
1ar arasmda tedahüller ve kuvvetli rabıtalar mevcuttur. Şahsm hukuku 
ile aUe hukuku, mirasla aynî haklar birbirinin mütemmimi, devamıdır. 
Bir Fransız hukukçusunun. Medenî hukuku aile ve mülkiyet olmak üze
re ikiye aymşma bu bakımdan hak vermek lâzımdır (4).'Biz de burada 
miras ile aynî haklan, daha geniş olan mülkiyet müessesesi içinde ince
lemek istiyoruz. 

a) Şahsın hukuku 

(69) — Medenî hukukun ilk problemi, hukuk süjeliğini, yâni hak sa
hipliğini belirtmektir. Medenî hukukta hak sahipliği, bu hukukun hukuk 

(3) Andreas B, Schwarz : Medenî hukuka giriş, Tere. H. Veldet, 3 üncü bası, İs
tanbul 1946, Sf. 1. 

(i) Gaston May : Introduction â la Science du Droit. 3 eme 6d. 1932, p. 68. 



nizamındaki mevkii ve tarihî ehemmiyeti itibariyle genel olarak hukuk
ta hak sahipliğidir. Tarihî gelişimi itibariyle, Medenî hukuk, genel hu
kukun temel hüküm ve kadelerinflen büyük bir kısmını ihtiva eder. 

Medenî hukukta iki çeşit şahıs vardır: a) iıisan ve b) insandan gay
ri bazî varhklai". 

İnsanlar haJdkî (figik) şahıslar, insandan gayri varlıklardan Medenî 
hukukça hak sahibi olarak kabul edilenler de hüknıî şahıslar (tüzel ki
şiler) dir. Bunlar, şahıs toplulukları olan cemiyetler (dernekler), şahıs 
veya mal topluluğu olabilen şirketler ile sadece mal topluluğu olan tesis-
lerdii'. Fakat Şirketler hukuku, Medenî hukukun değil, Ticaret hukuku
nun muhtevasından bir cüz'ü teşkil eder. 

İnsanda, şahsiyet, doğumla başlar ve ölümle nihayete erer. Cemiyet
ler, nizamnamelerinde, cemiyet olarak teşekkül arzusunu belirtmekle te
sisler de tescil formalitesinin ikmaliyle şahsiyet iktisap ederler. 

Şahsiyet (hak sahipliği-hukuk süje'liği) haklara ve borçlara (vecibe
lere) elıliyeti ifade eder. Ancak şahıslar, haklara sahip olabilir, borç
larla mükellef tutulabilir. Bu bakımdan şahsiyet ve ehliyet aynı şeydir 
denebilir. Ehliyetten tamamen mahrum şahsiyet tasavvur olunamaz. 

(10) — Ancalc ehliyeti bir bütün olarak almamalıdır. Ehliyet, hak
lardan istifade ve haklan kullanma ehliyeti olmak üzere ikiye ayrılır. 
Şahsiyette aslolan haklardan istifade ehliyetidir ve «şahsiyet» ile ayniyet 
ifade eden «ehliyet» bu ehliyettir. 

Medenî kanunumuz, bu esası, 8 inci maddesinde «Her şahıs, medenî 
haklardan istifade eder» şeklindeki hükmüyle belirtmiştir. 

Haklardan istifade içm henüz doğmuş olmak dahi şart değildir. Ana 
rahmine düşen cenin dahi, henüz şahsiyet iktisap etmemekle beraber is
tisnaî olarak medenî haklardan }.stifade eder; fakat bunun için sonradan 
.sağ doğması şarttır. 

Ehliyetin ikinci şekli, medenî hakları kullanma ehliyetidir. Birinci 
şıkta, şahıs, haklardan istifade hususunda hiçbir şey yapmadığı, herhan
gi bir irade beyan etmediği veya fiilde bulunmadığı halde, haklan kul
lanma ehliyeti ancak muayyen vasıfların mevcudiyetiyle elde edilebilir. 
O halde istifade ehliyetini haiz bulunmayan bir kimse tasavvur edileme
diği halde, istimal (kullanma) ehliyetini haiz olmayan şahıslar olunabilir. 
IstJTıial ehliyetini haiz olabilmek için insaran reşid ve mümeyjdz olması 
ve mahcur olmaması lâzımdır. 

Reşid, rüşde vasıl olmuş, yâni bizim Medenî kanunumuza göre 18 ya
şım bitirmiş kimsedir. Bu kimsenin aym şamanda mümeyyiz olması, di-



ger bir tâbirle temyiz kudretini haiz bulunması, yânj iyiyi kötüden ayı
rabilmesi, söz ve hareketlerinin mânâsını, mahiyetini ve neticelerini müd
rik bulunması icabeder. 

Kaideten reşid ve müme^yis olmak, medenî haklan kullanabilmek 
için yeter. Ancalî 18 yaşım bitirmiş ve temyiz kudretini haiz bulunan 
kimseler bazı hallerde bu ehliyetten mahrum edilebilirler. Bu haller 1) 
akü hastalığı veya zayıflığı, 2) İsraf, ayyaşlık, kötü hal, kötü idare, 3) 
Bir sene veya daha ziyade hürriyeten mahrumiyeti mucip bir cezaya 
mahkûmiyet, ve nihayet 4) şahsm kendi talebidir. 

Medenî haklarmı kullanmağa ehil olan kimseler, Medenî kanunun 9 
uncu maddesine göre, «iktisaba da, iltizama da ehildir» îer Yâni iktisa
dî değei'i olabilen herşeyi edinebilecekleri gibi borç altına da girebUirler. 

Medenî hukuk şahsiyet mevzuunda hakikî şahısların hısımlannı, ika
metgâhlarını, .şahsiyetin himayesine müteallik esasları da tanzim eder. 

• (71) — H ü k m î şahıslara gelince: Medenî hukukun tansim ettiği hük
mî şahıslar, yukarda da temas ettiğimiz gibi, cemiyetler (dernekler) ve 
tesisler olmak; üzere iki nevidir. Cemiyetler, kâr ve kazanç gayesi takip 
etmeyen insan topluluklarıdır. Bunlar, devamlı bir faaliyette bulunmak 
veya muayyen bir işi başarmak üzere maddî ve manevî imkânlanyle bir 
araya gelen ikiden ziyade hakiki şahısdan kurulurlar. Tesisler ise mu
ayyen bir malın veya bir grup mahn, muaj'yen bir maksada devamh su
rette tahsisiyle meydana gelirler. 

Cemiyet ve tesislerin kuruluş şartlai'i, işleyişleri, haklardan istifa
de ve hakları kullanma ehliyetleri, hukukî mesuliyetleri, sona erişleri. 
Medenî hukukun tanzmı ve tetkik sahasına dahU komilaxdir. 

b) Aile hukuku 

(72) — Aile bir medenî hukuk müessesesidir ve bu müesseseyi bütün 
hükümleriyle Medenî hukuk düşenler. Aile, toplum hayatında en küçük, 
fakat en ehemmiyetli birliktir. 

Medenî hukuk bakunmdsjı aileyi üç ayrı raânâda anlamak lâzımdır (5): 

a — Dar mânâda aile, sadece karı-kocadan mürekkep bir birliktir. 
Buna evlilik birliği de denilir. 

b — Geniş mânâda aile, kan,koca ve çocuklardan mürekkep olan 
bil* birliktir. Medenî hukuk, bu ailede sadece kan-koca arasındaki müna-

(•5) H. Veiıict Velidedeoğîu : Tüıîc îılctlvaî İje.nuMuna güre Medeti! Hukuk, 2 nci 
bası, İstanbul, 1056, Sİ. 200. 
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sebetleri değil, bunlarm çocuklarla oliui mîinasebetlenni de tanzim ve 
tetkik eder. 

c — Eu geniş mânâda aile ise, İHiedenî kanunun 318 inci maddesinde 
temas edUen birliktir. Burada aile nıeflıumuna sadece kan-koea ve ço
cuklar değil, kan hısımları, sılırî hısımlar ve hattâ bir aîîit sebebiyle bun
larla bir arada yaşaj;an gırak ve işçiler de dahildir ki, bu, daha zij'ade 
iktisadî bir birim mahiyetir.i arzeder. 

Medenî hukukun aüe'ye müteallik başlıca esasları şunlardır: 

Aile, evlenme ile meydana gelir Fakat evlenme, nişanlanmayı takip 
eden bir durumdur. Bunun için Medenî hukuk, evvelâ nişanlanmayı tan
zim eder. Evlenme vaadi demek olan nişanîannıanm ne olduğu, nişan
lılar arasmdaki hukukî münasebetleri, nişanm bozulması ve bunun neti
celeri, Medenî kanunun, evlenmeye tekaddüm eden hükümlerini teşkü 
eder. 

Evlenme müessesesine müteallik hükümler, evvelâ tarafların evlenme 
ehliyetini düzenler. Kaideten erkek 17, kadın 15 ya.şmı bitirmedikçe ve 
mümeyyiz olmadıliça evleneraezler. Bundan başka Medenî kanunun ©2 inci 
maddesi evlenmeğe mâni olabilecek hısmılüc hallerini de saymıştır. 

Evlenmeye müteallik aair esas şartlar ve cvlenmeımv şeldl şartları, 
batîl evlenmeler, boşanma, evlilik birliği içinde karı ve kocanın kaı^ılıkh 
hak ve mükellefiyetleri, karı koca mallarının idaresine müteallik rejim
ler, nesebi sahih olan ve olmayan çocukların ana ve babaları ile hukukî 
münasebetleri, nafaka ve ve.sayet, Medenî hukukun aile hukuku çerçeve
si içinde tanı^im ve tetkik ettiği hukukî durumlar ve müna.sebetlerdir, 

c) MiUltlyet 

(73) — Medenî kanunun. Şahsın hukuku ve Aile hukukundan son
ra ele aldığı iki mühim konunun birincisi Miras diğeri Aynî haklardır. 
Bu iki bahis. Medenî kanunun üçüncü vs dördüncü kitaplarım teşkil 
ederler. 

Medenî hukuk uoktai nasarmdan, bu ild mühim bahi.g, hususî mül
kiyet müessesesinin çeşitli cephelerden arzettiği manzara, doğurduğu tâ
li hukukî müesseseler, hüküm ve neticelerden meydana gelmiştir. Miras 
hukukunun da, aynî hakların da temel taşını, belkemiğini hususî mülkiyet 
müessesesi teşkü eder. 

Mülkiyet şahısların bir mal üzerindeki mutlak hâkimiyetini ifade 
eder. Bu müessese tarihleri dolduran mücadelelerin mevzuunu teşkil et
miştir, insanlar, herşeyden evvel insan varlığmm ve mal'm dokunulmaz-
Uğmı temin iğin savaşmışlardur. Inianların, cemiyet hay&tmadatoilolma«« 



dan Önce de bir taicun haklara sahip bulundukları, bu hakların kutsal 
ve dokunulmaz olduğu, objektif hukukun fonksiyonunun bu hakların 
tesbit ve müdafaasından ibaret bulundrığu yolundaki iîidiaîardan mürek. 
kep hukukî ve siyasî doktrinler ve bu doktrinlerin pozitif hukuk liizamm-
daki in'ikâslerinde asli iki gaye takip edilmiştir: insan varhğmın ve mül
kiyetin dokunulmazlığını temin. Ferdiyetçi ve liberal hukuk sistemlerinde 
hususî mülkiyet, azamî himayeye kavuşur, kutsal ve hiçbir veçhile doku
nulmaz bir hak mahiyetini alır. Fakat bugün ekseri topluluklarda bu an
layış, sadece mülkiyet değil, diğer haklar mevzuunda da kısmen terk
edilmiştir. Bugün mülk, millî servetin bir cüa'i teiâkki edilir. Bugünün ce
miyetinde, kimse, malı mülkü üxerinde, değil cenıiyetüı zararına olabilecek, 
hattâ cemiyete faydalı olmayacak tasarruflarda bulunamaz. Mülkiyetin 
sosyal bir fonksiyonu (görevi) olduğu umumiyetle kabul edilmiştir. Me
selâ bir kimse, geniş ve bereketli arazisini ekip bigmemezlik edemez. 
Böyle yaparsa o arazinin büyük bir kısmı onun elinden bedeli mukabilin
de alınır ve onu ekip biçerek kendilerine ve memlekete servet kazandı
racak olanlara dağıtılır. 

(74) — Klâsik tarifiyle mülkiyet, bir şahsm bir mal üzerindeki mut
lak bir iktidarıdır ki ona o malı dilediği şekilde kullanma (usus), o mal 
üzerinde dilediği her türlü tasarrufta bulunma (abusus) ve onun her 
çeşit semeresini (verimini) edinme (fructu-s) salâhiyetlerini bahşeder. 

Medenî kanunumuz, mülkiyet müessesesini «aynî haklar» başlığı 
altında ele almıştır. 

Âyn, Türk Hukuk Lügatinin tarifine göre • «dış âlemde kendi ken
dine var olan gayrişahsî ve maddî şey» demektir ki, geniş mânâda «nakit-
ten gayri, iktisabı kabil her türlü maddî ve gayrimaddî servet unsurları» 
m ifade eder. Kısaca, ayn, mal demektir. Mal, bir yerden diğerine taşmabi-
liyorsa. hukuk dilinde ona «menkul» taşmaınıyorsa «gayrimenkula denir*. 

Aynî hak, bir hukuk süje.'äinin bir -mal üzerindeki hakkıdır. Bu hak
kın mutlaka mülkiyet olması. icabetmez. Şahıslar, mallar üzerinde, mül
kiyetten gayri bir takım aynî haklar da elde edebilirler. Hak, şayet mül
kiyet ise o zaman, mal üzei'inde mutlak bir iktidarı ifade eder; mülkiyet 
değilse, (meselâ rehin hakkı gibi) bu iktidar nisbîdir, mal üzerinde muay-

, yen ve. mahdut bir muhtevayı haizdir. 

Menkul ve gayrimenkul ürerinde mülkiyetin ne suıetle elde edilece
ği, mülkiyet hakkmm bahşettiği çeşitli selâhiyetierin kullanıhnası, bu 
hakkın sona ermesi Medenî hukukun, mülkiyet müesHese-sine müteallik 
ana meselelerini teşkil eder. 

m 



Aynı şekilde, mülkiyetten başka aynî haklarm da, bütün muhteva, 
hüküm ve neticeleriyle birlikte tanzimi, medenî hukuk sahasma giren bir 
konudur. 

(75) — Miras müessesesinin, de dayanağı mülkiyettir. 

, Bazı karamsar filozoflar insanları ne derece bencillikle kötüleıierse kö-
tüleainler, aslında bencil insan çok azdır. Hele manen incelmiş ve tekâ-
etmiş insanlarda bencülik hassası büsbütün zayıflar ve kaybolur. Etra
fımıza bir göz gezdirdiğimiz zaman, sabahtan akşama kadar sokakta, 
atelyede, büroda, tarlada çalışan, didinen insanların sırf kendileri için, ken
di şahsî ihtiyaçları, saadetleri, refahları uğrvma çabalayıp durduklarmı id
dia edebilir miyiz? Eşlerinin, evlâtlarının, ana ve babalarının ve bu ara
da elbet kendilerinin ihtiyaçlarını gidermek, daha iyi bir yaşayışa kavuş
mak için ter döken insan, ölümünde de geriye bırakabildiği vannm yoğu. 
mm şüphesiz en yakınlarına intikalini ister, onların sıkıntıya düşmeme
sini, rahatlarmm iwzulmasmi arzular. Bu bir insan için en ûIvî, en beşerî 
bir histir. 

Mülkiyet müessesesinin topj'ekûn inkâr edilmediği her hukuk siste
minde, mii'asa da yer vermek zarurîdir. 

Insanm sağhğında, onun, para ölçüleriyle ölçülebilen maddî, gayri-
maddî , aynî şahsî bütün hakları ve borçlarım ifade eden mameleki, ölüm
le tereke adım alır ve onun vârislerine (mirasçılarına) int&al eder. 

Bu mirasçılar kimlerdir? 

Medenî kanunumuz bu hususta zümre sistemi veya parantel sistem 
denilen bir usûlü kabul etmiştir. 

Buna göre birinci derecede mirasçılar, mûris'in (mirası bırakanın) 
çocuklarıdır. Fürâu (çocukları) olmayan kimsenin mirasçıları ana-baba-
sıdır; bunlardan biri veya her ikisi ölmüşlerse, mirasçılar bunların ço
cuklarıdır. Fürûu, baba ve anası ve bunlarm fürûu bulunmaksızın vefat 
eden bir kimsenin mirasçısı, büyük anne ve büyük babasıdır. Bunlardan 
biri veya her ikisi ölmüşse, mirasçılar bunların çocukları, onlar da öl
müşlerse çocuklarının çocuklarıdır. Şayet büyük ana veya büyük baba 
hayatta olmadıkları gibi, bunların fürûu da yoksa bu takdirde miras dev
lete kalır; ancak büyük ana veya büj'ük babanm ana veya babası sağ 
ise bunlar miras üzerinde intifa (faydalanma) hakkında sahip olurlar. 

Kanunun mirasçı olarak gösterdiği bir kimse hayatta değilse, sağ 
olsaydı ona düşecek olan hisse, onun fürûuna düşer. 

Sağ kalan eşler, müteveffanın fürûu ile bii'likte mirasçı olur; dilerse 
terekenin yansımn intifa hakkım veya dörtte birinin mülkiyetini alır. Me-



selâ terekenin her biri 50 bin lira kıymetin d ört, dükkândan ibaret oldu
ğunu farzedelim. Ölen şahsın bir eşi, üç de çocuğu olsun. Eş isterse 
dükkânlardan birinin mülkiyetini alır, isterse iki dükkânın her türlü ge
lirini seçer. Çocuklar da geriye kalanı eşit olarak paylaşniar. 

Sağ kalan eş, müteveffanla ana babası veya onların fürûu ile bir-
leşirse, hissesi çoğalır; büyük ana ve büyük baba veya onların fürâu ile 
birleşirse bu takdii'de terekenin yansının mülkiyetini ve dörtte birinin 
de intifa hakkını alır. 

Kanunumuz, aynı miratsçılaıuı his.seleıini eşit tutmuştur. Hele eski 
hukukumuzda olduğu gibi kız ve oğîan çocuklar arasında hisse farkı 
yoktur. 

Mras hissesi, terekenin bir payı olduğu için, haklar ve borçlarla bir
likte intikal eder. Eğer borç, haktan fazla ise mirasçı mirası reddedebilir. 
Reddetmezse borçtan mesul olur. Terekenin böylece hak ve borçlarla bir
likte intüîaline külü halcfij'-et esası denilir. 

Murisine veya yakmlanvıdan birine karşı ağır bû- cürüm ika etme
yen veya murisine veya, aileüine karşı kanunen mükellef oldtığu vazife
leri ifada büyük bir kusur işlemeyen mirasçılar, mirastan mahrum edi-
lemealer; mutlaka bh* pay almaları lâzımgelir. En paya malıfua hisse de
nilir. îHirûiçin miras haklarının dörtte üçü, baba yahut ana için yarısı, 
erkek ve kız kardeşlerden hcrbiri için döi'tte biri, k a n veya koca için de 
kanunî mirasçılarla birleştikleri takdirde mülkiyet hakkı olan miktarın 
yarısı veya kendisinden .başka mirasçı bulunmadığı takdirde terekenin 
yarısı mahfuz hissedir. Mirasçının., rnahfua hissesini istemek hakkıdır. 

Mirasçının asıl payı ile mahfuz hissesi arasında kalan kısma da ta
sarruf nisabı deniUr ki, miras bırakan bu kısmı, dilerse herhangi bir 
kimseye \'asiyet edebilir. 

2. — BORÇLAR HUKUKU 

A) »lAJatYETÎ 

(1ß) — Türk Borçlar hukukunun ana kaynağı, olan Borçlar Kanu
numuz, Medenî kanunvmıuz gibi İsviçre'den almmış ve onunla aym tarih
te yürürlüğe girmiştir. Yalnız, kanun vazumız, isviçre Borçlar kanununun 
tamamını almamıştji'. İsviçre Borçlar kanunu üç kısımdan mürekkep olup 
üçüncü kısım Ticaret hukukunu tanzim eder. Bize sadece birinci ve ikin
ci kısımlar almmış. 3 üncü kısım yerine 1926 yılında, ayrıca bir Ticaret 
kanunu yapılarak yürürlüğe konulmuştu. 



Borçlar kanunumuz, birincisi Uuıııınî hükümlftr ve ikincisi de Âkdiıi 
muhtelif nevileri adını taşıyan iki kısımdan meydana gelmiştir. Tamamı 
544 maddedir. 

Birçok lîukukçularca Medenî hukuk çerçevesi içinde inceieııen Borç
lar hukuku, şahıslar arasındaki borç münasebetlerini tanzim eder. 

Borç kelimesinin, biri dar, diğeri geniş, iki mânâsı vardır. 
* 

Dar mânâda borç, günlük dilde kullanıldığı gibi, bir kimsenin diğe
rine olan muayyen bir par^ veya eşya borcunu ifade eder. 

Geniş mânâda borç iki veya daha ziyade .şahıs arasında birşejin ya-
pılmasmı, yapılmamasıju veya verilmesini tazammuıı eden ve bir tarafı 
alacaklı, diğer tarafı borçlu kılan bir münasebettir (6). Bu mânâdaki 
borca vecibe denilir. 

Bu münasebet, insanlaı- için yaşamak, nefes almak kadar tabu ve 
zaı*urîdır. Herkes, hepimiz günlük hayatımızda yüzlerce borç münasebeti 
içinde yaşarız. Bir borç münasebetimiz bitmeden, bir diğeri başlar. î ş 
bölümü dayanışmasının sosyal hayattaki ehemmiyetine, insanlann birbû--
lerine ne kadar muhtaç olduklarına ve hayat bojmnca nasıl sayısız, na
mütenahi mal ve hizmet mübadelesine giriştiklerine, bunsuz yaşayamaya
caklarına daha ilk satırlarımızda işaret etmiştik. ln.sanlar dairnî bir müba
dele halinde olup her mübadele hâdisesi, kaı-şılıkk bir borç münasebeti ya
ratır: Şoför A, tütüncü B'den bir paket sigara almıştır./A, bii' paket sigara
nın alacaklısı fakat sigara parasının borçlusu olmuştur. B, A'ya karşı bir 
paket sigaranın borçlusu, buna mukabil sigara bedelinin alacaklısı olmuş
tur. Edinilen/her maî, istifade olunan her hizmet insanları karşı karşıya ge
tirir, onları aîacaklı-borçlu kılar, yâni onlara birbirlerinden talepte bulun
mak selâhiyetini bahşeder ve onları birbirlerine birşeyler vennek, bir-
şeyler yapmak ve bazan da yapmamak mükellefiyeti altına sokar. 

Bununla beraber aîacaklüık-borçîuluk münasebetinin mutlaka bir mal 
veya hizmet mübadelesine müteallik anlaşmadan doğacağı zannedilmeme-
lidir. Borcun yegâne kaynağı akit değildir. Akitle birlikte, haksız fiil ve 
sebepsiz iktisap da borç doğuran kaynaklardır. 

B) BOKÇLAEIN I tAYNAKL.«« 

:ı — Alfit 

(il) — x\kitler, bundan daha geniş bir mefhum olan hukukî tasar
rufların (muamelelerin) bir nevidir. Hukukî tasarruf, hukukî netice do-

(S) H. Veldet Vslidedeoglu : -Türk Medent hukuîsu •• Vtwxrru esaslar, C. I, ciisi 3, 
S inci bası, îatanhuî, l%% m, il' Vi, 
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ğuran bir irade beyanıdır. Hukuk süjeleri, haklarmı hukukî tasarruflar
la kullanırlar. Hukukî tasarruflar üzerinde ilerde daha geniş ölçüde du
racak ve bunların çeşitlerini gözden geçireceğiz. Yalnız şimdilik akdin, 
hukukî tasarrufun bir nev'i olduğuna işaretle iktifa edelim. 

Akit, iki veya daha fazla şahsın aralarında hukukî bir münasebet 
tesis etmek,, mevcut bir hukukî münasebette değişiklik yapmak veya 
böyle bir münasebete son vermek için karşılıklı ve birbirlerine uygun su
rette irade beyan etmeleri suretiyle vuku bulan bir hukukî tasarruftur. 

Bir aktin in'ikadı için evvelâ tarafların ehil olmaları, yâni medenî 
haklai'i kullanma selâhiyetini haiz bulunmaları lâzımdır. 

Sonra, tarafların karşılıklı ve birbirlerine uygun surette iradelerini 
bej'an etmiş olmaları lâzımdır. Aktin in'ikadmda beyan (izhar) olunan 
birinci irade icap'tır. îcap, akit yapma teklifidir. Diğer taraf bu icabı ka
bul ile karşılarsa akit tamam olur: O halde icap ve kabul, akit yapma 
teklifine dair irade ile, bu iradeye karşı diğer taralm muvafakatini bil
diren irade demektir. 

İradelerin hukuken muteber bir şekilde beyan edilmesi ve hatâ, hile 
veya cebir (ikrah-zorlama) ile fesada uğramamış, yâni sakatlanmamış 
olması lâzımdır. Şahıs, iradesini hatâya düşmeksizin, hileye kapılmak-
sızm ve zorlama altmda olmaksızın serbestçe beyan etmiş olmalıdu*. Ak
si takdirde akit, iradesi fesada uğrayan tarafı bağlamaz. Ancak bu hu
susun, diğer tarafa bir yıl içinde bildirilriıesi lâzımdır. Aksi takdirde ak-
te razı olunmuş sayılır. . 

Vazu Kanun akdin sıhhatini (yazılı veya resmî şekil gibi) muayyen 
bir şekle bağlamışsa, akit o şekilde yapılmahdır.' 

Nihayet aktin mevzuunun ahlâka, âdaba ve kanuna aykırı olmama
sı lâzımdır. 

b — Haksız fiil 

(78) — Borç doğuran ikinci kaynak haksız fiildir. Haksız fiil faili, 
başkasma verd'ği zararı tazminle mükellef olur; j'âni haksız fiü bir tah
min borcu doğurur. 

Bir kimsenin haksız fiilden dolayı mesul edilebilmesi için : 

a — Evvelâ kanuna aykırı bir harekette bulunmuş olması lâzımdır. 
Yâni onun böyle bir hareketine, kanun cevaz vermemelidir. Kanunî bir 
hakkını kullanırken başka birine zarar vermiş olan kimse bundan mesul 
olmaz. Bundan başka mücbir sebep ve meşrû müdafaa hallerinde de me
suliyet yoktur, 
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b — Saniyen fail, hareketinde kusurlu olmalıdır, yâni ya bu fiili kas-
den işlemiş, yahut ihmal, savsaklama, tedbirsizlik gibi bir hal içinde fiili 
işlenmiş bulunmalıdu'. 

c — Sâlisen, fiil bir zarar doğurmuş olmalıdır. Zarar, fiilin neticesi 
elmalıdır. Zararın mutlaka maddî olması şart değildh" manevî de olabi
lir. 

c — .Sebeı>sİ2 İktisap 

(79) — Akitler ve haksız fiillerin yanında, üçüncü borç kaynağı ola
rak sebepsiz iktisabı görmekteyiz. Buna haksız iktisap veya sebepsiz 
zenginleşme yahut haksız zenginleşme de denildiği vâkidir. 

Şahıslarm edinecekleri herşeyin hukukî, meşru bir sebebi olmak îâ-
zmı gelir Haklı bir sebep olmaksızın, başkasının zararına bir mal iktisap 
eden kimse o malı iade etmeğe mecburdur. Eğer malın aynen iadesi 
mümkün değilse o takdirde kıymetinin zarar görene ödenmesi lâzımdır. 

Gerçekten karşılıklı iki şahıstan birinin mamelekinde, diğerinin aley
hine her artışın veya diğeri lehine eksilme lâzımgeürken eksilmeyisin, 
hukukî bir sebebe dayanması iktiza eder. Bir alacaklı, alacağını tahsil 
etse, alacaklının mamelekinde bir artış borçlununkinde bir azalış vardır; 
fakat bunun hukukî ve meşi'û bir sebebi de mevcuttur; bu sebep alacak
lının, borçludan muayj'en bir miktar par-ayı almağa hakkı olmasıdır. Ala
cak hakkı, alacaklmm mamelekindeki artışın hukukî, meşru sebebini 
teşkil eder. Şayet ortada böyle bir sebep yoksa, mamelekinde bu suretle 
sebepsiz bir artma veya eksilme lâzımgelirken eksilmeme hasıl olan kim
se, borçlu duruma girer. 

(80) — Borçlar kanunumuz, borçların kaynaklarını tesbit ettikten 
sonra iki mühim bahsi daha tanzim etmektedir. Bunlardan birincisi 
umumî olarak borç müessesesi, ikincisi akdin muhtelif nevileridir. 

Umumî olarak borç müessesesi içinde, Borçlar borçların hukukî ne
ticelerini düşmesini, nevilerini, alacağm temliki ve borcun naklini tanzim 
eder. 

Akdin muhtehf nevileri başlığı altmda da satım ve trampa, bağı-şla-
ma, kira, ariyet ve karz, hizmet, istisna, neşir, vekâlet, komisyon, nak
liye, havale, vedia, kefalet, kumar ve bahis, kaydıhayat ile irad ve ölün
ceye kadar bakma ve adî şirket akitleri tanzim edilmişdir. 

3. ~ TİCARET HUKUKU 
A) MAHlYETt 

(81) —= Hususî hukukun çok mühim bir kolu da Ticaret hukuku-
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dul'. Ticaret hukukumuzun ana kaynağı 29 Haziran 1956 tarihinde ka
bul edilen ve- 1 Ocals: 1957 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret ka
nunudur. 

Ticaret kanunu 1 inci maddesinde, bu kanunun, Tüı-k Medenî kanu
nunun aynlmaa bir cüz'ü olduğunu belirtmektedir. Bununla beraber Ti
caret hukuku, Medenî hukuktan farklı, değişik, başlı başına mevcudiye
ti haiz bir hukuk koludur. 

Hukukun inkişaf seyri içinde, bazı memleketlerde, bazı hukukî müna
sebetlerin ticarî olduğu ve bu bakımdan Borçlar hukukunun çerçevesini 
aşarak kendine hâs bir takım özel hüküm ve kaidelere bağlanması ica-
bettiği düşünülmüş, ticarî münasebet ve muamelelerin, umumî hüküm, 
lerden daha ziyade sür'at ve basitliğe ihtiyaç gösterdiği kabul edilmiş 
(7) ve böylece de ortaya tacirlere (tüccarlara) onların hukukî durum 
ve münasebetlerine mahsus bir hukuk kolu çıkmı-ştır. Bazı memleketler
de ise buna ihtiyaç duyuhnamış ve ticarî mahiyetteki hukukî münaset-
lerin dahi tauKimî Borçlar hukukuna bırakılmıştır. Meselâ yukarda da 
bahsi geçtJği gibi îsviçrede ayrıca bir Ticaret kanunu yoktur; Borçlar 
kanunumuzu Isviçreden alırken mevzuatımız araşma dahil etmediğimiz 
İsviçre Borçlar kanununun 3 üncü kısmı Ticaret kanunu vazifesini görür. 

Ticaret hukukunun ruhu, mal, mübadelesini basitleştirmek ve sür'-
atlendirmektir. Ham madde onları işleyecek olanlara sür'atle intikal et
meli ve gene süratle müstehlike arzoîunabilmeüdir. Yeknazarda basit 
gibi gözüken bu ameliye birbirinden pek farklı fizik faaliyetleri ve lâyu-
at hukukî muameleleri icabettirir. Mal m.ütemadiyen el değiştirir. İstih
sal edilir, depolanır, nakledilerek tbptancıya intikal eder, nakledilerek 
perakendecilere intikal eder, nakledüerek müstehlike arzolunur. Muhtelif 
sıfatlan taşıyan şahıslar, birbirleriyle hukukî münasebetler halinde bu 
faaliyeti icra ederler. Faaliyetlerin hususiyetleri, kendine mahsus şart-
larm mevcudiyeti, bunları düzenleyecek ve anlaşmazlık halinde tatbik 
edilecek özel birtakım hukuk kaidelerinin mevcudiyetini böylece zarurî 
kılar. 

B) »füHTEVASi 
(82) — Ticaret kanunu, 5 kitap ve 1475 madde halinde Ticaret hu

kukunun ana kaynağmı teşkil etmektedir. 

Ticaret kanunu, 10 maddeden ibaret başlangıç kısmını müteakip 
1 inci kitapta Ticarî işletıne yi, 2 nci kitapta Ticaret şirketleri ni, 3 ün
cü kitapta Kıymetli evrakı, .4 üncü kitapta Deııîz ticareti ni ve 5 inci ki
tapta da Sigorta Hukuku nu tanzim etmektedir. 

(7) Gaston May ; Introduction â la Science du Droit, 3 6me 6ä. Paria 1932, p, 78. 



a — Ticari îşietme 

Ticaret hukukunun dayanağmı ticarî işletme teşkil eder. Ticarethane
ler, fabrikalar ve ticarî şekilde işletilen bütün müessefîeler ticarî işletme
dir. Ticaret hukuku da ticarî işletme'nin hukukudur, zira ticarî işletjne-
yi ilgilendiren bütün muamele, fiil ve işler ticarî işler'dendir ve bu işler
de tica,ret. hukuku tatbik olunur. 

Bir ticarî işletmeyi, kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kimseye tacir 
denilir. Ancak, ister gezici olsun, ister bir dükkânde vej^a bir sokağın mu
ayyen yerlerinde sabit bulunsunlar, iktisadî faaliyeti nakdî sermayesin
den ziyade bedenî çalışmasına dayanan ve kazancı ancak geçimini sağ
lamaya yetecek derecede az olan sanat ve ticaret sahipleri tccir sayıl
mazlar; bunlara esnaf denOir. 

Tacir, hakikî şahıs olabileceği gibi bir hükmî şahıs da olabilir. Tica
ret şirketleri tacir sayılırlar. Esnaf ise ancak hakikî şahıs olur. 

Tacirler her türlü borçlarından dolayı iflâsa tabidirler. Bir ticaret 
unvanı seçmeğe ve kullanmağa, işletmelerini ticaret siciline kaydettirme
ğe ve bir takun ticarî defterler tutmağa mecburdurlar. Tacirler, ticaret
lerine ait bütün muamelelerde basiretli (aklı başında) bir iş adamı gibi 
hareket etmek mecburiyetindedirler. Her tacir, ticarî işletmesine müte
allik bütün muamelelerini ticaret ünvanıyle yapmağa ve işletmesiyle il
gili senet ve sair evrakı bu unvan altmds imzalamaya mecburdur. 

b — Ticaret Sibkotleil 

(83) — Şirket ortaklarma kâr temini iğin kurulmuş bir hükmî şa
hıstır. Ticaret hayatında öyle iş sahaları vardır ki, umumiyetle zengin 
bir insanın sermayesi dahi o işin döndürühnesine yetmez. Onun için bü
yük sermaye toplayan şirketler meydana getirilir. 

Ticaret kanunumuz 5 tip şirket tanzim etmiştir. 

a — Koîlekt'f ş:rket : Ticarî bir işletmeyi, bir ticaret unvanı altında 
işletmek maksadiyle hakiki şahıslar arasında kurulan bir şirkettir. Kol
lektiv şirketin ortakları, şirketin alacaklarına karşı şirketin sermayesine 
iştirakleı-i nisbetinde değil, fakat bütün mallariyle mesuldürler. 

b :— Komaaâ't ş'rket: Komandit şirket de kollektif şirket gibi, aynı 
maksatla kurulur. Fakat kollektif şirketten şu noktalarda farklıdır : 

aa, — Komandit şirkete hükmî şahıslar da ortak olabilirler. 

bb — Komandit şirkette, şirket alacaklılarına karşı, komandite de
nilen ortaklar, şirkete iştirakleri nisbetinde olmayıp bütün mallariyle 
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mesul oldukları halde, komanditer denilen ortaklar, ancak şirkete koy
dukları sermaye nisbetinde mesul edUebilirler. 

Komandite ortakların hakikî şahıs olmaları lâzımdu'. Hükmî şahıs
lar ise ancak komanditer ortak olabilirler. 

c — Anonim şirket, Anonim şirket, bir unvana sahip, sermayesi 
rnuaj.'yen olan ve paylara (hisselere) bölünmüş bulunan bir şiı-kettiı*. 
Şirket, borçlarından dolayı yalnız rnâmelekiyle mesuldür. Ortaklar ise 
.sadece taahhüt etmiş oldukları (veya filen koydukları) sermaye payı 
nisbetinde mesuldürler. 

Bir anonim şirketin kurulabilmesi iğin en BZ O ortağa ihtiyaç \'ardu'. 
Şirketin sermayesi de 500.000 liradan aşağı olamaz. 5Ö0 liradan aşağı 
kıymette hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri hâmile, yâni onu elin
de bulundurana veya nâma, yâni muayyen bir ortağm adma. yazılı ola
bilir. Anonim şirketler, ödünç para bulabilmek için tahvil denilen borç 
.•îenetleri de çıkarabilirler. 

Anonim şirket, iktisat ve Ticaret Vekâletince verilecek izinle kurula
bilir. 

d — Kooperatif ş i rket : Kooperatif şirket, ortaklarının iktisadî men
faatlerini ve hususiyle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşı
lıklı yardım ve kefalet sayesinde sağlayıp korumak maksadiyle, bir ti
caret unvanı altında kurulan^ değişir sermayeli bir şirkettir. 

Kooperatif şirket ortakîarlnm, şirket borçlarmdan dolayı mesuliyet
leri hudutsuz olabileceği gibi, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile mü
tenasip yahut muayyen bir meblâğ ile'hudutlu olabilir. Bu husus, şirke
tin ticaret unvanına eklenecek bir ibare ile gösterilmelidir. 

Kooperatif .şirketin kunılabilmesi için en aa yedi kurucu ortağın bu
lunması IkzuadiF. Şirket, îkti.«at ve Ticaret vekâletinin izniyle kurulabilir. 

Kooperatif şiı-kettc bir ortağm 5000. liradan fazla payı olamayacağı 
gibi, bir paym itibarî değeri de .50 liradan az ve 500 liradan fazla ola
maz. Pay mukabilinde hisse senedi çıkarılırsa, bunları nama yazılı ohna-
sı lâzımdır. 

e — limited (Blahdut/mesaliyetli) ş irket: İkiden az ve elliden faz
la olmamak üzere, hakikî veya hükmî şahıslar tarafından kurulabilen 
bir şirkettir. Bunun da bir ticaret unvanı olması lâzımdır. Ortaklai', koy
dukları sermaye nisbetinde mesuldürler. 

Ortaklar tarafından konulan sermaye için hisse senedi çıkarüamaz.' 
Limited şirketler, sigortacılık yapamazlar. 



Limited şirketin sermayesi 10.000 liradan az olamaz. Ortaklar en az 
500 lira veya 500 ün misli sermaye koyabilirler. 

Bu şirketin de kurulabilmesi için İktisat ve Ticaret vekâletinden izin 
almması lâzmıdır. 

c — KlJ^n8tli evrak 

(84) — Kanun vazu-bazan hukukî muamelenin sıhhatini muayyen 
bir şekle bağlanmış olabilir. Meselâ, Medenî kanunun 74 üncü maddesine 
göre" bir tesis, ancak resmî bir senetle yahut vasiyet yoluyla olur. Resmî 
senet, devletin, bu hususta .selâhiyetli makamlarının veya notei'Ierin, ka
nunî şekle ve usûlüne uygun surette tanzim edecekleri bir vesikadır. 

Kanun vazıımn, muayyen bir hukukî muameleyi muayyen bir şekle 
(meselâ yazılı şekle) tâbi tutmakta çeşitli maksatları olabilir. Taraflarm 
menfaatini veya umumun menfaatini korumak istemiş olabilir. 

Yazılı şekil aynı zamanda bir isbat vasıtasıdır. Bazan taraflar, ka
nunun emri olmadığı halde de, bir muameleyi yazılı şekilde yapabilirler. 
Meselâ 50 liradan aşağı alacakların senetle isbatı şart olmadığı halde, bir 
kimse, bir başkasına ödünç verdiği 40 lira için de sırf isbatta kolaylık ol-
sım diye, bir senet alabilir. 

Böyle bir ödünç para verme muamelesinde senet ne ifade eder? Biza
tihi alacak hakkını değil, çünki hale, senet olrnasa da mevcuttur; meselâ 
40 liralık bir alacak senetsiz de-şahadetle, yeminle-isbat edilebüir. O hal
de burada hak, senetten ayrı olarak mevcuttur; senet, bir isbat vasıta
sından başka birşey değildir. 

Fakat bazı hallerde senet, bizzat hakkın kendisi demek olabilir. Yâ
ni hakla senet birleşmiştir; senet yoksa, hak yoktur; hak, senette mev
cuttur, ondan ayrılamaz ve ancak onunla birlikte el değiştirebilir. îşte 
Ticaret kanununun 577 nci maddesine göre «Kıymetli evrak, öyle senet
lerdir ki bunlarda mündemiç (içine yerleşmiş) olan hak senetten ayn 
olarak dermeyan edilemediği (ileri sürülemediği) gibi başkalarına da dev
redilemez». O halde kıymetli evrakın üstündeki hakkı başkasına devrede-
bümek için kıymetli evrakı da beraber vermek lâzımdu*. Meselâ size ve
rilmiş bir çeki başkasma devir ve teslim etmeden çekin muhtevası olan 
ve sizin bir alacağınızı teşkil eden 100 lirayı nıüstekillen devredebilme-
nize imkân yoktur. 

Diğer bir misâl: İngiltere Bankasmm (Bank of England) çıkardığı 
banknotların üzerinde, meselâ 1 sterlinlik banknotta, ibrazı halinde hâ
miline 1 pound ödeneceği yazılıdır. Banknotu başkasma teslim etmeden 
onun ifade ettiği bu hakkı devretmeğe imkân olmadığı aşikârdır. 
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Poligeler, çekler, emre rauhaxTer senetler, hisse senetleri ves. kıy
metli ewaktandirlar. Ticaret kanunu, 3 üncü kitabında, bu evrakın ma
hiyetlerini, tedavüllerini sair hüküm ve neticelerle,birlikte tanzim eder. 

d — Dt.'niy. tiwueti 

(85) — Deniz ticareti hukuku, çok daha geniş fakat bir kaç hukuk 
kolu arasında parçalanmış bir konu olan Deniz hukuku'nun bir kısmıdır. 

Filhakika denize müteallik hukukî münasebetler ve hükümler Dev
letler umumî hukuku, idare hukuku, Ceza hukuku ve Ticaret hukuku 
arasmda bölünmüş vaziyettedir. Devletler arası münasebetler bakıranı-
dan denizin hukukî statüsü ve harp halinde carî olacak hukuk kaideleri 
Devletler Umumî hukukunun tanzim sahasına dahildir. Ceza hukuku, suç 
ve cezaî mesuliyetler bakımından denizle ilgilidir. İdare hukuku çeşitli 
âmme hizmetleri ve âmme mallarının hukukî statüleri, bunlara müteallik 
hukuk kaideleri dolayı.siyle denizi düzenler. Ticaret hukuku da, denizde 
eşya ve yolcu nakliyatı bakımından denizle alâkalıdır. 

Deniz ticareti hukukunun problemleri nelerdir? 

Deniz ticareti, denizde eşya ve yolcu nakliyatını tanzüıı ettiğine gö
re ev\'elâ bu nakliyatm vasıtası olan gemi, saniyen eşyanın ve yolcunun 
naklinin doğurduğu hukukî münasebetler iki ana bahis teşkil eder. 

Ticaret kamuıu.nun 816 ncı maddesindeki tarife göre gemi «tahsis 
edüdiği gayeye uygun oİ8,rak .kullanılması denizde hareket etmesi imkâ
nına bağlı bulunan ve pek-küçük olmayan her tülrîi tekne» demektir. Her 
geminin bir bayrağı ve bağlamıa limaıîı olur. Gemhûn denize ve yola el-
x'̂ erisliligi, hangi gemilerin Türk bayrağı çekebilecekleri, bağlama limanı 
ve gemilerin yazılı bulunmaları icabeden «Gemi sicUi,» gemide mülkiyet 
ve sair aynî haklar, gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibi de
mek olan donatan, donatmaya müteallik bütün hususlar, kaptan, eşya ve 
yoku nakline müteallik bilcümle mukaveleler, yükleme ve boşaltma ve 
deniz kazaları. Deniz ticaret hukukımun tanzim ettiği ana probleralerdir. 

e — Sigorta .TıukııkH 

(86) — Kendini tehlikeden koruma bütün mahlûkalta bulunan en 
, kuvvetli histir. İnsanlar da, diğer bütün canhlar gibi, çeşitli şekillerde 
vOeutlarmı, hayratlarını kormuaya çalıştıkları gibi, haklarını, menfaatle
rini de teır.inat altına ahnak, edebilecekleri kâıian tehlikeye düşürmemek 
uğrayabilecekleri zararları telâfi etmek isterler. Uğranılacak zfiraıiardan 
bir kısmı parayla, malla telâfi edilebilir; bir kısmımn da telâfisine im
kân yoktur. O halde hiç değilse, bir dereceye kadar dalıi olsa-telâfi edi-
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lebilir zararların vukuuna karşı bazı tcdbii'ler almak, bir zarar doğduğu 
takdirde bunu mümkün mertebe hafifletecek veya tamamen izale edecek 
çareler düşünmek lâzımdır. 

îşte sigorta, vukuu muhtemel zararlara karşı düşünülebilen bu ça
relerden biridir. Ticaret kanunumuz 1263 üncü maddesinde sigortayı şu 
şekilde tarif ediyor: 

«Sigorta bir akittir ki bununla sigortacı, bir prim karşüığmda, diğer 
bir kimsenin parayla ölçülebilir bir menfaatini halele uğratan bir tehli
kenin (bir rizikonun) meydana gelmesi halinde tazminat vermeği üzeri
ne alır.» 

Sigorta kumar veya bahis değildir. Taraflardan biri bu' hâdisenin 
olacağmı, diğeri olmayacağını iddia edip de, hangisinin iddiası gerçekle
şirse ötekhıin ona muayj '̂en birşeyi vermesi sigorta sayılmaz. Sigortada 
taraflardan biri, bii' tehlikeden çekinmekte, bunun vukuuna karşı men
faatlerini teminat altına almak istemektedir. Diğer taraf (sigortacı) da 
böyle bir tehlikenin vukuuna az veya çok ihtimal vermekte ve bü* zarar 
halinde onu telâfi edecek muayyen bir parayı ödeme taahhüdü altma gir
mektedir. Yoksa sigorta ettiren ve sigortacı, iddiaya tutuşmuş değiller
dir. 

Sigorta mukavelesinde, zararın vukuu halmde sigortacının ödeyece
ği tazminat tesbit olunur. Buna mukabil, menfaatini sigorta ettiren de 
para olarak aylık veya yıllık taksitlerle sigortacıya muayyen bir prim 
ödemeyi kabul eder. 

Aceba zarar gerçekten vuku bulur mu, bulmaz mı? Ödenen primler, 
Kİgoriacınm ödeyeceği tazminatı karşılar mı, karşılamaz mı? Sigortacı-
lığm en ince ve güg tarafı burasıdır. Zararın vukuu ihtimali ne kadar 
fazlayssa tabiatiyle primler de o kadar j'üksek olur. Muayyen bir tehlike
nin ne derece ihtimal dahilinde olduğu derin ihtimali hesaplarla sigorta
cılar tarafından hesaplaair. Bunda bUhassa istatistiklerden azamî nisbet-
tc faydalanılu-; hususî istatistikler yapılu". Sigortanın icabettirdiği bütim 
bu matematik işlemler Sigorta riyaAİyesl veya Aktüer ilmi denilen bir 
ihtisas şubesinin doğumtmu intaç etmiştir. Mesele sadece ihtimalleri he
saplamaktan ibaret değildir. Sigortacı da, kendi menfaatini düşünerek 
primleri yüksek tesbit ederse, bu sefer sigortacılara müracaat edenlerin 
sayısı azalır ve sigortacılık tamamen zararlı bir iş haline girer. 

Bir de bu ilıtiyarî sigortalardan farklı olan sosyal sigortalar vardu* 
ki, yakm ilgisi dolayısiyle bunlardan ilerde îş Hukuku hakkmdaki izah-
larmuzda bahsedeceğiz. 

, • 7 3 



4. — HAVA HUKUKU 

(87) — Hava da, deniz gibi birkaç hukuk kolu arasmda bölünmüş 
bir konu teşkil etmektedir. Her ne kadar deniz hakkında olduğu gibi, ha
va hakkmda da bunun artık tamamen müstakil bir hukuk koluna mevzu 
teşkil ettiği ileri sürüimekteyse de, hava hukuku üzerine yazılmış ekseri 
eserlerin daha geniş ölçüde hava yoluyla yapılan ticarete tahsis edildikle
ri görülmektedir. 

Havaya müteallik hukuk kaideleri pek yenidirler. Bunun sebebini 
anlamak kolaydır. Çünki hava, ancak insanların ugabilmeleri dolayısiyie 
bazı hukukî durum ve münasebetlere sahne olabilmiştir. İnsanların uça
bilmesi ise, beşer tarihinde, ancak dün denilebilecek gibi yeni bir hâdise
dir. Her ne kadar uçağın inkişafından evvel, Montgolfier kardeşlerin ba
lon denemelerindenberi (1784) balonlarla havaya yükselmek, mümkün 
olabiliyor idiyse de bu, ticarî veya askerî noktaî nazardan herhangi bir 
ehemmiyet ifade eylemiyordu. Buna rağmen, insanların istikballerinin 
havada olduğu görülmekteydi. Balonların mevcudiyeti v& bu istikbal en-
dişeleriyledir ki, hava hukukunun ilk bükümleri 1809 ve 1907 Lâhey sulh 
konferanslarmda tesbit edilmeğe başlanmıştı. 

Maamafih, dediğimiz gibi, uçağın inkişafına ve kuUanılmasma kadar 
gerçekten bir problem karşısmda kalınmamıştı. Askei'î maksatla ilk uçak 
Osmanlı imparatorluğuyla italya arasındaki Trablu.sgarp harbinde (1911 
1912) îtalyanîar tarafmdan kullanılınca, meselenin ne derece ciddî oldu
ğu ortaya çıktı. Uçağın hayada askerî maksatlarda kullanılması bugün 
el'an Devletler Umumî Hukukunun tanzim ettiği bir konudur. SivU hava 
seyrüseferi ise (havada yük ve yolcu nakliyatı) ilk defa 1919 da Paris'te 
toplanan beynelmilel bir konfrans sonunda aktedüen mukavele ile tan
zim edilmiştir. İki cihan harbi arasında ve bizzat ikinci cihan harbinin 
içinde askerî ve sivil havacılığın muazzam bir müessiriyet ve kudrete 
ulaşması 1919 mukavelesi hükümlerinin yenilenmesini zarurî kılmış ve 1914 
te Şikago'da toplanan Beynelmilel Sivil Havacılık Konferansında (8) 
mevzu tekrar ele alınarak bu konuyu tanzim edecek kaideler.7 Aralık 
1944 te imzalanan Beynelmilel Sivil Havacılık Anlaşmasında tesbit edil
miştir. Bu konferans ve anlaşmaya memleketimiz de iştirak etmiş ve 
Büyük Millet Meclisi 5 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı kanunla anlaş
mayı tasdik eylemiştir. 

(8) 1918 - 1844 arasında 1925 Paris, 1Ö26 Madrid, 192S Havana, 1629 Varşova ve 
193.3 Roma konfeıuösları öa toplanmışsa da bu toplantıların neticeleri bahset
tiğimiz 1918 ve 1444 te alman neticeler kaclai' mühim ve şümullü olmamıştır. 

74 



Kanun koyucu meclisler tarafından tasdik edilen anlaşmalar, bir ka
nun halini alarak iç hukuka intikal eder. Bu bakımdan Şikago Beynelmi
lel Sivil Havacıhk Anlaşması, menjieketimizde bir kanun kuvvetinde ola
rak tatbik edilmekte ve hava hukukumuzu tanzim etmektedir. 

(88) — Hava hukukunun en mühim problemi, devletlerin siyasî hu
dutları üzerinde tesadüf eden hava sahasındaki haklarının maJıiyeti ve 
şümulüdür. Bugün kabul edildiğine göre, her devlet, kendi hava sahasın
da, tam ve mutlak hâkimiyeti haizdir. Bu hâkimiyet, irtifa itibariyle at
mosfere şâmildir. Atmosferin kesin yüksekliği ise henüz belli değildir. 

Hava hukukunun bvmdan sonraki problemleri, hava gemisi ve hava 
gemisinin işletilmesi meseleleridir. Bu konulardaki kaideler deniz gemi
leri hakkmdaki kaidelerin benzeridiı*. Hava gemisinin de bayrağı (milli
yeti), sicilli, bağlama limam vardır. Hava gemUerinin mülkiyeti, bava 
gemileri üzerinde ipotek ves, de tatbik edilen hükümler, umumiyetle de
niz ticareti hukukundan kıyasen a,ktarılmıştır. 

Fakat günümüzde insanların sputnit ve roketlerle atmosfer tabaka
sının çok ötelerine, hattâ güneşin çevresine erişebilmeleri, ortaya yeni ve 
şüphesiz hayli çetin bir problem çıkarmaktadır : Feza'nm hukukî statü
sü ne olacaktır.? 

(89) — Havada istifadenin yegâne yolu hava gemüeriyle yük ve yol
cu nakliyatı değildir. Elekro-manyetik yaj'inlar da hava hukukunun prob
lemlerinden birini teşkil eder. Herz dalgalarından istifade suretiyle ha
berleşme, günümüzde en çok kullanılan usûldür. Umumiyetle istifade 
edilebilir olan dalgalar da, muayj^en limitler içindedü-. Her devletin, ha
va sahasında mutlak bir hakkı bulunduğuna göre, şayet dalga uzunluk
ları ve titreşimler muhtelif memleketlerin verici istasyonları arasmda 
paylaşılmaz da her biri istediği dalga üzerinde yayın yaparsa memleket
ler birbirlerinin hava sahasını ihlâl etmiş ve hiçbiri kendi hava sahasm-
dan istifade edememiş olurlar. Bu mesele de beynelmUel plânda ele alınıp 
halledilmek ve buna müteallik hukuk kaidelerim tesbit eylemek gerek
miştir. Bu hususta, mületler arasında son aktedilen sözleşme 1947 de 
Amerikada Atlantic City de imzalanan BeynelmUel Telekomüniskasyon 
sözleşmesidii". 

5. — FİKRİ HUKUK 
(*M) — Pilîrî hukuk, insanların fikir ve sanat eserlerini koruyan, 

bu eserlerle onlarm sahibi ve üçüncü şahıslar arasındaki münasebetleri 
tanzim eden hukuk koludur. 

Her fikir eseri, şahsî bir takmı kabiliyet ve imkânların mahsulü
dür. Fakat şüphesiz asıl e.ger, bir cisim, bir madde değil, manevî bir var
lıktır. Bir roman, bir senfoni, bir hey]i;el, bir ihtira, birkaç yüz gram 
basüı kâğıt, birkaç kilo alçı veya demir, tahta, şu veya bu madde değü, 
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eserlerdeki fikir, san'at, buluş, hissediş, yaratış, ifadedir. Bir şiir, bir 
şarkı, basılı olsun olmasın mahiyetinden higbirşey kaybetmez. Ve hiç 
şüphesiz, bu gibi eserler üzerinde bunları yaratanların gayrimaddî bir 
hakka sahip oldukları inkâr edilemez. 

Bununla beraber tarihin her devrinde böyle gayrimaddi bir hakkm 
mevcudiyeti kabul edilmemiş, eser, himaye gördüğü hukuk sistemlerinde 
dahi bu himayeyi, maddî bir şekil içinde tezahür ettiği, bir maddeye 
bağlandığı takdirde ve nihayet maddenin kıymeti itibariyle görmüştür. 
Meselâ Roma hukuku, madde olmadığı zaman fikrin mevcudiyetini ka
bul etmemiş, fikrin maddeyi takip edeceği esasını benimsemiştir; bir şa
ir, şiirini başkasına ait bir maddenin üzerinde yazsa, şürle madde bir
birinden ayrılmayacağı için şiir de maddenin sahibinin malı olurdu (9) 

Fakat zamanla görüşler ve münasebetler değişmiş bugün modern 
hukukta, fikir mahsulleri millî ve milletleraxEisi azamî himayeye mazhar 
ohnuşlardır. 

Bununla beraber bu hukuk kolunun ismi üzerinde mutabakate varıl
mış değildir. Buna «Fikrî hukuk» denildiği gibi, «Fikrî haklar», «Telif hu
kuku», «Smaî mülkiyet» v.s. de denilmektedir. 

(91) — Bugün memleketimizde fikrî hukuka iki kanun kaynaklık 
etmektedir. Bunlardan biri 5 Arahk 1951 tarihinde kabul edUen ve 1 
Ocak 1952 tarihinde yürürlüğe giren 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
kanunu, diğeri 10 Mart 1296 (1879) tarihli İhtira Beratı Kanun-u Mu-
vakkati'dir. 

Fikir ve Sanat Eserleri kanunundan evvel aynı konuda saltanat dev
rinde çıkarılmış bir Hakk-ı Telif kanunu vardı. Fakat fikrî haklarm bey
nelmilel himayesine, yâni bir devlet ülkesinde meydana getirilen bir eser 
üzerinde eser sahibinin haiz bulunduğu hakların başka devletler ülkele
rinde de korumnasma dair devletler arasında aktedilmis olan 1886 Bern 
anlaşmasma iştirak etmemiştik. Fikir ve Sanat eserleri kanunu, memle
ketimizin de bu anlaşmaya katılması yolunda hijkûmete selâhiyet verdi. 
Bu suretle j'erli eserlerin yanı sıra yabancı eserler de Türkiyede himaye
ye mazhar oldu. 

Fikii' ve Sanat Eserleri kanunu, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sa
lar ve sinema eserlerini tarif eder; kimlerin eser sahibi sayılacaklaruu 
belirtir ve bundan sonra eser sahibinin malî ve manevî menfaatlerinin 
ne ölçüde ve hangi yollardan himaye göreceğini, bu menfaatlerin ihlâlin
den doğacak hukukî ve cezaî mesuliyetle birlikte tâyin eder. 

(93) — İhtira ise, teknik buluşları ifade eder. İhtira beratı kanunu
na göre, sanayide yeni bir netice ve eser vüeude getirmek veya bunlarm 

(9) H. Hiış : Fikrî ve sınaî haklar, Ankara, 1Ö48, St. 17. 
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hasıl olabilmesi için yeni vasıtalar yaratmak veya malûm olan vasıtaları 
yeni bir şekilde kullanmak ihtira sayılır. Her ihtira sahibinin (muhteri-
in.) bir ihtira beratı talebine hakkı vardır. Bu berat ona, muayyen bir 
müddet, ihtiramdan ancak kendisinin istifade edebilmesi imkânmı bah
şeder. 

İhtira beratmın verilmesi .şaçtları memleketten memlekete değişir. 
Bazı memleketlerde «tahkikat sistemi,» bazılarmda ise «sırf tescil siste
mi» carîdir. (10) 

Tahkikat sisteminde (Birleşik Amerika, İngiltere, Almanya) ihtiram 
gerçekten yeni birşey olup olmadığına ve iktisaden istifadeye elverişli 
bulunup bulunmadığma bakılır. Bu şartlar yoksa berat verilmez. 

Sırf tescU sisteminde ise (Fransa, Türkiye) sadece berat almak için 
yapılan müracaatın şeklî bakımından kanuna uygun olup olmadığı araş-
tu-ılır. Yoksa ihtiram yenUiği ve iktisaden istifadenin mümkün olup ol
madığı noktaları araştuıhnaz. Bu suretle, bir ihtirada bulunması icabeden 
aslî şartların, mevcut olmadığmı iddia edenler, beratin iptali için mahke
meye müracaat zorundadırlar. 

İhtiram hangi bakımdan, ne ölçüde ve hangi yollardan himaye göre
ceği, beratm hukukî rejimi ve berat üzerinde tasarruflar ves. kanunda 
tanzim edilmiştir. 

6. — DEVLETLER HUSUSİ HUKUKU 

A) MAHÎYKTt 

(93) — Hususî hukukun şimdiye kadar gözden geçirdiğimia kolla
rında, üzerinde durmadığımız fakat burada ortaya koymamız icabeden 
bir hususiyet vardı: hep iç hukuktan bahsediyorduk; yâni hukukî mü
nasebet aynı devletin ülkesinde. Türkiye'de vuku buluyor, taraflar aynı 
devletm vatandaşları, Türk oluyorlar ve bu münasebetlere aynı devletin, 
Türkiyenin kanunları tatbik ediliyordu, Gözden geçirdiğimiz hukuk kol
larında, bu durumu gayet tabu olarak kabul ettik ve bunun başka türlü 
de oîabUeceğine hiç temas etmedik. Halbuki her hukukî münasebetin bir 
tek devletin ülkesinde ve o devletin vatandaşları arasında vuku bulma
ması da pekâlâ mümkün, hattâ sık rastlanan bir haldir ve bu durum
dan çok değişik ve çetin problemler çıkar. 

Aceba bir yabancı, Türkiyede cereyan eden, meselâ, genel seçimler
de oy kullanabilir nü? Veya devlet memuru olabilir mi? 

(İÜ) S, Hirş ; Aynı eğer. Sf. 100. 
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Ânkarada oturmakta olan Fransız tabiiyetindeki bİr erkek, İspanyol 
tabiiyetindeki karısında boşanmak istese, boşanmayı tauzinı eden hangi 
kanunlar tatbik edilecek? Türk Medenî kanunu mu? Fransız yahut îs-
panyol Medenî kanunun mu? 

Bu misalleri namütenahi çoğaltabilmek ınüıukündar. Buniann ottaya 
koyacağı problemlere ancak pevletler FIususî hukuku cevap verebilir. 

(M) —̂  O halde Devletler Hususî hukukunun tarifi nedir? 

«l>evletler Hususî hukuku, şahıslar arasmdaki yabancı unsura muh
tevi münasebetleri tanzim ve idare eden bir hukuktur» (11). 

Tarifin açıkça belirttiğine göre, bu hukukun tatbik edilebilmesi, liu-
kukî münasebette yabancı bir unsurun mevcudiyetine bağlıdır. Bu ya
bancı unsur ne olabilir? 

Yabancı unsur, hukukî müuasebetin vuku bulduğu toprak (ülke) 
olabileceği gibi, münasebetin taraflarından biri veya hepsi de olabilh'. 

Devletler Hususî hukuku, evvel emirde, ismiyle muhtevasının muka
yesesi dolayısiyle iki münakaşaya konu teşkil etmiştir: 1) Bu, hakikaten 
devletlerarası bir hukuk mudur? 2) Hakikaten «hususî hukuk» un bir 
kolu mudur? 

Devletler Hususî hukukunun adına rağmen, devletlerarası hukukun 
değil, iç hukukun bir kolu olduğunu iddia edenler bulunduğu gibi, dev
letlerarası bir hukuk olduğunu ileri sürenler de vardır. Gerçekten bu hu
kuk kolu, devletler arasmdaki münasebetleri tanzim etmediği gibi tatbik 
ettiği hukuk kaideleri de devletler arası veya devletler üstü hukuk kai
deleri değil, muayyen bir devletin millî hukukudur. Devletler hususî hu
kukunun, millî hukukun (iç hukukun) bir şubesi olduğunu ileri süren 
Profesör Osman Berki'nin fikrine tamamen iştirak ediyoruz. 

İkinci münakaşa, bundan evvfâ de bir vesileyle temas ettiğimiz gibi, 
devletler hususî hukukunun, âmme kukükundan mı, yoksa hususî hukuk
tan mı olduğu münakaşasıdır. Devletler Hususî hukukunun, muhtevası 
gözden geçirildiği zaman, bunun bilhassa hangi devletin kanunlannm ne
relerde ve hangi hususlarda tatbik edileceğini belirten bir hukuk oluşu
na bakanlar bunu âmme hukukundan, tanzim ve hallettiği hukukî miina-

, Bebetlerin hususî şahıslar arasındaki münasebetler olduğuna bakanlar ise 
hususî hukuktan saymaktadırlar. Âmme hukukunun, Devletler Hususî hu
kukuna müdaha,lesi son derece geniş olmakla beraber, hususî hukuk ol
ma vasfmm galip bulunduğu kabul edilmelidir. 

(H) Osman Berisi : Devletler Hususî Hukuku, 2 ncl basi, 18S3, Sî. S. 



B) ÄltTHTEVASI 

(95) — Devletler Hususî hukukunun evvelemirde üç büyük proble
mi olduğu hususunda umumî bir ittifak vardır. Bu üç ana problem: 1) 
Tâbiiyet (uyrukluk), 2) Yabancılar hukuku ve 3) Kanunlar ihtilâfıdır. 

Devletler Hususî hukukunun bütün kaidelerini ihtiva eden bir ka
nun yoktur. Bu hukuk kolunun şeklî kaynaklarını bazı millî kanunlar, 
milletlerarası antlaşmalardaki hükümler ve hukuk ilminin ortaya koydu
ğu esaslar teşkil eder. Bu üç ana problem için de de doktrinin en ziyade 
müdahale ve tanzim ettiği saha Kanunlar ihtilâfıdır. 

a) TftbUyet 

(86) — Tâbiiyet «Bir şahsı veya şey'i devlete bağlayan bağ* olarak 
tarif edUmektedir (12). Bir müellifimiz de tâbiiyeti «fertleri muayyen bir 
devlete bağlayan siyasî ve hukukî rabıtalar» olarak tarif ediyor (13). 

Tâbüyetin tarifine şey'i de ithal lâzımdır; çünki sadece şahısların (ha
kikî veya hükmî) tâbüyetleri değü, gemilerin, uçakların da tâbüyeti 
olur. 

Tâbiiyet terimiyle vatandaşlık terimi arasında da fark gözetilmek
tedir. Vatandaşhk sadece hakikî şahıslar hakkında mevzuubahis olduğu 
halde, tâbüyet hükmî şahıslar ve şey'ler için de mevzuubahis olabilir. 
Sonra vatandaşlık, tâbüyete nisbetle şahsa daha çeşitli ve geniş haklar 
bahşeder. Herkes tebaa olabildiği halde vatandaş olamaz; meselâ müs
temlekeler halkı vatandaş değillerdir; bunlar sadece tebaadır. 

Devletler Hususî hukukuna göre her şahsın bir tâbiiyeti olmabdır 
ve şâhıslar tâbiiyetlerini değiştirmek hakkını haiz bulunmalıdır. Fakat 
bazan, bir şahsm, birden ziyade tâbiiyette olması haline rastlanabileceği 
gibi, hiçbir devletin tebaasından olmayanlar da vardır. Birden ziyade tâ
büyet, bir şahıs üzerinde birden ziyade devletin hâkimiyet iddiasında bu
lunmaları halinde mevzuubahis olvır. 

Tâbiiyet doğumla kazanılabüeceği gibi (aslî tâbiiyet), sonradan da 
kazanıIabUir (müktesep tâbüyet.) 

Aslî tâbüyetin iktisabında da iki prensip mevzuubahis oîabüir. Ta
biiyetin iktisabmda kan esası prensibine (jus sanguinis) göre şahıs ba
basının tâbiiyetinde sayılır; toprak esası prensibine (jus soli) göre ise, 
şahıs hangi devletin ülkesinde doğmuş ise o devletin tebaasından adde-
düir. Türk Hukuku, kan esası prensibini kabul etmiştir. 

(12) Osman Berki, aynı eser, Sf. 2 ve İS. 
(13) Muammer Raşit Seviğ ; Devletler Husus! hukuku, 1 nci CUt, 2 aci bası, î«= 

tanbuî, 1947. Sf. 25. 



Müktesep tâbiiyet «telsik» denilen bir tasaiTufun neticesidir. Telsik 
de, âdî ve fevkalâde olmak üzere iki türlüdür. Adî telsikde, bir yabancı-
nm tâbiiyete alınabilmesi iein alâkadar devletin ülkesinde muıyyen bir 
müddet ikamet etmiş olması şartı aranır. Türk hukuku, âdî telsik 
yoluyla bir yabancıya Türk tâbiiyetini bahşetmek içm, onun Türkiyede 
fasılasiK beş yü ikamet etmiş olmasına bakar. Fevkalâde telsikte ise, hü
kümetlere geniş takdir selâhiyeti tanınmıştır. Adî telsik iğin gereken şart
ların hiçbiri mevcut olmadan da, bir yabancıya tâbiiyet bahşedilebiür. 

b) Yaliftneılav buknkıı 

(97) — Devleüsi' Hususî hukukunun ikinci ana problemuıi Yabaneı-
1ar hukuku (hakları) teşkü eder.Hiçbir memlekette yabancılar, tebaay
la her bakandan aynı haklara sahip olamazlar. Acaba yabancılara han
gi haklar ve ne ölçüde tanmabilir? 

Bunun iğin evvelâ «yabancı» nın tâyini lâzundır. Yabancı, ülkesi 
üzerinde bulunduğu devletin tâbüyetinde bulunmayan şaJustır. Bu şah-
sm mutlaka başka bir devletin tabiiyetinde olması da icabetmez; taraa-
men tâbiiyetsiz (heimatlos:=:vatansiz) da olabilir. 

ıva — Hususî haklar bakmımdan. : Hususî haklar, genel bir tâbirle, 
hususî hukuk kaidelerinin şahıslara bahşetmiş olduğu yetkUer olarak ta
rif edUebüir. Bir yabancmm, bulunduğu devlet ülkesinde barınabümeai, 
hayatmı devam ettirilebilmesi herşeyden önce hususî haklardan istifade
sine bağlıdır. Hususî hakların tamamından istifade tamnmasa bile asga
rî bir hudut içinde yabancının hususî haklardan istifadesi mümkün ola
bilmelidir. Kaideten yabancılar, hususî haklarm pek büyük bir kısmından 
istifade ederler. 

bb — Siyasî haklar bakmundau : Siyasî haklar, kısaca, vatandaşla-
rm devletin irade ve idaresine doğrudan doğruj'a veya dolayısiyle iştirak 
haklarıdır. Yabancılar bu haklardan istifade edemezler, 

«c — Amme hafeîaıı hakımmdan : Amme hakları, genel olarak, hürri-
lerdir. Can, mal, ırz dokunulmsEİıkları, din hürriyeti, -söz, çalışma, der
nek kuîtna v.s. hürriyetlere âıhme hakları denilmektedir. Bazı kısmtüar 
müstesna, umumiyetle yabancılar da bu haklardan istifade ederler. 

«} Kantmlar IbtU&f) 

(98) — Devletler Hususî hukukunun üçihıcü ve en mühim proble
mi Kanunlar ihtilâfıdır. Bu hukuk kolunun, yabancı unsur ihtiva eden 
hukukî münasebetleri tanzim ettiğini söylemiştik. Bu münasebetlerden 
doğacak ihtilâflarda hangi kanun tatbik edilecek? Kanunu, ihtilâfa tat
bik edecek olan mahkeme.hangi tarafın mahkemesi olacaktır? 



Bu iki suaJ, kanunlar ihtilâfının iki mühim probiemini ortaya koyar: 
tatbik edilecek kanunun tâyinini ve Ibtilâfı halledecek mahkemenin tâ.yi-
Dİ. Meselâ : 

« 
Bir Alman tacirle bir 0?i)rk tacir arasında bîr ilıtilâf çıksa, bu ihtilâf 

Alman kanunlarına göre mi halledilecektir, yoksa Türk kammlarina gö
re mi? 

Bu ihtilâfı halletmeğe Alman mahkemeleri mi selâhiyettar olacaklar
dır, yoksa Türk mahkemeleri mi? 

Bu problemlerin, birincisine teşriî salâlıiyet ihtilâfı, ikincisine kajsî 
salâhiyet ihtilâfı denilir. 

(99) — aa — Teşriî salâlüyet ihtaâflan : Bu ihtilâfların halline mü
teallik bütün esasları burada sıralamağa imkân yoktur. Ancak birkaç ta
nesini zikretmekle yetlnelim ; 

Ahkânı-ı şahsiyeye, yâni şahısların halleri, ehliyetleri, ikametgâhla
rı, gaiplikleri, evlenmeleri, boşanmaları, nesepleriyle ilgiU meselelerde şah-
s.îiî kendi millî (şahsî) kanunu tatbik olunur. 

Mirasta menkul mallara şahsın kanunu, gajTÛnenkullere Türk kanu
nu tatbik edilir. Bundan başka diğer hukuk, ticaret ve ceza dâvaların
da da Türk kanunları uygulanır. 

Fakat yabancı kanunların Türkiye'de tatbiki halinde de bu tatbik 
mutlak değildir, yâni Şahsın kendi millî kanununun tatbik edileceği hal
lerde bazı istisnaî durumlar vardu-. 

EvA'eîâ yabancı kanun, Türk âmme intizamını ihlâl ediyorsa tatbik 
edilmez. Meselâ bir Suudî Arabistanlı, Türkiyede 2 nci. 3 üncü veya 4 
üncü evlenmelerini aktedemez. Çünkl taisde taaddüd-ü zevcat (birden Eİ-
yade kadınla evlemne) yoktur. 'IHirk hukukunda monogami (tek kadınla 
evlenme) âmme intlzaromdandır. 

Saniyen, tatbiki gereken kanun (yafaanemm kendi kanunu veya Türk 
kanunu) o ihtilâfın hallinde başka bir kanunun tatbik edileceğini göster
miş, yâni tatbiki icabedecek kanuna atıfta bıüunmuş olabiUr. Bu takdir
de tabıatiyle, kendisine atıf yapılmış olan kanun tatbik edüecektir. 

(ICÖ) -— Sâlisen bir tavsif meselesi mevsuubahis olabilir. Mer4e!â, 
bir hukukî muamelenin şekil şartları daima o muamelenin yapıldığı yerin 
kanunlarına tâbidir. Türkiyede iki yabancı, kendi kanunlarına göre evle
nirler; fakat muamelesinin şekil şartları Türk kanunlarına tâbidir. Şekil 
şartlarının mahallî kanuna tâbi olacağı hakkındaki kaideye locus regit 
actam kaidesi denilir. Acaba ihtilâf şekil şartlarma mı taallûk ediyor, 



esas şartlara mı? Türk hukukunun esas şartı saydığı bir hususu, tatbik 
edilecek yabancı kanun şekil şartı sayıyorsa Hâkim, esas şartlardan doğan 
bir ihtilâf karşısında oMuğuııu görerek yabancının millî kanununun tat
bike gitmişken, o kanunda aynı ihtüâfm şekil şartından doğmuş bir ih
tilâf olarak vas'fla.ndırıldığına (tavsif edildiğine) bakarak, tekrar Türk 
kanununa mı dönecek ve onu tatbik edecek? 

A ihtilâfında yabancının kendi kanunu. B ihtilâfmda Türk kanunu 
tatbik olunur denildiği zanıan, ihtilâfın mahiyetini belirtmek zarureti 
karşısında kalınır; acaba ihtüâf A ihtilâfı mıdır, yoksa B ihtilâfı mi? 
Ta.tbik edilecek kanun buna göre belli olacaktu*. 

îşte böyle bir ihtilâfa vasıf ihtilâfı (tavsif etme ihtilâfı ) denilir. 

Bu hususta da iki prensip carîdir : ya ihtilâf, tatbik edilecek kanu
na göre tavsif edilir (lex causae prensibi) veya hâkim, ihtilâfı, kendi 
kanununun (Türk hâkimi ise Türk ka-iumınun) nasıl tavsif etmiş oldu
ğuna bakar ve ona göre tatbik edilecek kanunu bulur (lex fori prensibi). 
Bizde bu hususta kesin tairhal çaresi kabul edilmiş olmamakla beraber, 
umumî temayül lex fori prensibinin tatbiki gerekeceği istikâmetinde-
düc (14). 

(101) — Türkiyede yabancı bir kanunun tatbiki Türk hâkimini tabi-
atiyle şu mesele karşısında bırakır: Kanunu tatbik edilecek devletin 
aceba hangi kanunu, hangi maddesinde veya maddelerinde bu ihtilâfın hal 
çarelerini gösteriyor? 

Hâkim, bütün devletlerin, hakuklarnu tahsU etmemiş olduğu gibi, bü
tün devletlerin bütün mevzuatı' da resmen Türkçeye tercüme edilmiş de
ğildir. Böyle bir işi yapmaya değil, yapılabileceğini düşünmeye dahi im
kân yoktur. O halde? 

Hukuk Usûlü Mahkemeleri kanunumusun 76 ncı maddesine göre, 
dâvada ecnebi bir kanunun tatbiki icabettiğini'ileri süren taraf, kanun 
bükümlerini isbatla mükelleftir. 

Bunun nasıl yapacak? Evvelâ,ksnunun hükmünü bulacak, bunun ger
çekliğini kendi devletinin saîâhiyettar makaoılarma tasdik ettif-ecek, son
ra tercümesini yaptıracak ve bunu da Türk resmî raakamlarina tasdik 
ettirerek mahkemeye ibraz edecektir. Şayet mücbir sebepler dolayısiyle, 
tatbiki g&reken yabancı kanunun mevcudiyeti ve ihtiva, ettiği hükmün 
metni mahkemeye getirilip ibraz ve isbat olunamıyorsa, bu takdirde hâ
kim, gereken araştu-malan kendisi yapacak ve yabancı kanunu bulacak
tır, i : 

(14) O. Bertti, aym eser, Sh. 250. 



(103) ~ bl> — Kazal salâhiyet ilıtilâflan : Kanunlai' ihtilâfının 
ikinci problemi, veya ikinci tezahür şekli, ihtilâfı rüyet ve halledecek olan 
mahkemenin tâyinidir. Dâvaya TÜBk mahkemeleri mi bakacßk, yoksa ya-
İjancı unsurıın taallûk ettiği devletin mahkemeleri mi? 

Kaideten, Türk mahkem.eîeri bütün hukuk ve ticaret dâvalarma ba-
liarlar. Ancak dâva konusu, yukarda temas ettiğimiz veçhile, ahkâm-ı şah-
Kiyeye taallûk ediyorsa, Türk mahkemelerinin selâhiyetsizliği asıldır. Boy-
\'i bir ihtilâfta Tüik mahkemesinin salahiyetli olabilmesi.dâvanm bir Tür
kü alâkadar etmesine veya Türkiyede görülmekte olan başka bir dâvaya 
bağlı bulunmasına dayanır." Ahkâm-ı şahsiyeden mütevellit bir ihtilâfta 
bil iki şaı-t yok ve her iki taraf da yabancı ise, bu takdirde Türk malı-
kemelerinin dâvaya bakabilmeleri, tarafların rızalariyle maîıkeraeye mü
racaatları halinde mümkündür (15). 

Buna mukabil, yabancı bir memlekette bulunan iki Türk, aralann-
du. mevcut ve ahkâm-ı şahsiyeden doğan bir dâvayı hallettirmek için rı-
2;alariyle oradaki bir mahkemeye müracaatla dâvalarına baktırsalar ve 
bir ilâm alsalar, bu ilâm Türkiyede muteber olmaz. Çünki Türkiyede bu
lunan iki yabancı için kabul edilen müracaat imkânı, yabancı memleket
te bulunan iki Türk için ka,buî edilmemiştir. Meselâ bir Türk karı-koca Pa-
riste boşansalar, bu boşanma Türk hukukımda muteber sayıîmaa (Hu
kuk Usûlü Muhakemeleri K. mad. 18), 

§. m — ÂİVOÎE HÜKüKU 

(103) — Hukukun genel olarak âmme hukuku-hususî hukuk ana 
bölümlerine ayı-ılmasmııı devletin mevcudiyetinden ileri gelmekte bulun
duğunu evvelce belirtmiştik. Farzımuhal devlet olmasa ve hâkimiyet (hü
kümranlık --= egemenlik) denilen üstün bir irade kudretiyle donaülmazsa, 
belirli bir vahdet ifade eden bir toplumdaki bütün lıukukî münasebetle
rin müsavi hukukî durumlarda bulunan, aynı haklara sahip, aynı veci
belerle mükellef hukuk süjeleri arasında teessüs edeceği ve yeknasak bi
rer hukukî mahiyeti hai2 olacağı şüphesizdir. Ancak devletin üstün İra
desiyle ortaya gjkışıdır ki, hukuk süjeleri ve onlarm birbirleriyle müna
sebetleri arasında böyle temel bir aynmm yapılmasını zarurî kılmıştır. 

Bu itibarla, bir kül olarak âmme hukukunu ve onun çeşitli koUan-
nnı înahjyet ve muhtevalarını kavrayabilmek için devleti ve faaliyetleri
ni gözden geçirmek zarurîdir. 

(15) O, Berki, aynı e»er, Sf, 222, 



i . — DEVLEÎ 

A) MAlrtYETÎ 

(104) — Devlet, muayyen bir ülkede yaşayan bir insan topluluğunun 
vücuda getirdiği hükümran bir hükmî şahsiyettir. 

Bu tarif dört unsur ihtiva eder : a) Ülke, b) însan topluluğu, c) Hük
mî şahsiyet ve d) Hükümranlık (Hâkimiyet) 

a — Ülke 

(105) — Günümüzde göçebe bir topluluğun devlet kurabileceği ka
bul edilmemektedir. Her devletin, yer y^üzünde muayj^en bir saha işgal 
etmesi, bir ülkesi olması lâzımdır. 

Ülke umumiyetle ve kaideten bir toprak parçasıdır. Buna, devletin 
kara ülkesi denilir. Kara ülkesi denizle kesişiyorsa bu takdirde devletin 
bir de deniz uUiesi olacaktır. Devlet, sahillerine 3 mil açıktan geçen pa
ralel bir hat içinde kalan deniz kesimi üzerinde de hükümranlık hak
kına sahiptir. Bu deniz kesimine kara suyu denüir. 

Kara suları dışmdaki deniz parçası üzerinds ise hiç bir devletin hâki
miyeti yoktur. Bu kısma açılı deniz denilir. 

Açık denizler bütün insanlığın serbest istifadesine bırakılmıştır. 

Fakat bir devletin deniz ülkesi, kara sularmdan ibaret olmayabilir. 

Açık denizlerle gemi işletmeye elverişli muvasalası bulunmayan bü
yük sulara iç dcsniz adı verilir. Hazar;denizi, Van gölü, birer iç denizdir. 
Böyle bir denizin bütün sahilleri aynı devlete aitse, bu denizde kara su
lan mevzubahis olmaz. Bu talidirde iç denizin tamamı, devletin ülkesine 
dahildir. Açık denizlerle irtibatı bulunan, fakat bu irtibatı teşkil eden su 
yollarının en dar yeri, iki kara suyu toplamı olan 6 milden daha geniş 
değilse, bu denialers îsapalı dsnjz denilir. Şayet- kapalı denizin bütün sa
hilleri aynı devlete aitse, o devletin hükümranlığı böyle, bir denizin ta
mamına şâmildir. Kapalı denizler de bu suretle deniz ülkesi .mefhumuna 
girerler (Marmara dem'zi gibi). 

Hava hukuku bahsinde temas ettiğimiz gibi, devletlerm kara ve de
niz ülkelerinin üzerindeki atmosfer tabakası, o devletlerin hava ülkesini 
teşkil eder. Devletlerin hâkimiyet haklan, atmosfer tabakasının tamamı
na sâridir. 

b — tnsası topîııluğu 

(106) — «Devletin beşerî unsura» da denilen topluluklarmın millet 



vasfına erişmiş olmaları gerektiği bazı müelîiflerce ileri sürülmektedir. 
Klâsik doktrinde, gerçekten, hükümran olmayan, yâni hâkimiyet hakkı
na sahip bulunmayan devlet düşüntilemez. Hâldmiyet ise dış hukuk ba
kımından istiklâl demektir, istiklâl içinde yaşamak isteyen insan toplu
lukları bu uğurda mücadele ederek kendi devletlerini vücuda getirmiş
lerdir. Bir, topluluğun istiklâl içinde yaşama arzusu, aynı zamanda o top
luluğun bir millet teşkil etmekte olduğunu gösterir, istiklâl mücadelele
rini yapabilmek, bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmamak, canını, ma
lını ve evlâtlarını feda edebUmek, ancak milletleşmiş topluluklarda görü
lebilen ulvî kabiliyetlerdir. Bu itibarladır ki herhangi bir insan toplulu-
ğ-urıun bir devletin beşerî unsurunu teşkil edemeyeceği, devletten bahse
debilmek için beşerî unsurun miMet mertebesine yükselmiş bulunması ge
rektiği öne sürülmektedir. Beynelmilel camiada «kendi kaderini tâyin» 
hakkı ancak milletler için mevzuubahistir. 

Bununla beraber, her milletin mutlaka kendine hâs bir devleti olması 
içabedeceği de zannolunmamahdır. Milletler kendi kaderlerini başka millet
lerin kaderleriyle birleştirebilirler A'e iki veya daha fazla millet, şüphesiz, 
tek bir devlet meydana getirebilirler. 

c — Rttkml şahsiyet 

(107) — ilerde etraflıca ele alacağumz bu mefhuma bundan evvel 
de kısaca temas etmiştik. Hükmî şahıslar, insandan gayıi hak sahipleri 
(hukuk süjeleri) dir. Devlet olabilme, ancak hükmî şahsiyet olabilmek
le kaimdir. Devletler birbirleriyle ve kendi kadroları içinde de tebaaları ve 
diğer hak sahipleriyle münasebetlerinde, müstakil bir hukukî varlık sı
fat ve salâhiyetleriyle hareket edebilmelidir. 

d — Hâkimiyet (^^ egemenlik) 

(108) — Hâkimiyet, kendisine eş veya kendisinden üstün bir irade
nin mevcudiyeti kabul edilmeyen ve ancak devlete ait olabilen bir irade, 
bir üstünlüktür. Klâsik doktrin bunu böyle kabul eder. Devlet, kendi çer
çevesi içinde mevcut hakikî veya hükmî bütün şahıslarm, bütün hukukî 
varlık ve müesseselerin iradelerinden daha kudretli bir iradeye sahiptir. 
Devletlerarası nizamda ise, devletîei' hukukunun inkişafı, devletlerin hâ
kimiyetlerini bii'birine eş kılmıştır; ancak bugün dahi Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtının mevcudiyetine rağmen, devletlerin üstünde müessir bir oto
ritenin tesis ediiememi.ş olduğu bir gerçektir. 

Klâsik görüş, hâkimiyeti devletin bir sübjektif hakkı olarak kabul 
eder. Daha evelleri hâkimiyetin, hükümdara Tanrı tarafından bahşedil
miş bir salâhiyet olduğu kabul edilmekteydi. Bilâhare demokratik dokt-

SS 



rinler, hâkimiyetin milletin zatında mtindemig oîduğunu ve devlet iğinde, 
hâkinîij^eti kullanacaklara bunun milletten şu veya bu yolla intikal ettiği
ni öne sürmüşlerdir. 

B) FONKStYO>X.UiI 

a — Sosyal fonksiyonlar 

(109) — Devlet nıuasfj'en fonksiyonları (görevleri) ifa için meyda
na gelmiş bir müessesedir. Toplumun ve üzerinde yaşadığı ülkenin dışa 
karşı korunması, igte nizam ve asayişin muhafazası ve bunun zarurî bir 
vasıtası olarak adaletin dağıtılması, j^âni fertler arasında bir niaa halinde 
haklı ile haksızın ayırt edilmesi ve hakhya hakkının verilmesi, sosyal 
nizamı bozacak ve sosyal dayanışmalara halel getirecek olanlarm, yâni 
suç işleyenlerin cezalandırılması ve nihayet toplumun maddi ve manevî 
saa/det ve refaJımm ve yükselmesinin sağlanması devletin fonksiyonları
dır. Müşahhas (somut) olarak bu fonksiyonlarm hangi âmme hizmetleri 
şeklinde tesis ve ifa edilecekleri, devletin sosyal ve iktisadî hayata karşı 
takınacağı tavra bağlıdu-. Liberal ve ferdiyetçi bir iç, siyaset takip eden 
devletlerde bu fonk^siyonlar, mahdut ve muayj-en ve her devlet için ifası 
mutlaka zarurî olan ana fonksiyonlar olarak kalır. Sosyalist veya müda
haleci bir siyaseti olan devletler ise kendi üzerlerine daha çok vazifeler 
alırlar, yâni âmme hizmetlerinin çeşidim ve sahalarım genişletirler. 

Devletin bu isahına çalıştığımız şekildeki fonksiyon!arma (sosyal 
fonksiyonlar) denilir. 

b — Kakuld fonksiyonJaı-

(110) — Devletlerin sosyal fonksiyonlarının yanında, bir de, bunla
rın ifa tarzîarmı ifade eden (hukukî fonksiyonları) vardır. Umumiyetle 
kabul edüdiğine göre, hukukî fonksiyonların sayısı üçtür : 1) Hukuk Ka
ideleri koymak, 2) Hukuk Kaidelerinin bp.hşettiği salâhiyet ve diğer im
kânlarla âmme hikmetlerini görmek, 3)-Hukuk Kaidelerini tatbikle ni-
zalan halletmek, yâni adalet dağıtmak. 

Devletin sosyal fonksiyonlarından herhangi birini yerine getirebilme
si, ancak bu hukukî fonksiyoülann ifasiyle mümkün olahiîmektodir. Dev
letler, kendilerine düşen bütün vazifeleri ya hukuk kaideleri kojanak, yâ-

' Rİ genel bir tabirle kanun yapmak, ya hukukun bahşettiği salâhiyet ve 
imkânlarla hususî mahiyette karaılar alarak bir âmme hizmetini yü
rütmek, yahut ihtilâf ve nizalarj haüetmek suretiyle ifa eyleyebilirler. 

Bu hukukî fonksiyonlardan birincisine Teşri (yasama), ikincisine tc-
ra veya İdare (yürütme), üçüncüsüne de Kaata (yargı) adı verilir. 
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C) KüV\TETt,EK AYEIMI NAZARİYESİ 

(111) — Kuvvetler ayrımı nazariyesine göre bir memlekette hür
riyetin sağlanabilmesi için devletm,yukarda saydığımız üç hukukî fonk
siyonu, ayrı ayrı orga.nlann (kuvvetlerin) elinde bulunmalı, bu organ
lar birbirlerine tahakküm edemedikleri gibi, birbirlerinin fonksiyonları
na da müdahale edememelidirler. 

Bu nazariye eski Yunanistandan beri bazı devlet fiîozofîarmı meş
gul etmişse de, bunu ilk defa derîi toplu bir şekilde ortaya koyan ve 
demokratik anayasalara ilham kaynaklığı eden, meşhur Fransız hukuk
çusu ve mütefekkiri Montesquieu (Monteskiyö) dür (16). Montesquieu, 
devletlerin bu nazariyeye göre şekillenmesi zaruretine, İngiltere esas teş
kilâtında yaptığı incelemeler sonvmda varmıştır. Ona göre, îngilterede, 
devlet ve toplum hayatiyle ahenkli bir hürriyetin mevcudiyet sebebi ora
da hukukî fonksiyonların ve bunları ifa edecek olan organlarm birbirin
den s.yrilmış olmasıdır. Şayet bu fonksiyonlardan ikisi veya hepsi aym 
elde toplanır veya bunları/ifa eden organlardan biri diğerini yahut diğer 
lerini tahakkümü altma alır ya da onların fonksiyonuna tecavüz edip yap
maması icabeden işleri yaparsa hürriyet temin edilemez; bii'âkis istibdat 
tesis edilmiş olur. 

"Hukuk kaideleri koyma işi bir parlâmentoya ait olmalıdır. Bu iş, 
teşri fonksiyonu (veya teşriî fonksiyon) ve bunu icra edecek olan parlâ
mento da teşri orgam (veya teşriî organ) dır. 

Hukuk kaidelerinin bahşettiği imkân ve salâhiyetlerle memleketi ida
re etmek, âmme hizmetleı-ini görmek işi ise hükümete alt olmalıdır. Bu 
işin adı icra (veya idaj*e) fonlîsiyon«, bunu görecek olan hükümet de 
icra organıdır. 

Hukuk kaidelerinin ihlâli halinde ortaya çıkan anlaşmazlığı hallet
mek, haklıyı haksızdan, suçluyu raasumdan ayırmak suretiyle hak ve 
adalet dağıtmak işi, yâni kasa fonîisiycnu, mahkemelere, yâni kassa orga-
nwîb ait bulunmalıdır. 

Her ne kadar fonksiyonlarm ve onîann ifa edecek olan organların 
bu şekiJde kesin hatlarla birbirinden ayrılması ideal bir durum ise de, 
filî devlet idaresinde bunu tam mânâsiyle gerçekleştirmek imkânsız, hiç 
değilse pek zordur. Kiîvvetler ayrımı nazariyesinin tatbikinde en ileri gi
den memleket Amerika Birleşik Devletleri olduğu halde, burada bile pren
sibin bazı ihlâllerine rastlanmaktadır. Parlömanter demokrasilerde ise bu 
nazariye kazaî fonksiyon için kesin olarak tatbik edilebilmekte beraber. 

(16) Charles de Secondat baron öe la Brede et de Montesquieu (168S-1T55). 



teşri ve icra fonksiyonîan ve organları ayıu kesinlikle birbirlerini an ay-
niamarr^aktadîr. Ekseri rejimlerde hükümetler, parlâmento azalaıu ara
sından teşkil edümekto, parlâmentolar sual (son:), istizah (gensoru) ve 
meclis tghkikatî (meclis soîiışt\:rnıası) vısûUeriyle hükümetleri muraka
be etmekte ve diîşijrebilmektedirler. Buna mukabil, icra organlarmm da, 
ekseriya parlâmentoyu feshederek genel seçimlere gidebiİBiek j-etkileri 
vardır. 

Bundan başka bu iki organ arasında bazı fonksiyon tedahülleri de 
görülür. Meseli bizde, Büj-iık Miîîet Meclisinin yalnız hukuk ksjdeleri 
koymadıguıı biliyoruz. Meclisin biryok tasarrufları vardır ki, maddî muh
tevaları itibariyle de, şekü bakımından da birer hukuk kaidesi olmaktan 
uzaktır. Meselâ reisicumhurun seçimi, hususî af ne şeklî, ns maddî bakım
dan hukuk kaideaidi!'. Bura mukabil hükümetin nizamnameler (tüzük
ler) yaptığını görüyoruz ki, bu metinler, adı üzerinde, kanun adını ta.şı-
mamakla beraber maddî muhtevaları itibariyle hukuk kaideleri koymak
tadırlar. Aslında hukuk kaidesi koyma işi teşri organma ait iken, nizam
namelerle hükümetin de hukuk kaidesi koyabilmesinin haklı ve ciddî se
bepleri vardır. 

O halde, j'alniK organlar bakunmdan değil, bunların ifa ettikleri fonk-
sij-onlar bakmımdan âa tam bir aynm göremiyoruz. Acaba bu bir imkân
sızlıktan mı üeri gehnektedir? Şiîphesiz değil. Ancak şu var ki, mutlak 
bir ku^rvetler ayrımı, şâyânı arzu da değildir; h-attâ tehlikelidir. Zira her 
üs organın, her üg fonksiyonun tamamen/müstakil oluşları, aralsjında iş-
birliğini ve ahengi Bağlayacak bağların bulunmaması, devlette hareket 
değil atalet (süredurum) yai'atır. Devlet mekânda üg tarafından mügavi 
kuvvetle çekilen bir cisim gibi hareketsiz kalır. Halbuki devlet hareket, 
hizmet demektir. Binnetice mutlak bir kuvvetler ayrımı, devletin zatına 
ayfarı bir durum yaratabileceği için maksada elverişli olmaktan uzak
tır. 

2. — E;SAS TEŞKİLÂT HUKUKU • 

A) »fAHîyETl 

(112) — Esas Teşkilât hukuku, iç âmme hukukunun kollarından 
birî ve en mühimidir. Ehemmiyeti, de.vleti bir kül olarak ele alışında ve 
İÇ' âmine hukukunun diğer kollarına kaynaklık edişindedir. îç âtmııe hu
kukunun bütün ana kaideleri, bütün temel müesseseleri bu hukuktadır. 
Zira, bir de\deti ortaya çıkaran, onun Ksas Teşkilâtıdır. 

Ig âmme hukukunda, Esss Teşkilât hukuku, siya,sî ve hukuki niza
mın ve fertlerİB hak ve bürriyetleriniri korunrıiası iğin sskıiîilmak icabe-



dan hareketleri belirten ve by nizama, haklara ve hümyetlere vâki teca-
Tüzlere karsı mımj^yen cesalar tesbit ve tatbik eden Ceza hukukundan, şa-
hiEİarm ea mühim, hak ve hürriyetlerini ve siyasî ve hukukî nizamın 
esaslarim belirtraekle iktifa edişi ve ih'âller hakkında büküm koj-mayı«ıy-
Je ayrılır. 

îg âmme hukukunda asil zorluk Esas Teşkilât hukuku ile İdare hu
kukunu ayırmakta kendini gösterir. Esas Teşkilât hukuku devletin yapı
sını, bu yapıya hâkim olan siyasî rejimi, devletin çeşitli organlarını, 
bunların vaîâfe ve selâhiyetle'rini, birbirleriyle olan münasebetlerini, fert
lerin belli başlı hak ve hüiTiyetlerini tesbit ve tanzim eder. İdare huku
ku da devlet ve onun faaliyetleriyle meşgul olur. Fakat gerçekten bu, 
iki hukuk kolunu tairbirindeıı ayırabilmekte inidir? 

Ayrım hangi noktalardadır, hudut nerelerden geçer? Bunun mü
nakaşasını îdare hukuku bahsine bırakalım. 

(IIS) —'' Bugün ekbcri hukukçularımız Esas Teşkilât hukuku tâ
biri yerine Anayasa hııkukiı tâbirini kullanmaktadırlar. Biz ise böyle 
yapmıyoruz. Bunun iki sebebi vardu- ; 

a — Esas Teşkilât hukuku, bir pozitif hukuk koludur; bu hukukun 
ana kaideleri 20 Nisan 1340 (1924.) tarih ve 491 sayılı Teşkilât-ı Esasiye 
kanununda tedvuı edilmiş, bazı tâdiller gören bu ana kanun 1945 yılm-
da kaldırıîmı.? ve yerine aynı kanunun «mânâ ve kavramda hiçbir deği
şiklik yapılmaksızın İtirkçeleştirilmiş» şekli olan 10 Ocak 1945 tarih ve 
4895 sayılı Anayasa yürürlüğe girmiştir. Bundan sekiz yıl sonra, 24 
Aralık 1952 tarihinde kabul edilen 5997 sayıh kanunla, 4695 sayılı Ana
yasa yürürlükten kaldırılmış ve yerine «tâdilleriyle birlikte» 20 Nisan 
1340 (1924) larüi ve 491 sayıU Teşküât-ı Esasiye kanunu yemden mer' 
iyete konulmuştur. 

Esas TeşkUât hukukunun kaynağı Esas Teşkilât kanunudur. Vaxa. 
kaauu, bu hukukun ekse eselei'ini bu bakmıdan bizzat düzenle
miş ve isimlendirıniştii". Biz hukukçular, bu terimleıi uygun görmeyebi
lir, beğenmeyebilir, sevmeyebiliri?,. Hukuk dilinden bahis açıldıkça ve
ya başka türlü yeri geldikçe bunları şiddetle tenkid de edebüiriz, fakat 
bir hukuk eserinde veya herhangi bir resmî vazifenin ifası sıra.sında, big 
de bir kanun vazn imişiz gibi bu müesseselerin isimlerini değiştiremg-
37İ2; onlaîi olduğu gibi kullanmak mecburiyetindeyiz. 

Medenî kanun, hâlâ Medeni kanun iken biz ona Keutlik Töresi veya 
Kentîîk Yasası diyemeyiz. Bugiln bir Yücediva« veya Yargıtaj' yahut 
Bayınduiık bakanlığı yok, onun yerine Bivann Alî, TeaıjİK Malıkemesî, 
Nafıa Vekaleti vardır. Profesör Hirş'in dediği g ibi : «Hukuk sahası, 
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mefhumlar arasmda kesin şuurların vücudüne ihtiyag hissettiren bir sa
hadır. Hukukî mefhumlar arasında tedahül ve iltibas, sadece bir hatâ 
teşkil etmekle kalmaz, belki hem pratik hayat, hem de nazarî ilim sa
hası bakımmdan tam biı- tehlike olur. Zira hukukî mefhumlar, hukukî 
gerçekliğin yüzlerce sene süren uzun bir müşahede ve tahlili sayesinde 
meydana getu-ümiş ve hüviyetleri dakîk ölçülerle belirtilmiş pek nâzik 
kavramiardu*. Bunlarm medlulleri, hudutları, içlem ve kaplamları o ka
dar ince, o kadar titi? bir surette tesbit edilmiştir ki, bunların birbiriy
le karıştırılması bütün hukuk binasını sarsar ve bu bina sayesinde yaşa
makta olan gerek ferdî ve gerek sosyal münasebetleri temelinden zede
ler» (17). 

b — Anayasa terimi, Esas Teşkilât veya Tcşkilât-î Esasiye (COUE-
titution) değil Esas Teşkilât Kanuna (loi constitutionnelle) karşılığıdır. 
BU bakmıdan da maksada elverişli değildir. Zira bir devletin esas teş
kilâtı başka Esas Teşkilât kanunu bankadır. Bir devlette anayasa olma
yabilir; ama esas teşkilât her devlette bulunur. Esas teşkilâtsız devlet ol
maz. Bu itibarla, tefrik gözetmeksizin daima (Anayasa) terimini kul
lanacak olsak, meselâ bir ara da, «İngiltere Anayasası» demek durumu
na girebiliriz. Halbuki îngüterede Anayasa yoktur. 

B) MTHTEVASl 

(114) — Esas Teşkilât hukukunun mevzuuna yukarda genel ola
rak temas etmiştik. Burada, bu hukukun ne gibi müessese ve münase
betleri tanzim ve tetkik etmekte olduğunu daha yakmdan gözden geçi
relim. 

Esas Teşkilât kanunumuz 105 maddeden ibaret olup 6 fasıla ayrıl
mıştır. 

1 inci fasıl «Ahkâm-ı Esasiye» Edmı taşır'. Bu fasılda Türkiye devle
tinin bü- cumhuriyet olduğu, bu devletin altı umdesi, merkezi hükümeti, 
hâkimiyetin kaynağı, devlette kuvvetler aynmuan şümûl-ü belirtmiştir. 
Esas Teşkilât kanunumuza göre', Türkiyede tam bir kuvvetler ayrımı 
yoktur. Teşri ve icra kudreti, Büjâik Millet Meclisinde toplanır ve beli
rir. Teşri kuvvetini Meclis bizzat kullanır; icra kuvvetini kullanamaE; 
onu kendi içinden seçeceği bir reisicumhur ve onun tâyin edeceği bir tc-

'i-a Vekilleri Heyeti eliyle kullanacaktır. Yalnız kaza kuvveti, «millet na
mına, usûlü ve kanunu dairesinde» müstakil mahkemeler tarafından 
kullanılır. 

(17) E. Hirş : Türk Hukuk Ijûgatının lamamlanmaHS vesilesiyle, (Makale). Cumlıu-
riyet gaaetesi, 7 Arahk 1947, 
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2 nci fasıl «Vazife-i teşriiye» adını taşır. Bu fasılda Büyük Millet 
Meclisinin teşekkülü,seçrae ve seçilebilme hakkınnı ana hükümleri, 
Meclisin toplantı ve çalışmaları, Hiebuslarm yeminleri ve teşriî masu
niyetleri, Meclis müzakereleri, hükümetin murakebe.si, genel olarak Mec
lisin vazifeleri, mebusluktan ayrılış konularındaki esaslar yer almıştır. 

3 üncü fasıl «Vaaife-i icraiye» adını taşır. Burada reisicumhurun 
seçimi, yenlini, vazife ve selâhiyetleri ve mes'uliyeti, başvekilin ve 
vekülerin tâyinleri, tcra .Vekilleri Heyetinin mesuliyetleri. Vekâlet
lerin ihdası, Devlet Sura.«j ve icra vekilleri heyetince çıkarılacak nizam
nameler ana hatlarijde tesbit edilmiştir. 

4 üncü fasıl «Kuvve-i kazaiye» adını taşır. Bu fasılda, mahkemelerin 
teşkilât, vazife ve selâhiyetlerinin kanunla muayyen olduğu bildirildik
ten Eonra hâkimlerin statüleri, muhakemenin nasıl yapılacağı temel hü
kümleriyle gösterilmiş ve v «Vazifelerinden münbais (doğan) hususatta 
îcra VekUleri iîe Şûra-yı Devlet ve Temyiz mahkemesi rüesa (reisler) ve 
azasmı ve Cumhuriyet Başmüddeiumumisini muhakeme etmek üzere bir 
(Divan-ı Âli) teşkil olu» nacağı belirtilerek bu divanın kuruluş ve işleyi-
-şi tanzim edilmiştir. 

5 inci fasıl «Türklerin hukuk-u âmmesi» (âmjne haklan) admı taşır. 
Bu fasılda Türklerin ana hak ve hürriyetleri tanzim olunmuştur. Tabu 
hukuk nazariyesinden geniş ölçüde ilham alan Teşküât-ı Esasiye kanunu
muz, 1789 Fransız Hukuk-u Beşer Beyannamesinin (insan ve vatandaş 
haklan demeci) bazı maddelerini hemen aynen almaştır. 

6 ncı fasıl «Mevadd-ı müteferrika» (müteferrik maddeler = çeşitli 
maddeler) adım taşır. Bu fasılda memleketin idarî taksimatı, memurlar, 
malî işlere ve Esas Teşkilât kanununun nasıl değiştii'iİeceğine dair hü
kümlerle devlet şeklinin cumhuriyet olduğunu büdiren 1 inci maddenin 
değiştirilmesinin teklif dahi ediiemiyeceği ve Ksas Teşkilât kanummun 
hiçbir rnaddeHİnin hiçbir sebep ve bahaneyle ihmal ediiemiyeceği, j 'ürür-
lökten kaldınlamıyacağı ve hiç bir kanumm Esas Teşkilât kanununa ay-
km olamayacağı hakkmdaki hükümler de yer almıştır. 

Esas Teşkilât kanununun muhtevasına kısaca bir göz gezdirmekle, 
bu hukukun tanrim ve tetkik mevzuu hakkında umumî bir fikre sahip 
olunabilir. Ancak, bugün, bir ilim ve ihtisas şubesi olarak Esas Teşkilât 
hukukunun. Esas Teşkilât kanunlarının şerh ve izahiyie iktifa etmekte 
olduğu zannedilmemeiidir. Bu vasfiyîe bu hukukun tetkik sahası çok da
ha geniştir. Esas Teşkilât hukuku kanunların ta,nzim ettiği müessese ve 
münasebetlerle iktifa etmeyerek devlet felsefesine müteallik problem
lerle de meşgul olur. Böylece, Esas Teşkilât hukukunım, günden güne bir 
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siyasî müesiieseler hukukn olmağa temayül eylediği unıumen kabul edil
mektedir (18). 

Şimdi hulâsa etmek lâzım gelirse, Esas Teşkilât hukukunun,devîe-
tin yapısını, bu yapıyı meydana getiren ana organları, bu yapıya hâkim 
olmuş bulunan siyasî rejimi, devletin temel hukukî fonksiyonlarmı, va
tandaşların en mühim hak ve hürriyetlerini tanzim ve tetkik ettiği söy
lenebilir. 

S. — ÎDARE HUKUKU 
A) 3ÎAHlYETt 

(113) — İdare hukuku, İdare'nin teşkilâtım ve, faaliyetlerini tanzim 
ve tetkik eden hukuk koludur. 

Bu tarif pek umumîdir ve ilk nazarda fazla birşey ifade etmez. Ba
husus, îdare'nin ne olduğu tesbit edihnedikçe, îdare hukukunun ne gibi 
bir teşkilâtm ve ne mahiyetteki faaliyet veya münasebetlerin hukuku 
olduğu anlaşılmaz. Bunun için ev\?elâ îdare'nin ne olduğunu araştıralım. 

Yukarda, Âmme hukukımdan bahsederken. Devletin sosyal ve huku
kî olmak üzere iki nevi fonksiyonu olduğundan da bahsetmiştik. Sosyal 
fonksiyonlar, toplum ihtiyaçlarına cevap verecek, bvı ihtiyaçlarm giderme 
vasıtalarını teşkil edecek mal ve hizmetlerin istihsaline matuftur. Hukukî 
fonksiyonlar ise, evvelce de belirtmeğe çalıştığımız gibi, sosyal fonksiyon-
larm hukukî ifa şekilleridir. 

Devletin üç hukukî fonksiyonu oldiiğunu ve bu fonksiyonların teşri, 
icra ve kaza organları arasında paylaşıldığmı söylemiştik. 

îdare hukuku, teşri ve kaza organları ve onlarm fonksiyonlariyle il-
giH değUdir. Böylece geriye icra organı ve onun fonksiyonu kalır. 

İcra organını biri geniş, diğeri dar iki mânâda anlamak mümkün
dür. Geniş mânâda icra organı Esas Teşkilât kanununda belirtildiği gibi, 
zirvesinde reisicumhurun bulunduğu bir organdır. Reisicumhur, başvekil, 
icra vekilleri ve icra vekillerinin başında bulundukları veya sadece mura
kabe ile iktifa ettikleri bütün leşkiîât ve personel geıüş nîânâöa. icra or-
gtuimi meydana getiıir. 

- • Fakat icra organınm mahiyeti bu derece geniş değil de, asıl gerek
tiği şekilde dar mânâda ele almırsa o zaman bu organm Hükümet ve 
îdare olmak üzere ikiye ayrıldığı görülür. 

(18) Maurice Duveıger : Le Droit Gonstiıutionnel et lastitutions politiques, Pressea 
tJai'.'ersitaires ce I-î -aoce, 1955, pp. 4 - ß. 



Hükiİmet, reisicumhur, başvekil ve icra vekillerinden ibarettir. İdare 
ise icra vekillerinin -daha geniş bir ağıdan, hükümetin- sevk ve idare et
tiği vekâletler ile hükmî şahsiye^ haiz umum müdürlükler, vilâyet hu
susî idareleri, belediye idareleri, köy idareleri ve âmme müesseselerinin 
meydana getirdiği bir bütündür. 

Hükümetle İdareyi birbirinden ayırraak kolay değildir; zira tama
men icra organma mensup olan reisicumhurla başvekilin dahi müteaddit 
idarî vazife ve selâhiyetleri mevcut olduğu gibi, bilhassa icra vekilleri 
hem Hükümete, hem idareye dalıildirler. 

Bazı hukukçular, hükümetle idareyi, gördükleri faaliyetin mahiyeti 
itibariyle birbirinden ayırmağa çalışmışlar ve ortaya icra fonksiyonu (ya-
hut siyasî fonksiyon) ve İdare fonksiyonu mefhumlarmı atmışlardır. 

İcra - idare fonksiyonu tefrikine göre «icra» devletin, teşriî ve kazaî 
faaliyetleri dışında kalan bütün hizmet ve faaliyetlerinin umumî esasla
rının ve istikametlerinin (yâni politikalarmuı) tesbiti ve âmme hizmetle
rinin bu yüksek seviyeden sevk ve idaresi demektir. «İdare» ise, tesbit 
edilmiş bu umumî esaslar ve istikametler içinde, yâni belirtilmiş olan 
hizmet politikaları içinde, âmme hizmetlerini günü gününe görmek de
mektir, 

Nafia (Bayındırlık) hizmetini misal olarak alalım. Memleketin iman, 
yollar, köprüler, tüneller ve umumî menfaate hadim sair eserleri mey
dana getirmek bu hizmetin muhtevasını teşkil eder. Fakat muayyen bir 
hizmet veya faaliyetin icrasından evvel onun umumî esaslarmı, bu ic-
ranm sebeplerini, şartlarını tesbit etmek lâzımdır. Meselâ memlekette 
geliştirilmesi gereken" yol şebekesi acaba Karayolları mıdır, yoksa De-
mirj.'olIarı mı? Yol inşasında iktisadî sebepler mi önde gelmelidir, yoksa 
askerî sebepler mi? Yol şebekesinin ıslahında ve inkişafında, memleketi 
muayyen bölgelere ayırarak ve bu bölgeler arasında bir öneelilc kura
rak, bir bölge yol bakımından gereği kadar gelişmedikçe başka bir böl
gede çalışmalara başlamalı mı, yoksa gelişme ağır da olsa bütün bölge
ler bir mi tutulmalı? 

Bu problemler, memleketin yol politikası problemleridir. Yol politi-
kasmm ne olacağı, bu suallere verilecek cevaplarla belirecek ve yollarm 
büfiil yapımı, ancak bu politikanın tesbitinden sonra mümkün olabile
cektir. 

Bu misalde, yol politikasının tesbiti ve bu politikanın tatbikinin yük« 
sek kademeden sevk ve idaresi icra fonksiyonuna girer; yolun inşası ve 
günlük bakımı ise idare fonksiyonuna öaîüldir. 



Hükümet (icra) siyasî şahsiyetlerden mürekkep bir yüksek sevk ve 
idare organı, bizzat idare ise ârnmc hizmetlerinin, mütehassıslanndan, 
teknisyenlerinden mürekkep olup bu hizmetlerin devamlı, müstakar, mun
tazam ve verimli icra ve ifasiyle görevli bir organ'olarak belirtilir. 

Fakat geniş mânâdaki icraî faaliyet içinde, dar mânâda bir îcra-
İdare tefrikini her zaman yapabihneğe imkân vüktıu,-. Reisicumlmrun ve 
Başvekilin, bazı idarî vazife ve salâhiyetlerinin raevcudiyetine rağmen si
yasî birer şahsiyet oldukları belîidir. Müsteşarların, umum müdürlerin ve 
diğer memurlarm jâiksek sevk ve idare mânâsına siyasî sıfat ve vazife
lerinin bulunmadığı da şüpheden varestedir. Fakat bir vekil için ne de
nebilir? Hükümete mensubiyeti yani îcra vcküleri heyetinin bir azası ol
ması dolayısiyle, bir vekilin siyasî bir fonksiyon ifa ettiği .şüphesizdir; 
ancak diğer taraftan bir Vekâletin başı ve idarî personelin en yüksek 
âmiri sıfatiyle de kendisinin idarî bir fonksiyon icra eylemekte olduğu 
aym şekilde bir gerçektir. Bir Vali, bir Elci, hem idarî,' hem siyasî fonk
siyonları ifa eden memurlardır. 

îcra ve idare fonksiyonları arajnnda her zaman kesin bir ayrım ya
pabilmek imkânı bulunmamakla beraber, bu aynma taraftar olan hukuk 
müelliflerinin ileri sürdüklerine göre îdare Esas Teşkilât noktai nazarın
dan, geniş mânâdaki «icra kuvveti» içinde yer aiıi", vekâletler, müstakil 
umum müdürlükler, vilâyet hususî idareleri, belediyeler ve köylerle sair 
âmme hükmî şahısları îdare organını meydana getirirler, îdare organı 
muazzam bir ârnnıe hizmetleri makinasıdn'. Bu makinanın sevk ve idaresi 
Hükümettedir; hükümet, İdarenin dimağı, pilotu veya kaptanıdır. îdare 
hukuku ise, îdare organının yapısmuı ve faaliyetlerinin hukukudur. 

(116) — Görülüyor ki, Esas Teşkilât hukuku ile îdare hnkiîlnı ara
sındaki ayrım tamamen sun'îdir. Esas Teşküât hukuku genel olarak dev
letin yapısını düzenler ve incelerken, bu yapının bazı kısımlarıaı, kendi
liğinden vo tamamen sun'î bir şekilde konu dışında bırekmalctadır. Me
selâ teşri organını bütün kuruluş ve faaiiyetiyie tanzim ve tetkik ettiği 
halde, kaza organında umumî esaslar ÜKerinde durup üst' tarafını IJsûl 
hukuklarına, icra organında da hükümet üzerinde durup îdareyi îdare 
idare hukukuna bırakmaktadır. Sun'îlik meydandadır. Devleti bir bütün 
olarak ele alan Esas Teşkilât hukukunun, onun üç ana organından birini 
en tâli problemlerine kadar kendine konu edindikten sonra diğer iki or
ganda kendisini hemen sınırlandırması ilnü sebepîei'e dayanmamaktadır. 
Netekim bu müşahede dolayısiyledir ki, âmme hukukunda ve hukuk felse
fesinde Realist ekol veya Bordeaux ekolü (Gerçekçi okul veya Bordo 
okulu) adiyle anılan ilmî bir topluluğun en ileri gelen şahsiyetlerinden 
bii'i olan ünlü Fransiis hukuk âlimi Gaston Jâze (Jez) bu iki hukuk ko« 
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îunun aynlmasına şiddetle itiraz etmekte, bunun faydasız hattâ 
mahzurlu olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmektedir. (19) H. Berthe-
lemy, (Bertelemi) ise Esas Teşkilât hukukunun, îdare hukukunun önsö-
•m olduğunu söylemekte ve îdare hukukunun ana problemlerinin kayna
ğının Esas Teşkilât hukukunda olduğunu belirtmek için« İdare hukuku
nun bölürrı başlıkları Esas Teşkilât hukukundadır» demektedir. (20) Mar
cel Prelot (Marsel Prelo)^da îdare'nin, Esas Teşkilât hukukuna konu teş
kil ettiğini öne sürmektedir (21). 

Netice olarak diyebiliriz ki : 

îdare. Devletin teşrîî xe kazaî faaliyetleri dışında kalan âmme hiz
metlerini ifa ile mükellef olan organdır. 

Göıüldüğü gibi, bu tarife, teşri organı ginnez. Aynı şekilde mahke
meler de, böylece, îdare'nin dışında kalır. Hükümete gelince : bu tarife 
hükümet de dahil değildir. Çünkü hükümetin kendine hâs sij'ası faaliyet
leri, âanme Mzmeti vasıflarından mahrumdur. 

B) MTJKTEVASI 

(117) — İdare hukukunun birinci problemi, Îdare'nin yapısı, yâni 
idarî teşkiEt'tır. 

İdarî teşkilât, a) Merkezî İdare, b) Âmme İdareleri ve e) Âmme 
müesseseleri olmak üzere üç kısma bölünebilir. 

a) Merkezî îdare, Vekâletlerden meydana gelir. Fakat vekâletlerin 
hem devlet merkezinde, hem de yurdun muhtelif bölgelerinde faaliyette 
bulundukları malûmdur. Topyekûn vekâletlerin devlet merkezindeki teş
kilâtı merkez teşkilâtı adını taşır. Vekâletlerin bütün yurda yayılan teş
kilâtına da taşra teşkilâtı adı verilir. Taşra teşkilâtı bakımından mem
leket vilâyetlere, vilâyetler kazalara, kazalar da nahiyelere ayrılmıştır. 
Bu bölümlere mülkî taksimat ve bu bölümlerin tamamına müllû teşkilât 
da denilir. 

b) Âmme İdareleri, bir bölgede veya beldede (köy, kasaba, şehir) 
oturan balkın mahallî mahiyetteki ihtiyaçlarını gidermek için çeşitli âm
me hizmetleri gören âmme hükmî şaluslarıdır. Bunlar, aynı vilâyetin 
hudutları içinde oturan vatandaşlar tarafından meydana getirilen vUâyet 
hususî idaresi, nüfusu 2000 den fazla olan beldelerde oturanlarm mey-

(19) Les principes g^Graux du Droit administratif, T. II, p. 215, nr. 2. 
(20) Traitâ ^lâmentaire de Droit administratif, 12 eme ^d. 1930, p. 2. 
(21) Introduction â l'^tude du Droit constitutionnel (Introduction â l'Ğtude du Droit, 

Rousseau, T. II, 1953) pp. 61 et SB. 
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dana getirdikleri belediyeler ve nüfusu 1500 - 2000 arasında olan beldeler
de oturanların kurdukları bir idare olan köylerdir, 

c) Änanie müesseseleri, bir tek âmme hizmetini görmek için meyda
na getirilmiş olan ârnme hükmî şahıslandu-. Devlet Meteoroloji işleri 
Umum Müdürlüğü, Karayolları Umum Müdürlüğü gibi. 

Tabiatîyle bütün âmme idareleri ve âmme müesseseleri, merkezî İda
renin kontrolü altındadır, fakat bunlar şahsiyet itibariyle devletten ayn 
telâkki edilirler; kendi başlarına birer hak sahibi (hukuk süjesi) dirler. 

(118) — îdare hukukunun ikinci problemi, idarî teşkilâtı çevirerek 
olan memarlardir. Memurlarla îdare arasındaki hukukî münasebetler, 
memurların hak ve mükellefiyetleri ve memurluğa müteallik diğer bütün 
meseleler, îdare hukukunun çevresi içinde hususî bir saha olan Memar 
hukukunu meydana getirir. 

(119) — Üçüncü bir problem, İdarenin, âmme, hizmetlerini görebil
mek için kullanması icabeden menkul ve gayrimenkul mallardan doğar. 
Hususî şahıslara ait olmayan bütün mallan devletin, âmme idarelerinin 
ve âmme müesseselerinin mülkiyetinde zannetmemelidir. Gerçi bu idare
lerin de, tıpkı hususî şahıslar, fertler gibi mâlik oldukları mallar vardır, 
fakat bunun yanı sıra «sahipsiz» sayüan kayalar, tepeler, dağlar gibi bir 
takım arazi ile gene idarenin vej'a herhangi bir hususî şahsın mülkiye
tinde olmayan fakat «sahipsiz» denihneyip «menfaati umuma mahsus» 
denilen gayrimenkuller de mevcuttur. Meselâ yollar, meydahlar, parklar, 
tapuda herhangi bir kimsenin mülkü olar.ak kayıtlı değüdir. Bunlar doğ
rudan doğruya toplumun kullamnasınş". ve faydalanmasına tahsis edilmiş 
olan yerlerdir. 

İdarenin mâliki bulunduğu menkuller ve gayrimenkulierîe, boylees 
toplumun kullanmasına ve istifadesine arzedilmiş olan menkul ve gayri-
menkuUerin tamamına birden (sahipsiz arazı hariç) umumî bir tâbirle 
âmme emlâki denilir. Bu malların hukukî durumları, idarenin ve hususî 
şahısların bu mallarla olan alâkaları ve bundan doğan bütün meseleler 
de idare hukukunun üçüncü büyük problemini meydana getirir. 

(120) — idare hukukunun dördüncü bir problemi de tdarî Eaza'dır. 
«Dördüncü» dediğimiz için, İdarî Kazanın, İdare hukukunda talî bir ehem-

, miyeti olduğu zannedilmemelidir. Ehemmiyet itibariyle idarî Kaza- bü
tün İdare hukuku problemlerinden üstündür; zira idare hukukunun bütün 
esasları, temel prensipleri İdarî mahkemelerin kararlarından doğmuştur. 

îdare, âmme hizmetlerini görürken, hususî şahıslarla (ve diğer âmme 
hükmî şahıslariyle) çeşitli hukukî münasebetlere girişir. Bu münasebet-



îerden doğan ihtilâflar, şayet münasebet Mr ânıme hukaku miinasebe-
tiyse, umumî mahkemelerde (adliye mahkemelerinde) halledihnez. Âmme 
hukuku münasebetlerinin doğvırduğu dâvalara (idarî dâvalara) ancak 
idare mahkemeleri denilen husnsî nıahkemelerde bakılabilir. 

Bizde Devlet Şûrası en yüksek idarî mahkemedir. Bundan sonra Vi
lâyet îdare Heyetleri ve Kaza idare Heyetleri gelir. Bu iki çe.şit idare 
heyetinin baktıkları dâvalar doiayısiyle verdikleri kararlar aleyhine Dev-
let Şûrasına müracaat olunabilir. 

Şayet ihtilâf, bir vergi meselesinden doğuyorsa bu takdirde, gene 
birer mahkeme mahiyet ve hüviyetiyle Vergi İtiraz komisyonları ve Ver
gi Temyiz komisyonları dâvaya bakarlar. Bunların kararları aleyhine de 
Devlet Şûrasına müracaat olunur. 

îdarî mahkemeler, gördükleri dâvaları, idare hukuku (daha genel 
mânâda âmme hukuku) kaideleıine göre hallederler. Fakat idare hukuku
nun kaideleri, meselâ Medenî hukuk veya Ticaret yahut da Ceza huku
ku gibi, muayyen bir ana kanunda derlenip toplanmış değildir. Medenî 
kanun, Ticaret kanunu veya Ceza kanunu gibi, bir îdarî kanun yoktur. 
îdare hukukunun kaidelerinden pek azı birkaç kanunda yer almıştır; 
buaîarnı dışiiıdaki kaideler, ancak îdare mahkemelei'inin verdikleri karar . 
lardan çıkarılabilir. îdare/mahkcmeleri, îdare hukukunun kaidelerini biz
zat kendileri koymuşlardır. Bu sebepledir ki, îdare hukukunda, bir kay
nak olarak, mahkeme kararları, yâni kazaî içtihatlar son derece önem
lidir. 

(131) — idare hukuku ile Esas Teşkilât hukuku arasmdakı ayrım 
tamamen sun'î olduğu için, âmme hukukunun genel konusu içinde bulu
nan hürriyetler bahsinin, bu iki hukuk kolundan hangisinin sahasma gir
diği kesin olarak halledilememiştir. Bazıları bu bahsi, olduğu gibi Esas 
Teşkilât hukuku içinde bırakırlar. Bazıları ise, hürriyetler konusunda, 
bir devletin yapısına hâkim olan pek umumî maîıiyetteki kaideler dışm-
da, bİKzat vatandaşların mııay^'eıı hürriyetlerden istifadeleri, bu hürri
yetlere çeşitli âmme hizmetleri ve umumî menfaatler düşünceleriyle ko
nulan tahditlere müteallik problemleri idare hukukunun tanzim ve tet
kik konusu olarak kabul ederler. 

Kanaatimizce bu ikinci görüş daha doğrudur. Hürriyetler, Esas Teş
kilât hukuku için genel, küllî bir problemdir; bir siyasî ve hukukî rejim 
meselesidir. Her hürriyet müessesesinin işleyişi ise, vatandaşla idareyi 
karşı karşıya getirmesi doiayısiyle bir îdare hukuku problemi sayılmak 
lâzımdır, 



4. ~ CEZA HUKUKU 

A) MAKtYBTJ: 

(122) — Hukuk kaidesini diğer sosyal hayat kaidelei'inden ayıran 
hususiyetin, bu kaidelerin ihlâlinin, ihlâl edene karşı devlet eliyle maddî 
müeyyideler tatbiki noktasında belirdiğini söylemiştik. 

Hukuk kaidelerinin müeyyideleri çeşitlidir. Kaideyi ihlâl eden bazan, 
meydana getirmeğe çalıştığı hukukî durumun kanım nazarında batıl sa
yılması netieesiyle karşılaşır; bazan, hukukî durum (veya muamele) ka
nunen yoktur, doğmamıştır. Başkasına bir zarar veren bu zararı tazmin 
etme mecburiyetinde bırakılır; mümkünse, eski hale getirmeğe mahkûm 
olur, Kieselâ yıktığı bir duvarı yıkılmadan önceki şekline sokmak gibi... 

Bu saydığımız çeşit müeyyedeîere hukakî ıııiieyyedeler denilir. 

Bazı hallerde ise, hukuk kaidesini ihlâl eden fert sadece, hukukî mü-
eyyedeierin tatbikine uğramakla kalrnaz, ihlâline ağırlığına göre hayatı-
nm izalesinden müebbet hapse, mtıvakkat hapse, sürgüne, para cezasına, 
çeşitli haklardan mahrumiyetine mahkûmiyete kadar herhangi bir ceza
ya çarptırılır. Bu müeyyedeîere de ceaaî müeyyedeler denilir. 

Cezaî müeyyedeler, ancak bir suç işlendiği takdirde tatbik olunur. 

(123) — Cezaî müeyyedeleri tatbik salâhiyetini devlet kendi inhisa-
rmda bulundurmaktadır. Hiç. kircse, memnu bir fiüin, gerek şahsına ge
rek başkasına ikamdan dolaj-^ faile ceza tertip ve tatbik etme hakkını 
haiz değildir. Sosyal nizamın .korunması için muayyen haı-eketleri suç 
olarak vasıflandırma, suçlara muayyen cezalar tertipleme, suçları önleme 
ve vukuundan sonra taîîip etme, devletin topluma karşı üstüne aldığı en 
mühim hizmetlerden biridir. Bununla berabei", tarih boyunca bu sahada 
hükmünü yürüten yegâne müessese devlet olmamıştır. Dinî ve meslekî te
şekküller, kabile ve aşiret gibi sosyal topluluklar, reisleri vas.ıtasiyle uzun 
müddet kendi çevreleri içinde ceza tertip ve tatbik etmişlerdir. Birçok top
luluklarda da fertlere, kendilerine zarar verenlerden intikam alma (venge
ance privee) hakkı tanınmıştı, iptidaî cemiyetlerde suç işleyen bir kimse, 
cemiyetteki düzeni bozmaktan .?;"iyade sırf mağdura zarar vermiş olarak ka. 
bul edildiği için suçluluk fertler arasında hususî bir ihtilâf telâkki olu
nuyordu. Suçlu, cezasını görmek üzere mağdura veya ailesi efradma tes-
lim ediliyor, onlar suçluyu bizzat cezalandu'iyorlar veya onunla anlaşı-

• yorlardı. 

işlenen her suçun, mağdurun hak ve hürriyetlerine olduğu kadar, ce
miyetin nizam ve hayatiyetine de indirilmiş bir darbe teşkil ettiği fikri 
uzun bir tarihî tekâmülün eseridir. Devlet müessesesinin kuvvetlenişi ve 
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bu fikrin gelişmesi sayesinde suçu tesbitle cezayı tertip ve tatbik devle
tin inhisarına giı-raiştir. Bugün suçların pek azının takibi ve tecziyesi 
mağdurun şikâyetine bağlıdır. Hemen her suç devletçe re'sen takip ve 
tecziye edilir. 

Ceza hukuku da devletin, sosyal hayatı korumak üzere, suç saydığı 
hareketleri, bunlara verifacek cezaları, cezaların tatbik şeklim belirten ve 
inceleyen hukuk koUıdur. 

B) MUHTEVASI 

(134) — Ceza hukukunun mevzuu suçlar ve bunların müeyyedeleri-
dir. 

Fakat iki kelime ile belirtilen bu mevzu, suça ve müeyyedeye müte
allik son derece mühim çeşitli problemlerle doludur. Bütün bu problem
leri burada eie almağa ne imkân ne de mahal vardır. Sadece bunlardan 
birkaçına temasla iktifa edeceğiz. 

Evvelâ sui' mefhumu üzerinde duralım. Suç nedir? 

Ord. Profesör Tahir Taner'e göre «Suç, halkın güvenliğim korumak 
için devletçe neşir ve ilân edilen ve ceza tehdidini havi olan bir kanunun, 
mesul bir şahıs tarafından, icraî veya ihmalî olabilen haricî bir hareket
le ve bir hak veya vazifeye müstenit olmayarak ihlâl edilmesidir» (22). 

Bu tarife göre suç bir ihlâldir. Bu ihlâl «icraî veya ihmalî haricî 
bir hareketlea olabilir; yâni şahıs, birşeyi yapmamakla mükellef iken 
yapmakta, yapmakla mükellef iken yapmamaktadır. Yapmanın veya yap-

, mamanın haricî bir hareket şeklinde tezahürü zarurîdir; zira insanlaıın 
içlerinde geçen haller, dışarı \aırmadıkça, hukuken ölçülemez, değerlen
dirilemezler. 

îhlâl «devletçe neşir ve ilân edüen ve ceza tehdidini havi olan bir 
kanun.» a kar.şı vâki olmalıdır. 

Neşir ve ilân edilmemiş bir kanun ihlâl olunamaz; çünkü şahıs neyi 
yapmak ve neyi yapmamakla mükellef olduğunu bilemez. 

Neşir ve ilân edilen kanunun, ceza tehdidini ihtiva etmesi lâzımdır. 
Yâni muayyen bir hareketi j'^apana veya yapmayana muayyen bir ceza'-
nın verileceği bildirilmelidir. Ceza, tehdidini ihtiva etmeyen bir kanunu 
ihlâl eden şahsa cezaî müejyede tatbik olunamaz. Bu gibi ihlâller ancak 
o Kanunlarda yazılı müeyyedelerle (hukukî müeyyedelerle) karşılanır. 

(22) M. Tahir Taner ; Ceza hukuku - Umumi kıaım, 8 üncü bası, 1953, Si. 80, 



Şahsm yukarki şartlar iğinde cezaya çarptırüabilmesi için mes'ui ol
ması lâzundrr. Cezaî mes'uiiyet ve mes'uliyetsizlik hallerini ceaa kanun
ları belirtirler. Meselâ 11 yaşuıı betirmemiş bir kimseye,akîen malûl ola
na ceza verilmez. 

îhiâl, bir hak veya vazifeye müstenit ise, bu takdirde şahıs suçiu 
telâkki edilmeyecektir. Meselâ, bir kimsenin, diğer bir kimseyi hürriye
tinden mahrum etmesi bir sug olduğu halde, bir polis raemurunuH, suçlu 
sanılan bir kimseyi, hakkındaki kavuşturmayı tamamlayabilmek için ka
rakolda tutması bir sug teşkil etmez. 

(124 b) — Cezacılar, suçları tabiî suçlar ve susa'î suçlar olmak üzere 
ikiye ayırırlar. 

Tabiî suçlar, hemen hemen, her zaman ve her memlekette suç sayı
lan hareketlerdir. Adam öldürme, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, kun
dakçılık, yol kesme v.s., gibi hareketler tarih boyunca ve her cemiyette 
suç sayılmış ve bunlara ceza verilmiştir. 

Sun'î suçlar ise, zamana ve mekâna göre suç vasfı izafe edilen ve 
edilmeyen hareketlerdir. Cemiyetin selameti baaan, o ana kadar suç sa
yılmayan bir hareketin suç sayılrnasma ihtiyaç gösterebilir. Bunun aksi 

' de her zaman ve her yerde varittir. Meselâ, yakın denebilecek kadar bir 
zaman önce bizde ve halen de Arap memleketlerinde birden ziyade ka
dınla evleıunek suç olmadığı halde, bugün, Türkiyede bu bir suçtur. Buna 
mukabil, meselâ Ramazânda oruç tutmamak artık bir suç değildir. 

(125) — Esas Teşkilât kanunumuza göre, hürriyet asü'dnr. Türkler 
hür doğar, hür yaşarlar; başkasına zarar vermeyecek her türlü hareket
te bulunabilirler; hürriyetlerin hududunu kanun çizer. 

Herkesin, hürriyetine kanun tarafmd'an çizilen bu hududun nereden 
geçtiğini bilmesi, başkasına zarar vermekten kaçmmasmm yegâne imkâm-
äu\ Fertlerin neleri yapabilecekleri, neleri yapamayacakları evvelâ be
lirtilmelidir. Bundan sonra fertlerden, belirtilmiş olan hürriyet sınırına 
riayetkar ohnalan istanâbüir. 

.Kaideleri bilinmeden girişilen bir ojmn dahi msan için zevk değil, 
azap verici bir didinme teşkil ederken, kaideleri malûm, olmayan bir ce
miyet hayatı hiç tasavvur edilemez. O halde, bu kitabın daha giriş kıs-
.mında belirtmeğe çalıştığımız gibi, cemiyet demek, kaide, nizam demek
tir. Fertler sosyal nizamları bilirler ve gerek ferdî, gerek içtimaî haya
tın bu nizamlara riayetle mümkün olabileceğini müdriktirler. Fertler, bu 
arada, tabiî suçların da başhca nelerden ibaret olduğunu bilirler. Bir Uru-
guvay'h Finlandiya'da hırsızlık edip «Memleketinizde bu hareketin bir 
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suç sajalacağını bilmiyorduni» diyemez. Fakat buna mukabil bir Türk, 
Türkiyede, düğünlerde çeyiz teşhirinin, çeyizin açıktan naklinin, damat 
için iki kattan fazla damatlık elbise dikilmesinin, düğünde bir günden zi
yade çalgı çaldırmanın ve ziyafet vermenin ve köçek oynatılmasmm elli 
liradan yüz liraya kadar para ve bir aydan altı aya kadar hapis cezası
nı icabettirdiğini bilemeyebilir (23). 

Ceza hukuku bakımından, sosyal hayatm istikrarım temin için iki 
husus hayatî ehemmiyeti «haigdir : 

i . — Hangi hareketlerin suç teşkil edeceği evvelden tesbit edilmelidir. 
2. —- Tesbit edilen suçlar ilân olunmalı ve kanunu bilniemek mazeret 

sayılmamalıdır. 
(126) — Birinci husus, Türk Ceza kanununun 1 inci maddesinde 

tanzim edilmiştir : 
«Kanunun sarih olarak suç saymadığı bir füi için kimseye ceza ve

rilmez. Kanunda yazılı cezalardan başka bir ceza ile de kirnse cezalandı-
rılamaz.» 

Buna, genel olarak Ceza hukukunda, Kanunsuz suş ve cexa olmasE 
prensibi deniliı-. 

Bu prensipten şu neticeler istihraç edilebilir : 

1. — Bir kimsenin suçlu sayılabilmesi için, hareketinin, bir kanunla 
suç olarak belirtilmiş bulunması lâzmıdır. 

2. — Kanun, bir hareketi açıkga suç olarak tavsif etmemişse, kıyas 
suretiyle onun bir suç teşkil ettiği öne sürülemez. Meselâ usûlünden veya 
fürûundan birini öldüren kimse idama mahkûm edilir. Fakat katile, ba
bası kadar yakın davrandığı mütalaasiyle amcasını öldüren kimse idam 
edilm-ez. 

3. — Suçlar ve cezalar ancak kananla tesbit olunabilir. Nizamname 
(tüzük) veya taUmatname (yönetmelik) ile yeni bir suç veya ceza ihdas 
olunmaz 

4. — Bil" hareketin suç sayılabilmesi için, o hareketin vukuu anmda, 
bir kanunun o hareketi suç olarak vasıflandırmış bulunması lâzımdır. 
İşlendiği zamanın kanununa göre suç sayılmamış olan bir hareket için 
ceza verilemez. 

5. — Bir kimseye verilebUecek cesa, işlendiği suç mukabili kanunda 
belirtilmiş olan cezadır. Meselâ sadece muayyen bir para cezasını müstel-
zim- bir suç işleyen kimseye, hâkim, hapis cezası veremiyeceği gibi. biz
zat, her hangi bir- ceza şekH de tertipleyemez. 

(23) 25 Teşrinisani 1336 tarih ve 55 sayılı «Düğünlerde men'i israfat kanunu», Md. 1-3. 
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Cezanın veriîıııesinde Ceza kanunları hâkimlere takdir hsJîIarı da ta-
nunışlardsr. Ekseri hususlarda, muajn/en bir suç doîayiKİyle hâkinie ya 
para cezası veya lıapis cezası veya her ikisini birden, tesbit edilmiş as
garî ve azamî ceza hadleri içinde hükmetme yetkjsi verilmiştir. 

(1Ä7) — Kanun vazımm bu suretle tesbit etmiş olduğu suçların ne
lerden ibaret bulunduğunu herkes bilmekle mükelleftir. Ceaa kanununun 
44 üncü maddesine göre Kajııum bilmemek mazeret räsyiliua«. 

Bu kaide, şüphesiz sosyal hayatın zaruri kıldığı bir faraziyeden iba
rettir. Aslmda değil devletin bütün ıneA'zuatm, fakat Ceza kanununu ve
ya ceza hükümlfiri taşıyan diğer kanunları dahi başından sonuna bilen 
hukukçu azdır. Hiç şüphe yok ki, vatandaşların büyük bir kısmı 
-ve hele yabancılar- sun'î suçların büyük bir kısmından haberdar değil
lerdir. Meselâ yukarda mevzubahs ettiğimiz, bundan 39 sene önce çıka-
rıîınış ve hâlen de yürürlükte bulunan îvî.en'i îsrafat kanunu -ki bilhas
sa, taraflar için masraf bakımından bazı muhitlerde bir yıkım halüıi 
alan köy düğünleri mevzuunda çıkarılmıştır- ihtiva ettiği yasaklar ve ce
zalar itibariyle acaba kaç vatandaşın mıalûmudur? 

Köyünden, ilk defa Hacca gitmek için yola çıkmış bulunan bir va
tandaş, gi\mrük muayenesinde, Gümrük mevzuatına göre karşısındaki 
memura yanındaki eşyalardan hangilerini beĵ fan etmek mecburiyetinde 
olduğunu ne bilir ? 

Fakat kaideten kauunu bilmemek mazeret oîmamalıdu'-. Bu, bh" 
mazeret sayıldığı takdirde, suglajı cezalandırabilmeğe ve nihayet ce
miyeti yıkılmaktan ve fertleri.suçlara kurban gitmekten kurtarmağa im
kân kalmaz. Hiçbir savcı, karşısındaki' sanığın, kanunu bildiğini isbat 
edemez. 

(137 b) — Bununla beraber sadece Ceza kanunu veya ceza hüküm
leri taşıyan kanunlar hakkmda olmayıp devletin bütün mevzuatı içhı nıcr'î 
bir prensJİp teş kil eden *:kanunu bilmemek mazeret .sayılmaz» kaidesi, ne 
kadar ûIvî bir gaye iJe benimsenirse benimsensin, nihayet bir faraziye 
olmaktan öteye geçemiyeceği için, bu kaidenin son derece' şeidlperest ve 
müsanıahasız olarak tatbiki bazan insafa sığn^ayacak/neticeler de doğura
bilir. Netekim Temyiz Mahkemesi, tevzie tâbi olarak aldığı ve başkasına 
devri bir suç teşkil edecek olan kömürü, bu husustaki ceza hükmünü 
bilmediği.için başkasına devreden bir yabancının bu mazeretini, onun he-
niis Türkçeyi dahi bilmemesi ve konuşanıaması dolayısiyle kabul etmiş-
t i r ( 2 3 b ) . ' • • ' 

(23 b) Ceza Genel Kurulu :10/10/19.52 - Faruk Brem : Türk Ccaa HuKuku, I, 1E5S, 
Sf, 33 ten naklen, 
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(138) — Ceza hukukumuzun ana kaynağını teşkil eden Türk Ceza 
kanunu 13 _Mart 1926 tarihinde 765*numara ile T. B. M. M. nce kabul edil
miş ve 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yerli bir kanun 
değildir. 1889 tarihli İtalyan Ce^a kanununun (24) tercümesi suretiyle 
meydana getirUmiştir. _592 maddeden mürekkeptir. 26 Nisan 1926 tari
hinde kabıil edilen ve 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren 825 nu
maralı 42 maddelik bir kanunla da Ceza kanununun nasıl tatbik edile» 
ceği gösterilmiştir. 

Ceza kanunu, Esaslar, Cürümler ve Kabahatler başlıklarını taşıyan 
3 «kitap» tan mürekkeptir. 

1 inci kitabı teşkil eden Esaslar, 10 bab'a ayrılmıştır. Bu kitapta 
ayrıca bir de «Müstakil Fasıl» vardır. 

Ceza kanununun nasıl tatbik edileceği, cezaların neler olduğu, mah
kûmiyetlerin neticeleri ve icra tarzları, cezaya ehliyet, ehliyeti kaldıran 
veya hafifleten sebepler, cürme teşebbüs, cürüm ve kabahatte iştirak, 
suçların ve cezalarm içtimai, cürümde tekerrür, cezalarm tecili, dâvanm 
ve cezanın düşmesi, memnu hakların iadesi 1 inci kitabın 10 bab'mı ve 
müstakil fash meydana getirmektedir. 

2 ııci Kitap Cürümlerden bahsetmektedir. 

Ceza kanunumuz, suçları 1) ciirümler, 2) kabahatler olmak üzere 
ayıru'. Cürümler, kabahatlere göre daha ağır ve vahim olan, binnetice 
daha ağır cezaları icabettiren suçlardır. Fakat acaba hangi suçlar, neye 
göre cäriim sayılmışlardır?. Cürümlerle kabahatler arasında kesin fark
lar var mıdır? 

Cürümle kabahati ayıranın ne olduğu hususunda Ceza, hukuku mü
ellifleri arasmda bir ittifak yoktur (25). 

Ce?:a kanunumuz, cürümleri de 10 bab içinde incelemiştir. Bu bab -
1ar, sırasiyîe. Devletin şahsiyetine karşı cürümler. Hürriyet aleyhinde iş
lenen cürümler. Devlet idai'esi aleyhinde işlenen cürümler, Adliye aleyhin
de cürümler, Ammenin nizamı aleyhine işlenen cürümler. Âmmenin iti
madı aleyhine işlenen cürümler. Âmmenin selâmeti aleyhine işlenen cü
rümler, Âdâb-ı umumiye ve nizam-ı aile aleyhinde cürümler, eşhasa karşı 
cürümler ve mal aleyhine cürümlerdir. 

(24) Bu kanuna o zanıanKi îtalyajı Ad'iye Veküinm aöma izafetle Zaaardeîli kanu-
rıu da denilir. 

(2!)) S. Dönmener - S. Erman : Nazarî ve tatbikî Ceza hukuku, C. I, &t 1959, Sf. 331 
ve müteakip. 

103 



Kabakatier ise. Ceza. karıunumuzda 4 bab'ta toplanrrastir. Bunlar, sa-
lâhiyett&r makamların emirlerine riayetsizlik, cürümîeri haber vennekte 
kus'jr, dilencilik, kumar, sarhöçîuk, edebe ayknı hareketler, lıayyanîara 
kötü musmeîe gibi lıareketlerdir. 

(1S9) — Ceza kanıumnuK cürümler içm tesbit ettiği cezalar çun-
l&rdır : 

1) İdam : Bu ceza, suçlunun asılması suretiyle hayatının izaieeiäir. 
İdam cezalarınm infazı,, bu hususta kesinleşmiş buli'-nan. mahkûmiyet ka
rarıma Büyük Mület Meclisi tarafmdan tasdikiyle mümkündür. Ana ve
ya baba katilleri, idam sehpasına yalınayak, başı agık ve siyah bir göm
lek giydirilerek götürülür, tdam edilen suçlular için cenaze merasimi ya
pılmaz. 

2) Ağır hapis: Ağır hapis cezası, mtlefabet veya muvakkat olur. Mü
ebbet ağır hapis ölünceye kadar devam eder. Muvakkat ağır hapis ise, 
kanunda başka türlü gösterilmeyen hallerde, 1 seneden 24 seneye kadar
dır. 

Bu ceza üç dewede çektirilir; 

A) Mahkûm, birinci devrede, cezasının onda birine müsavi bir müd
det geceli gündüzlü yalnız olarak bir hücrede bırakıhr. Ancak bu müd
det 1 aydan az ve S aydan fazla olamaz. 

B) Mahkûm, ikinci devreide, durumuna ve suçunun mahiyetine göre 
gruplara dahil edüir. Bu devre, mahkûm, e-.n-'eidea mevkuf kalmışsa bu 
mevkufiyet müddetiyle hüci'ede geçirdiği müddet ıriabkûmiyetinden çıka-
nJdıktan Konra geri kalan müddetin yansvir , 

C) Muhkûra, üçüncü devrede-ki mahkûmiyetinden geri kalmış olan 
müddettir-iş esası üserme kın-ulmua bir cez'avevine nakledüir ve orada 
çalışır. Ancak iyi hal gösteren nıahkûm'er hu .üçüncü .devreye kabul edi
lirler. 

Müebbet hapse mahkûm olmuş bulunanlara da> müebbet 'hapis cezası 
36 yıl üzerinden hesaplanaî^âk bu devreler geçirtilir. 

3) -Hapîıs: Hapis cezası yedi günden yirmi seneye kadardır. 

4) Sürgün : Sürgün cezası gerek, cürmün işlendiği ve gerek cürümden 
z-arar gören şahıs ile mahkûmun ikamet ettiği kazalardan en aşağı 500 
küometrc uzakta bulunan ve nüfusu 10.000 den &z re polis teşkilâtı olan 
ve mahkeme lıararlarıııda yazdı bulunan birkaza merkezinde mahkûmun 
ikamete roecbnr tv.tulmasıdır. Bu cezanın müddeti bir seneden beş senev'c 
kadardır. 
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5) AğîT ceäB&yi aaköS (Ağır para cezası): Âğ-U" p»j'a cezası 10 lira
dan 25.000 liraya kadar tâyin olunacak bir paranın Devlet Hasinesine 
ödenmesinden ibarettir. Ceza vaktîhde ödenmezse, mahkûm, biî' gün üç 
liraya sayümak üzere hapsedilir. Fakat böylece çektirilen hapis cezası üç 
yıh geçemez. 

6) Hideınat-ı âmme'deiî mcmmıiyet (Âmme hizmetlerinden yasakh-
lik): Bu cezaya çarptırılan kimse seçmek ve seçilmek haklariyîe birlikte 
diğer siyasî haklarım kaybeder; mebus olamaz, kendisine herhangi bir 
resiTıî vazife verilmez; herhangi bir rütbe, nişan, unvan veya madalya 
tevcih olunamaz; kendi fürûu üzerindeki velayet hakkı müstesna kendi-
Eiae herhangi bir velayet veya vesayet verilemez. 

Bu ceza da muvakkat veya müebbet olur. Muvakkat üç aydan beş 
seneye kadardır, 

(130) — Kabahatler iğin Ceza kanununda tesbit edilen cezalar da 
işunlardır: 

1) Hafif hapis : Mahkûmun yedi günden yirmi seneye kadar hapsi
dir. Kanunda açıklanmayan hallerde azamî haddi beş senedir. 

2) Hafif cezayı cakdi (Hafif para cezası): Hafif para cezası üç H-
radan bin Ur ay a kadar tâyin olunacak bir paranm Devlet Hazinesine 
ödenmesinden ibarettir. 

3) Muayyen bir meslek veya sau'atin l^tll-i icrası (icrasma axa ve^ 
rilmesi): Üç günden iki seneye kadar olmak üzere suçlunun mesleğinde 
veya san'atinde çalışmaktan men'idir. 

(1.31) — Bir kimsenin işlediği bir suçtan dolayı bu sayılan cezalar
dan biri veya birkaçiyle cezalandu'ilraasî, onun, suçun doğurduğu maddî 
vs> manevî zararları tazmin mükellefiyetinden kurtulm.asmı intaç etmez. 
Kaideten, suçtan mağdur olanlar, bu mahiyetteki tazminat dâvalarım suçlu 
aleyhine hukuk mahkemlerinde ikame ederler. Fakat bazı hallerde, şah
sîn, işlediği suçtan dolayı muhakeme edildiği ceza mahkemesi de maddî 
ve manevî tazminata hükmedebilir (26). 

4. ~~ BBVXai]Tî:^ER UMUMÎ HUKUKU 
A^ MAİltVETt 
(1S2) — Devletler umumî hukukunun da diğer hukuk kollan gibi mü. 

teaddit tarifleri mevcuttur (27). Fakat bu hukuk kolu hakkında, onun 
tekniğine dalm.aksızm, umımıî bir fikir verebihnek için şöyle bir tarifi 
ileri sürebilmek mümkündür : 

{£(i) TiiKmiiiaı konusunda tafsilât için. bk. Faruk Krem; Türk Ctüa Hukuku, C. 1, 
•4 tjncü ba.'ii, Aakara 1658, sf. 2S2 \'e dovsitu, 

(27) Çeşitli tarifler icjin bk. îlhan Lütem: Devletler Hukuku Dersleri, 3, lB50,sf. 3»4 
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Devletler umumî hukuku, devletlerin ve devletlerarası hükmî şahısîa-
rm münasebetlerini tanzim eden kaidelerin bütünüdür. 

(133) — Devletler umumî hukuku, âmme hukiıkunun bir koludur; 
fakat adımn da agıkça delâlet ettiği gibi, ic âmme hukukuna değil, dış 
âmme hukukuna dahildir. 

Devletler umumî hukukunun âmme hukukunun kollarından biri olduğu 
ileri süıüîürken dayanılan nokta, bu hukukunun tanzim eylediği müna
sebetlerin taraflannm bilhassa devletler olmasıdır. Dei'îetlerarası müna
sebetler mevzuu bahis olduğu ve âmme hukuku da genel olarak devlet 
hulmlîu'nu ifade ettiği içindir ki, Devletler umumî hukukuna âmme hu
kuku vajsfı tanınmıştu'. Buna mukabil, âmme hukuku ile hususî hukuku 
birbirinden ayırmak için ileri sürülen çeşitli kıstaslar, devletler arası mü
nasebetlere tatbik edildiği ve nazarî bir münakaşaya girişildiği.takdirde, • 
Devletler umumî hukukunun âmme hukuku alanında kalabilmesi şüphe
lidir. 

Evvelemirde müsavat, idare serbestisi ve menfaat kriterleri, bu hu
kuk koluna âmme hukuku vasfını vermeğe elverişli değildir. Hâkimiyet 
kriteri dahi tatbik edildiği takdirde, meselenin lıayli münakaşa götüre
ceği muhakkatır. Zira devletler arası nizamda, muayyen bir devletin ira
desinin, diğer herhangi bir devletin iradesinden hukuken üstün olabile
ceği kabul edilmez, edildiği takdirde, devletler arasında, bugün Devletler 
umumî hukukunun tanzim ve tedris ettiği mahiyette müsavat esasma 
dayanan bir takım hukukî münasebetlerin mevcudiyetinden bahse imkân 
kalmaz ve devletler umumî hukuku denilen şey bir «tâbiiyet» (subordi
nation), alt-üst münasebetleri halini alır. "Netekim devletlerin, içerde haiz 
bulunduJkları hâkimij'etlerinden, birbirleriyle olan münasebetlerinde vaz
geçmeleri ve bu münasebetleri müsavat esaslarına dayandırmağa rıza 
göstermeleri için uzun müddet mücadele edilmiştir. Bugün, Devletler 
Umumî hukukunun birer süjesi olarak Amerika Birleşik Devletleriyle 
Arnavutluk arasında fark yoktur. İçerde kendisinden üstün veya kendi
sine eşit kudrete herhangi bir irade tanımayan «hâkimiyet», devletler
arası münasebetlerde kendisine eşit h'adeler tanımak mecburiyetinde kal
mıştır. Fertler arasındaki münasebetlerde de, ferdî iradeler, hukuken bir
birine eşit değerdedir. 

, O halde, görülyor ki, Devletler urnumî hukuku, âmme hukuku-hu-
susî hukuk ayırımı hakkmdaki kriterlerin manlığma mukavemet edeme
mektedir. Bu hukuk koluna, âmme hukuku \'asfı ancak, dediğimiz gibi, 
tanzim ettiği münasebetlerin devletler arasında carî olmasından dolayı, 
diğer bir ifadeyle bu münasebetlere i§ hukuk agiäindaii bakıldığı için ve
rilebilmektedir. 
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(134) — Kaldı ki, Devletler umumî hukukunun hukuk olduğu dahi 
münakaşa konusu teşkil etmiştir. 

Ketekim, hukuk hakkmda bizim verdiğimiz tarif muvacehesinde, 
Devletler umumî hukukuna lıukuli olma vasfını tammam.ak icabeder. Aynı 
şekilde, hukuk kaidelerini, sosyal münasebetleri tanzim eden diğer kaide
lerden öneeden belirtilmiş luaâdi müeyj'^edelere dayanarak ayırt eden di
ğer hukuk göiTİşleri de. Devletler umumî hukukunun hukuMuğunu red-
derek bunun, olsa olsa, Itevletier arası Ahîâk olabileceğini ileri sürerler 
(2S), 

Bizce Devletler umumî hukuku kaidelerinin yazılı olup olmamasmın 
bu konuda herhangi bir önemi yoktur. Fakat bu kaidenin ihlâli halinde, 
bu hukukun süjelerinden üstün bir hukukî durumda bulunan herhangi 
bir organize kuvvetin, ihlâlde bulunan siijeye belirli maddî müejTredeleri 
tatbik edememesi haj^atî bir noksandır ve hiç şüphesiz, hukuk nazariya
tında. Devletler umumî hukukuna hukuk vasfının verilebilmesine mâni
dir. Devletler umumî hukukundaki bu eksiklik, onu. Devletler arası ahlâk
tan tefrike engel olmakta, bu tefriki mümkün kılmamaktadır. Buna rağ
men, Devletler umıunî hukuku mütehassısları zarif bazı spekülâsyon
larla bu hukukun mevcudiyetini ileri sürmektedirler. 

(135) — Bununla beraber biz de burada, Devletler Umumî hukuku
nu, «Pozitif hukukun koilai'i» bahsinde incelemekle, bu adı ta.şıyan bir 
pozitif hakulî kolunun mevcudiyetini daha başlangıçta kabullenmiş olmu
yor muyuz? 

Bu suale kısaca şu cevabı vermekle yetineceğiz; yaptığımız iş, ev
rensel hukuk öğretim sisteminin bir zaruretine tâbi olmaktan ibarettir. 

B) MXTHTEVASI 

(1S6) — Devletler umıunî hukuku eski bir tarihe ve uzun bir tekâmül 
devresine sahiptir. Devletler arasındaki münasebetleri tanzim eden kaide
ler tarihen örf ve âdet kaideleri olarak doğmuşlardır. Bilâhare bunlar
dan bir kısmı devletler arasmda aktolunan andlaşmalarla yazılı hukuk 
kaideleri halini almışlarsa da, devletlerarası münasebetlerde tatbik edU-
mek üzere, iç hukuktaki mânâda kanun veya kanunlar, devletîer-üstü 
bir kanun vazıımn yokluğu dolayısiyle, mevcut değildir. Bu sebeple, gü
nümüzde de, bu hukukun kaideleri, örf ve âdetlerden ve andiaşmalar hü
kümlerinden^ -teşekkül etmektedir. 

(28) Devlet umusnl hukukunun hukuk olmadığı yolunda ileri sürülen baz« mütalâa
larla bunların cevaplan için bk. İlhan Ltitem, aynı eser, gf, 4 ve äeveim. 
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(İS?) — Dei'Ietler •umumî hukukunun başlıca süjeleri devletler olduk
ları için, bu hukuk evvelâ devlet mefhumu üzerinde durur. Devletin ta
rifi, devlet teşkil eden ve etmeyen topluluklan bü-bsrinden ayırmağa el
verişli kriterler, devletlerin şekilleri, doğuşlan, tamnmaları. devletler ara
sı münasebetler bakmundan bunların deniz, kara ve hava ülkeleri üzerin
deki yetkileri, devletler arası münasebetleri yürüten organlar (diplomasi 
ve konsolosluk nıemurlan), devletler arasındaki anlaşmazîıkların barış 
yoluyla ve kuvvet kullanılarak hal şekilleri devletler unımnî hukukunun 
temel konularıdu*. 

Devletler arası hükmî şahıslar da devletler umumî hukukunun sü-
jelerinden olduğu için, bu hukuk kolu, bunlarm da birbirleriyle ve dev
letlerle olan müııasebetlei'ini düzenler. 

Fertlere gelince: fentlerin, Devletler ımıumî hukulcumm sü jeleri ol
madığı kabul edilmekJe beraber bazı hallerde beynelmilel mahkemelere 
dava açabilmeleri, Istisnaen mümkün kılııunıştır (29). 

6. — MALİ HUKUK ve \rERGl HUKUKU 

(138) — Malî hukuk (veya Maliye hukuku) ve Vergi hukuku hemen 
her memlekette yeni yeni inkişaf etmekte bulunan ve hiç şüphesiz yakın 
bir gelecekte tamamen müstakil hüviyetlere kavuşacak olan iki genç hu
kuk koludur. 

Bu iki hukukun, mahiyetleri ve mevzuları nelerdir? 

Devlet, üzerine aldığı çeşitli hizmetleri yürütebilmek için menkul ve 
gayrimenkul mallara ve paraya muhtaçtır. Devet bu mallan nasıl edinir, 
nasıl elinde bulundurur, nasıl sarf eder? Şüphesiz bıı durumları bası hu
kuk kaideleri düzenlemektedir. Fakat bunlar, hangi hukuk kolunun kai
deleridir? 

Mallarm edinilmesi, kullanılması, elden çıkanlması, bu hâdiselerin 
doğurduğu bütün hukukî durum ve münasebetlerle birlikte esas itibariyle 
İdare hukuku kaideleriyle tanzini edilmiştir. Fakat Maliye ilmi de kısmen 
bu hukuk kaidelerim incelemektedir. 

Paraya gelince, îdare hukuku bu konuya tâl! bir şeküde temas et
mekte, fakat «âmme nıasrallar^ âmme varidatı ve âmme masraflariyle 
âmme varidatmm denkleştirilmesi» meseleleri Maliye ilminin aslî konu
larım teşkil etmektedii' (30). 

(S9) î. I.iitem; F.JT.I eser, C. 1, sf. 279 ve devaır«, 
(30) Fadıî H. Sur: îîaltye derslari/ArJtara, 194g, ef. 
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o halde Maliye ilmi iki büyük problemi tetkik etmektedir: 1) Biza
tihi malî hâdise, 2) Malî hâdisenin halrakî vasatı. 

Bu durumu üe Maliye ilmi, meselâ bizatihi iktisadî hâdise üe bu iktisadî 
hâdisenin hukukî vasatlarını teşkil eden Ticaret hukuku veya Borçlar 
hukukunu birleştirecek bir iliın kolunun alabileceği şekli almış bulvuımak-
ta, diğer bir ifadeyle hakuln olsa ile hukukî oîmaj'aîi! birtek tetkik ko
nusu halinde birleştirmiş bulunmaktadır. 

Biraz daha açıklamaya çalışalım: bir devletin ne suretle sağlam bir 
maliyesi olabileceğini, âmme varidatının artturılmasradaki usûlleri, bu 
varidatın masraflarla ne şekülerde denkleştiıiîebileceğini ves,, araştırmak 
ve malî faaliyetin kendine hâs kanunlarını incelemek başka, teşriî orga
nın devlet maliyesine müteallik mevzuatmı, malî hâdisenin içinde cereyan 
edeceği kukakî muhiti incelemek başkadır. 

Meselâ arz ve talep kanunu, iktisat ilminin kendisine has bir kanu
nudur. Bir malın arzı, talebi karşılamazsa fiat yükselir ve iktisadî ka
nunun tesbit ettiği bir noktada karar kılar. Bu, iktisat ilminin tetkik ko
nusu olan bir iktisadî hâdisedir. Beri yandan, vazu kanun, bir hukuk 
kaidesi koyarak, arz ne kadar aa ve talep ne derece çok olursa olsun, 
fiatın muayj'en bir hadden yukarı çıl-mamasmı emredebilir. Bu ikti
sadî hâdisenin hukuken tanzimi teşebbüsüdür; iktisadî hâdisenin hukukî 
vasatım teşkil eder. Bu hukuk kaidesi ve onun yaratacağı hukukî durum
lar ve neticeler, hukuk ilminin tetkik konusu içinde kalır. 

İktisadî hâdise ile hıılaıkî durum (veya hukukî hâdise) birbirinden 
nasıl ayrılıyor ve her biri kendine hâs olan Umin tetkik sahasına giri
yorsa, Maliye ilminin de miîhtelif olan muhtevasmm ilmî bir elemeye tâ
bi tutulması zarurîdir. 

Netekim bu zanıret kendini hissettirmiş ve âmme hukuku kollan 
arasında Malî hukuk adını alan genç bir hıüıuk kolu teşekkül etmoğe baş
lamıştır, j 

Bu izahata göre Mal! hukuk, devletin malî. faaliyetini düzenleyen 
hukuk kaidelerinin tamamı .olarak tarif edilebilir (31), 

(138) — Malî hukuk, müstakil bir hale getirmeğe uğraştığı 
muhtevasım nasıl Maliye ilminden ve îdare hukukunda.a çekip abyorsa 
Vergi hukuku da Malî hukuka ni.sbetle bir istiklâle doğru yöneljnektedir. 

Esas Teşkilât kanunumuza göre «Vergiı devletin umumî masraflarına 
halkın iştiraki demektir» (mad. 84), VergUer ancak bir kanunla tesis ve 
tahsil olunur. 
(31) Maliys ilmi ve mali hukuJtun mahiyet va tâi'ifleri hakkında bk. Akif Erginay: 

Vergi hukuku preasipleri, Ankara, 1953, sî. 7 vs âevaım, 



ttevletin malî faaliyetinde vatandaşla en genişe ölçüde müıi'asebetîe-
re giriştiği saha, vergilerin tahakkuku ve'tahsili sahasıdır. Bu konuda
ki hukuk kaideleri, Malî hulcuku meydana getiren diğer kaidelerden ba
riz bir şekilde ayrılır. Muayyen bir vergiyle hangi vatandaşların mükel-
ie olduğunu, mükellefiyetlerinin miktarını belirttikten ve ödenmesi gere
ken bu miktarlar tahsil olunduktan, sonra cereyan eden muameleler, dev
letin iç faaliyeti sayılabilir. O halde, Vergi hukuku, Maîî hukuku bir bö
lümü halinde inkişafa başlamaktadır. 

Maliye ilminin, Maîî hukukla olduğu gibi Vergi hukukuyla da çok sı
kı rabıtası vardır. Vergi hukuku, bütün fikriyatını şüphesiz Maliye ilmin
den alacaktır. Vatandaşlardan ne gibi vergiler, ne miktarlar içinde alına
bilir? Bir vergi, hangi şartlar altında memlekete fayda sağlar, hangi şaı-t-
îar altında fayda yerine zarar verir? Sağlara bir devlet maliyesinin vergi 
politikası ne olmahdır? gibi suallere Hukuk değil- Maliye ilmi cevap içe
rebilir. 

.Ş IV. — İŞ HUKUKU • 

1. — 2vIAHÎYETÎ 

(140) — İş hukukuna âmme hukukunun veya hususî hukukun kol
ları arasında yer vermeyip onu müstakU bir paragrafa konu edişimizin 
sebebi, mahiyetinin ta,\'sifi hususunda, hukukçular ara.<3inda hâkim olan 
tereddüttür. 

Tarihî gelişimi itibariyle îş hukukunun Hususi hukuktan doğduğu 
malûmdur. Bugün de bu hukukun sadece işgi-iaveren münasebetini tanzim 
edişi üzerinde durulursa onu hususî huMıka yaklaştırma/veya ithal tema
yülü galebe edebilir. Bununla beraber hususî münasebetlere esasen gün 
geçtikçe daha kuvvetle ve daha şümullü bir şekilde müdahale eden dev
letin, işçi-işveren münasebetlermdeki müdahalesinin maiıiyeti ve şümulü 
üzerinde düşünülürse bu takdirde iş hukukunurl hususî hukukun kollarına 
pek benzemediği görülür. Saniyen iş hukuku,«jş'çi - işveren münasebeti» 
olarak sade bir dille ifade edilen tanzim sahası içinde, ferdî hukukî mü
nasebetlerin yanıaıra hiç değilse 'bü* o kadar da kcllektîf münasebetle
ri, daha doğrusu ilttisadî smiflar miinasebetlet-ini düzenlemektedir. Bu 
nevi bir vazifeyi bugünkü mânâ ve ehemmiyeti içinde bir hususî hukuk 
kolunan deruhte edebileceği düşünülemez. 
,• î ş hukukunun, pozitif hukukun bölümlenmesi içindeki bu nev'i şaîı-
sına münhasır durumu muvacelıssinde, iki Fransız hukuk profesörü- haldi 
olarak bu hukukun, «an'anevî âmme hukuku-hususî hukuk ayrımını ber
hava ettiğini» söylüyorlar (32). 

(32) J. Rlvero et J. Savatier: Proit du Travail, Preasss Univ. 1956, p. 6= 



(141) — Is hukuku, pozitif hukukun en genç koUärmdaii biri, fakat 
İliç şüphesiz onun herhangi bir kohı kadar mühimdir. Bu ehemmiyet ge
rek ele aldığı problemlerin mahiyetinde, gerek münasebetlerini tanzim 
ettiği hukuk süjelerinin adedî nisbetinde kendini gösterir. 

îş hukuku, batıda XIX uncu asrın ikinci yarısından itibaren gelişme
ğe başlamıştır. Bizde ise îş hukukundan ancak 23 senedir bahsedilebil-
ra ektedir, 

îş hukukunun batıda doğuşu ve gelişmesi, yukarda (Arams huku
kunun Hususî hukuku istilâsı) halisinde (Bk. no. 60 ve dev.) belirtme
ğe çalıştığımız şartlar içind^e cereyan etmiştir. Memleketimizde ise bu 
hukuk. Cumhuriyet devriyle birlikte başlayan sanayileşme hareketinin er-
geç doğuracağı işçi sınıfının, işveren karşısmda kendini korumali ve mu
ayyen sosyal hakları elde etmek için mücadeleye başlaması beklenmeden 
pek isabetli bir hareketli, vaktü zamanında devlet eliyle vaz ve inkişaf 
ettirilmiş ve böylece sımf mücadelelerini doğuran sebepler daha doğma
dan izaleye çalışılmıştır. 

2. — MUHTEVASI 

(142) — Mazisi çeyrek asn bulmakla beraber, İş hukukumuzun şek
lî kaynakları hayli kabarık bir hacim teşkil eder. Kısa bir zaman içinde 
seri halinde çıkarılan ana kanunlarla çeşitli nizamnmeîer ve talimatna
melerle bu sahada, bazı bakımlardan hattâ gerektiğinden de mufassal bir 
surette tanzim edilmiştir. Bununla beraber tabiatiyle asıl kaynak 8 Ha
ziran 1936 tarih ve 3008 sayılı îş Kanunudur. 

İş kanunumuz, 1 inci maddesinde, evvelâ işçi'yi tarif eder. îş.çi bir 
iş akdi dolayısiyle başka bir şahsın işyerinde bedenen veya bedenen ve 
fikren çalışan kimsedir. Şayet, bu ikinci halde olduğu gibi, işçinin çalış-
masında «fikrî» bir unsur da mevcutsa, bu unsurun «bedenî» unsura ga
lip gelmemesi, yâni işçinin galtşmasında bedenî mahiyetin fikrî mahiyet
ten kuvvetli olması lâzımdır. ' 

Aynı şekilde, bir iş akdi dolayısiyle kendi işyerinde- başka bir kim
seyi bedenen veya bedenen ve f ilıren çalıştıran kimseye de işveren denilir. 

işçinin işini gördüğü yer ise işyeri'dir. 

Bir işyerinde îş kanununun tatbik edilebilmesd için, kaideten 10 iş
çinin çalışması veya işin yolunda yürüyebilmesi için günde en az 10 işçi
nin çahşmasma ihtiyaç bulunması lâzımdır. Nüfusu 50.000 ve daha yuka
rı olan şehirlerde, 4 işçinin dahi çalıştığı hemen hemen her işyerinde îş 
kanunu tatbik olunur, 
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î ş k&nuEU tatbik edildiği andan itibaren, işçiyle işveren arasındaki 
münasebeti. Borçlar hukuku değil, îş bıüîiıku düaşnler. 

İş hukuku böylece işçiyle iş^'e^en arasındaki aktı münasebeti hu'susî bir 
surette düzenledikten batjka bunların karşılıklı kollektif münasebetlerini, 
meslekî teşekküJîerirıi, işçiyle işveren arasmda çıkabilecek çeşitli ihtilâf. 
Itır; ve bn iMilâflann hukukî yollardan hallini de düaenler. 

(143) — îş hukuku, esas itibarij'le millî (yahut ig) hukuktan ol
makla beraber, ele aldığı problemlerin milletlerarası sahadaki pek büyük 
ehemmiyeti bu hukuka milletlerarası bazı kaynaklar vermekte ve onu 
beynelmilel taniainûlere de nıerzu kılmaktadır. 

MiUeterarası iktisadî rekabet ve smıf mücadelelerinin XIX uncu asrm 
sonlarında ve XX inci asrın başlarında işçilerin beynelmilel dayanışması 
davasiyîe millî jilândan milletlerarası plâna nakli îş hukuku ve sosyal gü
venlik konularında beynelmilel tedbirlerin alınrnassma ve işçi meselelerine 
beynelmilel hal çareleri bulunmasına milletleri Korîîunış ve iş hukuku, 
binnetice, milletlerarası tan simlere ihtiyaç gösteren mületlerarası pek mü
him bir mesele halini iilmıştır. 

Bu husus ta.milletîer ar ası tanzim teşebbüsleri bidayette hususî kay
naklardan gelmiş ve uilıayeL 3919 Versailles (Versay) muahedesi 387 
ilâ 427 nci maddelerinde bir îılilletlerarası Çalışma Teşkiîâtmm kuı-ul-
masmı, bu Teşkilâtla ajan muahede ile kuıulmakta olan Milletler Cemi-
yeti'ne bağlanmasını ve sulhun korunması için şu esasların, muahedenm 
taraflarmı teşkil eden milletlerce gerçekleştirilmesini kabul etmiştir. 
(33): - .' 

1) Emek, bir ticaret metaı olai-ak kabul edilmemelidir. 

2) İşçüer ve işverenler meslekî cemiyetler (sendikalar) teşkil ede
bilmelidir. 

3) Haftada azannî 4S saat mesai esasıj işgilerin hafta tatiline haklan 
kabuî edilmeli, çocukîarm çalışması ııs.en olunmalıdır, 

4) LşçUere verilecek ücret, onlarm münasip bir hayat seviyesinde ya
şayabilmelerini mümkün kılmalıdır. 

5) îşçiîer arasında, ücret bakımmdan kadm-erkek ayrımı yapılmama
lı, yabancı işçiler de âdilâne bir muameleye tâbi kılınmalıdır. 

I inci ve II inci Cihan harpleri arasında yapılan çalışmalarla iş ha
yatını ve işçilerin güvenliğini koruyacak tedbirler geliştirildi. II inci Cihan 

(33) Ferit H. Saymen: TürK tş Hukuku, 1st. İÖ54, »f. S8. 
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hai'biiüii sonunda kumlan Birleşmiş Millet'sr Teşkilâtı bünyesi içinde, 
eski Çalışma Teşkilâtı daha mütekâmil bir bünye ve daha gelişmiş pren
siplerle yer aldı. 

(1-14) — Bugi'ın. Minetlerarası Çalışma Teşkilâtı (Oi'ganiBation In
ternational du Travail •—/International Labour GrganİBation) 1) Beynel
milel Çalışma Konferansı. 2) İdare Konseyi n^; S), Beynelmilel Çalışma 
Büi'osn'ndan meydana gelmektedir. 

Birleşmiş AÜlletler Teşkilatı üyesi olan her devlet. Beynelmilel Çalış
ma Kont'eransuıa biri işçi, biri işveren ve İkisi de Hükıimet temsilciai 
olarak 4 temsilci göndermekle ve milletlerarası alanda îş hukukunun ve 
äOäya] güvenliğin esaslarını tesbit eden bu konferans, 10 u işçi, 10 u iş
veren ve 20 si de Hükümetler teHisileilcri olmak üaere 40 kişiden mürek
kep olan İdare Konseyini. segnıekte, îdare Konseyi de, teabit edilmiş olan 
beynelmilel prensiplerin her memlekette gerçekleşmesi işini sağlamak yo
lunda ara^ştırmalar, anketler, teknik yardımlar ve yayınlarla çalışmakta 
olan Beynelmüel Çalışma Büi'osu'nu (Bureau International du Travail = In
ternational Labour' Office) sevk ve idare etmektedir. 

(14S) — jMiUetierarası Çalışma Teşkilâtının faaliyetinde ilham aldı
ğı ve gerçekleştirmeğe çalıştığı prensipler, yâni dünya tş hukukunun ve 
sosyal güvenliğinin esasları sxmlardir: 

1) Emek, bir ticaret metaı değildir. 

2) Nerede olursa olsun sefalet, dünyanın her tarafında refahı teh
dit eder. 

3) Söz hürriyeti ve dernek kur-ma hürriyeti, sosyal gelişme için za
rurîdir. 

4) Herkese iş bulunmalı ve ücret, insanca bir hayatı idameye yeter 
. olmalıdır. ' * 

5) Sosyal gUvenllk tedbirleri vo sürhî yardımlar daima geUştirilrae-
Udü'. 

6) Analıiî ve gocukluk korunmah, işgiler yeteri kadar gıdayı ııaitia-
ka alabilmeli', işçilere yaşanabilir evler ve boa s!am.anlan için eğlenceler 
sağlanmalıdır. 

7) Meslekî bilgileri edinme ve mesleğinde yetişip ilerleme hususun
da işçUere müsavi imkânlar tanmmalidw. 

8) işyerinde gereken sağlık ve korunma tedbirleri mutlaka alınma-
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{146) —» O halde bu alandaki bütün çalışmaların iki ana hedefe yö
neldiği görülüyor: evvelâ işçiye bugünü için insanca bir hayatın temini 
îâzımdiî'; saniyen, işçi, yarınından ernin oîmahdir. 

Yarmmdan emin olmak her insamn, bilhassa ileri yaşlaz'da duydu
ğu en büyük endişedir. însan herhangi bir sebeple çahşam.az hale geldiği 
ihtiyarladığı, hastalandığı, sakatlandığı zaman sürünmemek gene insan
ca bir hayata devam edebilmek için çırpınır. Zenginler, mallarından ve 
paralarmdan bir kısmını «elden ayaktan düşecekleri gün» için ayırırlar; 
memurîaruı hizmetten ayrıldıktan sonraki hayatı emeklilik rejimleriyle 
devletçe teminat altına alınmıştır; aynı şekilde işçilerin de «kara günle
rinde» himayeleri lâzımdır. İnsanlar, yarınlarına güvenle bakabilnıelidir-
1er. Bu güven ihtiyacı çalışma alanında genel olarak Sosyal Güvenlik me
selesini doğurmuştui". 

Bugün için, emeğiyle geçinen insana bu güvenliği sağlamak, devlet
lere düşen pek mühim bir vazife, bir ânun-e hizmeti'dir. 

Devletler bu hJzmeti milletlerarası ve millî esaslar dahilinde görebil
mek için soiäyat sigortalar tesis etmişlerdir. Bizde 1945 yılında 4?92 sa
yılı kanunla kurulan îşçi Sigortalan Kurumu «İş hayatında türlü halle
re karşı ilgUi Sigorta kanunu hükümlerini, uygulamak» la görevlidir. 

Bizde iş kazaları, meslek hastalıkları, analık, haftalık, maluliyet, ih
tiyarlık ve ölüm, sosyal sigortalara mevzu teşkil eden rizikolardandır. 

§ V. — VStJL HUKUKLÄKI 

1. — USOLDN MAHIYETI 

(14^) — Hergünki dilde, bir işin yalpılısında takip edilen kaidelerin 
tamammı ifade eden ve metot mânâsnıa kullanılan usûl kelimesi, hukuk 
dilinde biri dar, diğeri geniş olmak üzere faiklı iki mânâya gelir. Dar 
mânâda usûl, hukukî bir neticeye, bir karara varmak içm takip olunan 
kaidelerin, yapılan muamelelerin tamamını ifada eder. Geniş mânâda ise 
usûî. Hukuk usûlü veya Ceza n'sûlii birleşik terimi halinde hukuk veya 
ceza mahkemelerinin kazaî kararlara varabilmek için takip edecekleri 
yollar ve yapacakları muamelelerle birlikte hukuk ve ceza mahkemeleri
nin kuruluşlarını, vazife ve selâhiyetlerini. bir da\-ada tarafların riayet 
edeceği hususları, mahkeme kararlaîunn iera ve infazını tanzim eden hu
kuk kaidelerinin tamamını ifade eder. Burada «usûl» terimini bu uıânâ-
smda kullanıyoi'uz. 

Genel olarak adaletin tevziine ve ihlâl edilen hukuk kaidesinin müey-

yedesinin tatbikine müteallik olan hnkuk ve ceza usûllerinin, amme hu
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İîuku-hususî hukuk ayrımı muvacehesindeki mevkii münakaşalardan kur
tulmuş değildir. Cezalandırma hakkımn devlete aidiyeti ve muayyen bir 
şahsa karşı dahi olsa işlenen bir Suçun herşeyden önce cemiyete karşı 
işlenmiş sayılacağı yolundaki görüşlerin kuvvetlenmesi, diğer bir ifadey
le, cezada davacı mevkiine devletin gegişi, ceza usûlünün, âmrne hukuku
nun kolları arasında yer alması icabedeceği öne sürenlere hak verdir
mekle beraber, hukuk usûlü içüı aynı şey varit değildir. Hukuk davası, 
hususî hukuk münasebetlerinden doğabileıı bir davadır. Fert, hakkı uğ
runa, isterse mahkemeye başvurur, isterse başvurmaz. Bir hususî hu
kuk itıtilâfuun mahkemeye-arzı, taraflar arasındaki münasebetin mahi
yetini değiştirici değildir. Buna mukabil, hususî hukuk ihtilâflarmda da 
olsa, hak dağıtma işinin bir âmme hizmeti halinde devletçe deruhte edil
diği ve hukuk usûlü kaidelerinin, aynı zamanda-ve bilhassa-bu hak da
ğıtma hizmetinin icra sartlarmı belirttiği ileri sürülerek, hukuk usûlünün 
de âmme hukukunun kollarından biri olduğu iddia edUebilir. Netekim bu 
hukuk kolunu da, ceza usûlü gibi âmme hukukunun kollan arasında mü
talâa edenleıin dayanmak istedikleri nokta budur. Fakat hukuk usûlünün 
bu görünüşü bizce onun hususî hukuktan olduğu yolundaki iddiaları ta
mamen çüiTitücü değüdir. Mahiyetleri münakaşalı kollan muhtelit bir 
gi'up halinde incelemek müreccahtır. 

Kaldı ki usûl hukukları, isimlerinin de delâleti veçhile, maddî hukuktan 
değUdir; yâni hakkın ve hukukî münasebetin mevcudiyeti veya ademi 
mevcudiyeti ve mahiyetine değil, nizaın (ihtilâfın) halline ve ihlâl edilen 
kaidenin müeyyedesinin tatbikine müteallik şekli hukuku meydana geti
rirler. Bu bakımdan da bunların maddî hukuktan ayrı bir kısımda ele 
alınmaları münasiptir. 

(148) — Usûl hukukları, yukarki izahlar sırasında da temas ettiği
miz gibi Hukuk ve Ceza kollarından meydana gelirler. Hukuk usûlü, hu
susî hukuk ihtilâflannın hallinde hukuk mahkemelerince ve taraflarca 
riayet edilecek^ kaidelerin tamamından meydana gelir. Ceza asûlü ise suç-
larm takibinde ye suçluların muhalcemelerinde tatbik edilecek kaideleri 
içinde toplar. Bu sebeple, bunlara Hukuk nıııhakemeleri usûlü ve Ceza 
mnlmkemeleri usûlü de denilir. Esasen bu usûl sahalarım tanzim eden 
kanunların taşıdıkları isimler de böyledir. 

2. — HUKUK M U H A K E M E L E R I U S O L Ü 

(149) — Hususî hukuk ihtilâflarmın nasıl halledileceğini gösteren 
bu hukuk kolunun ana kanunu olan Hukuk Usûl-ü Muhakemeleri kanu
nu, İsviçre'nin Neuchâtel (Nöşatel) kantonunun bu konudaki kanununun 
&z çok değişiklikle yapılan tercümesidir, Büyük Millet Meclisince İS Ha
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ziran 1927 de 1086 numara ile kabul edilmiş ve 4 Ekim 1927 de yliıiir-
lüğe girmiştir. 582 maddeden mürekkeptir. 

Hukuk davaları, bu kanuna göre, hukuk mahkemelerinde açılır. Da
vanın açılması, «dava arzuhali» denilen ve alelade dilekçe şeklinden çok 
farklı bir tarzda kaleme alman bir müracaatnamenin usûlüne göre malı-
kemeye tevdii ile mümkündür. Arzuhal, karşı tarafa tebliğ olunur ve da
vaya cevap istenir. 

, Davalı (dava olunan = müddeialeyh) davacmın (müddei) iddiasmı 
kabul ediyorsa mesele yoktur. Hâkim hükmünü verir. Fakat bu hal şüp
hesiz nâdirdir. Zira iddialar kabul edilse tabiatiyle mahkemeye müracata 
hacet kalmazdı. 

O halde davacı, iddialarını isbatla mükelleftir. Bu hususta davacı 
tarafmdan mahkemeye ibraz edilebUecek beyyineler (deliller) çeşitlidir. 
Davacı şahit gösterebilir; halli hususî bir takım bUgilere ihtiyaç göste
ren noktaların aydmlanabilmesi için bilirkişiye müracaat edümesini iste
yebilir; hâdise mahallinde mahkemece keşif yapılmasını talep edebilir. 
Hâkim bu delillerin sıhhatini tâyinde takdir selâhiyetini haizdir Şahidin 
şehadeti, bilirkişinin raporu, bizzat mahallinde yaptığı keşif, iddiaların 
doğruluğu hususunda hâkime tam bir kanaat vermiyorsa hâkim bu de
lillerle bağlı olmaz. Buna mukabil şahıs senet gösteriyor veya kanunen 
mümkün olan bir halde yemin ediyorsa hâkim senette ve yeminle bağlı 
olur. Diğer taraf bunlarm aksini isbat etmedikçe iddia sabit demektir. 

Davacmm böylece ileri süreceği delillere mukabil .davalı da bir takım 
defi'ler (yâni mukabil çürütücü deliller) dermeyan edecektir. Davalı da 
şahit dinletebüir, bilirkişi incelemesi yapılmasını isteyebilir, keşif talep 
edebiliı*, senet gösterebilir, yerine göre karşı tarafa yemin teklif edebilir 
icabında bizzat hâkim de, iki taraftan birine yemin teklif edebilir. 

Eğer davacı davasında haklı çıkarsa «dava kabul olunur.'». Şayet da
vacı davasmı isbat edem.ezse, «dava reddolunur». 

(150) — Hiçbir vakit hâkim kendiliğinden bir davaya bakamaz. Her
hangi bir mahkemenin davaya bakabilmesi için, bir dava arzuhali ile ha
rekete getirilmesi şarttır. 

Aynı şekUde hâkim, davacmm talebiyle de bağlıdır; davacının iste
mediği bir şeye hükmedemez; istediğinden fazlasına hükmedemez . 

Hukuk ınahkemlerinde hâkim, taraflarm ileri sürecekleri deliller ve 
mukabil delillerden başka bir takım delilleri nazara alamaz. 
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Hâkim, taraflar, davanm mahiyeti ve deliller ve defil6r hakkmda hu
susî surette malûmat sahibi bulunuyorsa, bu hususî bilgisini, vereceği hük
me mesnet yapamaz. 

Hukuk mahkemesinde hâkim, takip edilmeyen davaya kendiliğinden 
devam edemez; yâni hâkim, taraflann neticeye doğru yürütme-dikleri, 
peşini bıraktıkları davayı bizzat neticelendiremez. 

(151) — Hukuk davaları, 1) Eda davaları, 2) Tesbit davaları ve 3) 
înşai davalar olmak üzere üç gruba ayrılır (34). 

1. — Eda davaları : Başkasma karşı bir şeyi yapmak, yapmamak 
veya vermek vecibesi altında bulunan kimseye karşı, bu vecibeyi yerine 
getirmesi için açılan davalardır. Bunlara «mahkfimiyet davaları» da de
nilir. Tabiatiyle davalı burada bir cezaya değü, esasen mükellef oduğu 
şeyi yapmaya, yapmamaya veya vermeğe mahkûm edilmektedir. Meselâ 
bir kimsenin diğerinden alacağmı tahsil hususunda açtığı dava bu çeşit 
bir davadır. îddia sabit olursa, davalı, muayyen bir parayı ödemeye (bir 
şeyi vermeğe) mahkûm edilir. 

2. — Tesbit âavalan ; Bir kimsenin diğeriyle muayyen bir hukukî 
münasebeti olduğunun, muayyen bir hukukî durumun veya «hak bakı
mından değeri olan bir vakıanın* mahkemece tesbiti için açılan davalar
dır. Meselâ kaybolan bir kimsenin yakınlarından birinin o şahsın sağ ve
ya ölü olduğunun tesbiti için açacağı bir dava, tesbit davasıdır. 

3. — înşaî davalar : Bu davalar yeni hukukî durumlar yaratan ve
ya mevcut hukukî durumları değiştiren yahut sona erdiren davalardır. 
Burada davacı bir kimsenin bir şeyi yapmaya, yapmamaya veya verme
ğe mahkûm edilmesini veya bir hukukî durum veya münasebetin tesbi-
tiıd değil, hâkim hükmü obnaksızm doğamıyacak bir neticeyi talep et
mektedir. Me%elâ evlenmenin butlanı hakkmda açılan bir dava. inşâ! ma
hiyettedir. 

(152) — Mahkemelerin bütün faaliyeti davalara bakmaktan ibaret 
değüdir; yâni mahkemeler Her zaman nlzâ halletmezler, bazan nizasiK 
işlere de bakarlar. Meselâ bir kimseye bir vasi tâyini, bir evlât edinme 
mukavelesinin veya bir tesis senedinin tescili mahkemece yapüır. Fakat 
bunun igiıı şüphe yok, mahkemeye müracaat etmek lâzımdır. Bu müra
caatta bir kimse, başka bir kimseyi dava etmemekte, mahkemeden baş
ka bir kimse aleyhinde bir hüküm istememekte, fakat sadece ifası hâki
me havale edilmiş olan nizâsız bir işin görülmesini talep etmektedir. Bu 

(34) Sabri Şakir Ansay: Hukuk Yargılama Usûlleri, 1957 tabı, sf. 217 ve müteakip. 
t > » : Hukuk Bilimine başlangıç, 1958 tabı, af. 213 ve müteakip. 
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bir nevi «idarî muamele» mahiyetindedir. Mahkemenin aslî fonksiyonu 
dava halli olduğu halde, burada dava halledümemekte ve hâkim-hususî 
bir ehemmiyeti olduğu için ifası kendisine verilmiş-idarî bir işi görmek
tedir. Mahkemelerin bu gibi işlerine nizâsız kaaâ denir. 

.3, — I C R A V E İFLÂS HUKUKU 

(153) — Mahkeme usûl kanununa göre tarafların iddia ve müdafa
alarını dinledikten ve gereken bütün incelemeleri yaptıktan sonra kimin 
haklı, kimin haksız olduğunu, hakkın mahiyetini ve miktarını, haksı.r, çı
kanın haklı çıkana karşı neler yapacağını veya yapmayacağını yahut ne 
vereceğini, ne kadar vereceğini k.ararında belirtir, ilerde izah ede
ceğimiz gibi kesinleşen, j 'âni muhkem kaziyye (kesin hüküm) halini alan 
mahkeme kararının icaplarının yerine getirilmesi lâznımdır. 

Bazan aleyhindeki dava sabit olan davalı mahkemenin hükmünü ken
diliğinden yerine getirir; vereceğini verir, yapacağını yapar. Fakat bir
çok hallerde de davalı hükmün neticelerinden kurtulmağa çalışır. Halbu
ki hak hak'tır; medenî bir cemiyette haİJ olarak 1 kuruş ile 1 milyon 
arasında hiçbir fark yoktur. Devlet mahkeme kararı gereğince haklının 
hakkmı diğer taraftan alıp ona teslim etmekle mükelleftir. Bu işi yapa
bilmek için bir İcra teşkilâtı meydana getirmiştir. Bu teşkilât, gerekti
ğinde devletin her türlü zorlama vasıtasından, ordusundan, donanmasın
dan istifade eder ve hakkı mutlaka yerine getirir, getirmesi lâzımdır. Hak
kın yerine gelmediği, haklıj'-a hakkmm verilmediği bir toplulukta dev
letten bahsedilenle!?. _ • 

(154) — Mahkemenin tanıdığı bir hakkuı hak sahibine fîlen ne su
retle sağlanacağı 9 Haziran 1932 tarihinde Büyük Millet Meclisince ka
bul edilen 2004 sayılı tera ve İflâs kauuıumda gösterilmiştir Bu kanun 
da aslında yerli bir kanun olmayıp isviçre'nin aynı konudaki federal ka
nununun gene azçok değişikliklerle yapılan tercümesine bizim kanun va-
zumız tarafından eklenen bazı hükümlerle meydana getirUmiştir. Tama
mı 370 maddedir. 

Bu kanunu tatbik etmek üzere her asliye mahkemesi çevresinde lü
zumu kadar icra dairesi kurulmuştur. Her icra dairesinin başında bir 
«icra memuru» bulunur. İcra dairesi ve memuru olmayan yerlerde bu va
zifeyi mahkeme başkâtipleri görür. 

Gene aynı şekilde, her asliye mahkemesinin çevresinde bir İflâs da
iresi bulunur. İcabeden yerlerde. Adliye vekâleti bu iki çeşit daireyi bir
leştirebilir. 

tcra ve iflâs dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikâyetlerle 
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itirazları incelemek üzere tcra Tetkik Mercileri teşkil edilmiştir. Tetkik 
mercilerinin başında kaideten bir İcra hâkimi bulunur. Yoksa başka bir 
hâkim de olabilir. 

(155) — Mahkeme karariyle sabit olan bir hak iki şekilde yerine ge
tirilebilir: davacının hakkı ya nakden ödenecek veya aynen yerine geti
rilecektir; muayyen bir miktar paranın ödenmesi veya bir malm teslimi. 
j^ahut bir duvarın yıkılması gibi... Eski devirlerde görüldüğü gibi, bugün 
borçlunun esaret altına alınması, hapsedilmesi, öldürülmesi gibi iptidaî 
Uiîûlîer mevcut değildir. 

Eğer hakkın teslimi bir miktar paranın ödenmesi suretijde olacaksa 
icra memura, borçluyu ödeme'ye ve ödemezsemallarmı beyana davet eder. 
Menkul ve gayrimenkuîleri ve nakte tahvil edebilen hakları tesbit edilen 
borçlunun, mallarından değer itibariyle borcuna tekabül edecek olan kısmı 
icra marifetiyle satılır ve b'orç miktarınca elde edilen para alacaklıya öde
nir. Buna haciz yoluyla takip denilir. Borçlunun borcu ne kadar olursa olsun 
onun bilaistisna bütün mallan haczedilmez, icra ve îflâs kanununun 82 nci 
maddesine göre borçlunun şahsı ve mesleği için lüzumlu elbise ve eşya-
siyle borçlu ve aüesine lüzumlu yatak takımları, ibadete mahsus kitap 
ve eşya, vazgeçilmesi kabil olmayan mutbak ve pek lüzumlu ev eşyası, 
borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin ntaişeti için zarurî olan arazi, çift 
hayvanları ve nakil vasıtaları, borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecek ve ya
kacakları, gelecek mahsul için lâzım olan tohumluk vs haczedilmez, 

Borçlu tacir ise kendisinin iflâsı istenebilir. İflâsa mahkeme karar 
verir. Borçlunun, haczi caiz olan mallarının tamamma, iflâsta masa de-
nUir. Burada «masa» kitle demektir. 

Haczedilen veya masaya dahil olan mallar üzerinde borçlu tasarruf 
edemez. Bu mallarm tasfiyesi ve alacaklılara haklarının ödenmesi lâ
zımdır. 

Borçlunun mallan, alacaklının veya alacaklıların haklarmı tamamen 
karşılamıyorsa bu takdirde alacaklılara aciz vesikası adı altında bir vesi
ka verilir. Bu vesikada bakiye alacak miktarı gösterUir...Alacaklılar bu 
vesika ile borçluyu takip ve imkân hasıl olan her halde, ondan alacakla
rının geri kalanını tahsU edebUirler. 

Borçlu, borçlu olduğu miktarın üçte ikisine saMp olan aîacaklılarm 
muvafakatiyle onlarla bir konlîordato yapabilir. Bu bir anlaşmadır. Bü
tün borç j^ekûnunun üçte ikisi nisbetinde alacaklı olan veya olanlar bu
na razı olurlarsa, geri kalan alacaklılar da ister istemez bu konkordato
ya tâbi olurlar. Konkortatoda, borçlu, alacaklılarına en az % 30 tediye
de bulunur ve üst tarafı % 70 in tediye zamanları ve şartları hususun-
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da onlarla anlaşır. Tacir olan ve olmayan borçMar konkordato teklif 
edebilii'ler. Konkordatonun nraleber olabOnıesi mahkemenin bunu tasdi
kine bağlıdır. Konkordatodaki şartlar yerine getirilmezse, alacaklılar 
konkordatonun feshini isteyebilirler. Heîe konkordatonun suiniyctii öhna-
fq halinde fcf.hi derhal talep edilebilir. 

(136) — İcra ve iflâs kanunu ilıtiyatî haciz usûlünü de kabul et
mektedir. Rehinle teminat altına almmamış bir borcu alacaklısı, borçlu-
Riın, kendisinden mal kaçırması tehlikesine karşı onun elinde veya ona 
ait olup da başkalarının elinde bulunan mallarına ihtiyatî haciz konul
masını talep edebihr. Mahkeme aîacakhıun ileri sürdüğü sebepleıi varit 
görürBe ihtiyatî hacıze karar verir. İhtiyatî Iıacis, borçlu borcuna muka
bil diğer sağlam bir teminat gösterebildiği takdirde kaldırılu*. Fakat borç
lu bu teminatı gösteremezse de ihtiyatî haczin ilânihaye devamına imkân 
yoktur. İhtiyatî haczi koyduran alacaklı mahkeme kararma bağlanmış 
bir alacalî varsa yedi gün içinde bu alacağım takip ve tahsil muamele
sine girişmeli, elinde henüz bir mahkeme karan yoksa bu takdirde ajTîi 
müddet içinde dava açmalıdır. 

4. — .CEZA MUHAKEMELERİ USÛLÜ 

{157) — Eski devirlerde birçok suçların sadece suçlu üe mağdur ara-
.«mda bil- mesele telâkki edildiğinden bahsetmiş, fakat bugünki cemiyet
te pek mahdut sayıda ve nisbeten ehemmiyetsiz suçlarda bu düşüncenin 
devam ettiğini, suçların pek büyük bir kı.smmnı cemiyete kaj-şı işlenmiş 
.•sayılmakta olduğvuıu söylemişlik. Bu duwimdan dolajndir ki, ceza müey-
yedeli bir hukuk kaidesinin ihlâlinden' dolaj-ı suçlu ekneri halde, peşinde, 
m-ığdurdan önce Cumhuriyet Müddeiuraumîsini göiTnektcdii'. Cumhuriyet 
müddeiumumî.si devletin >-e toplumun avukatıdır; suçluyu âmme namına, 
âmme dnvasi açmak suretiyle takip eder. Sultan bizzat zar.ır görenin 
suçla hakkında, açtığı ceza dava.sma da şahsi dava. denilir. 

Suelulsnn meydana çıkarılması ve cezalandırılması .konusundaki hu
kuk kaidelerinin tamamından- meydana gelen. Ceza mukakcmeleri usûlü 
ile az e -̂vcl incelediğim iz Plıskuk ınuhakem.'::leri usûlü ojasmda mütead
dit farkla}- A'ardır (35) : 

1. --• Hukuk muhakoaıeJcri usûlü, şahıslar ara.'jmdaki hususî hukuk 
' ilîtilâflarınm hallinde ve hususî hakların sağlanmasında tatbik edildiği 

halde, Ceaa muhakemeleri usûlü sosyal niisamni ceza yolundan korunmn-
Ri isinde tatbik edilir. 

(3.5) Î.Î. Tahir Ta?aer: Ceza Muhaîtamcîcıi l?.sÛW, 3 ünoti bası, İÖSö, sf, 7. 
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2. — Husus! hukuk ihtilâfları, sadece taraflar arasında bir mesele 
teşkil ettiği için şahıslar, haklarını dava yoluyla arayıp aramamakta ser-
besttii'ler; Hukuk muhakemeleri usûlü, kimseyi, muayyen bir davayı aç
mağa mecbur etmemiştir. Buna mukabil, işlenen bir suç, herşeyden önce 
suçluyla cemiyeti karşı karşıj^a getirdiği için pek büyük bir ekseriyet teş
kil eden hallerde, müddeiumumiler, âmme davası ağmak ve guçîuyu takip 
etmek mecburiyetindedirler. 

3. — Hukuk muhakemeleri usûlünde davacı, davasmı İsbatla mükel-
leftii'. Ceza muhakemeleri usûlünde ise delillerin toplanması evvel emirde 
hâkime verilmiş olan bir Vasifedir. Müddeiumumi ve varsa şahsî davacı, 
ceza muhakemesinden hâkirain yarduncısı olabilirler. 

i. — Hukuk muhakemeleri usûlü, bazı iddiaların muayyen delillerle 
isbaüm şart koşmuştur. Meselâ 50 liradan fazla alacakların senetle isba-
tî zanıırîdir. Halbuki Ceza muhakemeleri usûlünde, hâkimin vicdanî ka
naati esastır ve bu kanaatin teşekkül etmesine yarabilecek olan herşey 
bir delil teşkil edebilir. 

Ce^a muhakemeleri usûlü hakkmdaki 4 Nisan 1929 tarih ve 1412 
sayılı kanunumuz da yerli bir kanun olmayıp 1877 tarihli Alman Ceza 
muhakemeleri usulü kanununun mahkemeler teşkilâtına müteallik bazı 
hükümleri bir tarafa bırakılarak yapılan bir tercümesidir. Tamamı 426 
iBsddedir. 20 Ağustos 1929 tarihinde yürürlüğe'girmiştir. 

(158) — Ceza muhakemeleıi usûlü, âmme d3,vasmm üç. tahkikat 
(kovuşturma) safhasmdan geçeceğini belirtmiştir. Bu safhalar 1) Hazır
lık tahkikatı, 2} tik tahkikat ve 3) Son tahkikat safhalarıdır. 

1. — Hazırlık tahkikatı : Suglara ait ihbarlar müddeiumumiliklere, 
zabıta makatnlarma, sulh hâkimlerine jrapılabiîir. Bu makamlara intikal 
ettirilmek üzere vali, kaymakam ve nahiye müdürlerine de ihbarda bu
lunulabilir. İhbar eğer «özlü ise, bir zabıt varakası tutulur. 

Muhtelif roakamîaro. yapılan ihbarlar Cumhuriyet'Müddeiumumilik
lerine intikal ettirilir. 

Cumhuriyet müddeiumumisi bir ihbara veya herhangi bir suretle bir 
siUQun işlendiği inancım verecek bir hale muttali olur olmaz, âmme dava
sı açıp açmamak icabcttiğini anlamak üzere işin hakikatini araştu'maya, 
mecburdur. Müddeiumumi, sadece sanjğm aleyhinde değil, lehinde olan 
hususları ve delilleri de araştırır. Bütün zabıta makamları, bu tahküîa-
tnı yapılmasında müddeiumuraîııin emirlerini ifa ile mükelleftir. 

Hazırlık tahkikatı denilen bu tahkikatın sonunda, müddeiumumi, âm
me dav.asmm aftiîmasj gerektiğini görür.iäe, j^erine göre. ya işi bir M?p-
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name ile ilk tahkikat safhasına intikal ettirir, yahut da gene suçun ma
hiyetine bakarak, doğrudan doğruya bir iddianame ife son tahkikat saf
hasına yâni suçluyu yargılayacak olan mahkemeye tevdi eder. 

Şayet âmme davasının açılması gerekmiyorsa bu takdirde müddei-
ırnıumî bir ademi takip (takipsizlik) karan verir. Bu karara karşı suç
tan zarar gören kim.se 15 gün içinde, müddeiumumînin mensup olduğu 
ve ağır ceza işlerini gören mahkemeye en yakın bulunan ağır ceza mah
kemesinin reisine itiraz edebilir. Reis, hazırlık tahkikatı evrakını tetkik 
eder ve lüzumlu görürse âmme davasmm açıUîiasına o karar verir. Lü
zumlu görmezse, kendisme yapılmış olan itirazı reddeder. 

(519) — %. — îlk tahkikat : Ağır ceza mahkemeleri tarafmdan ba
kılmak icabeden davalarda ilk tahkikat safhası mecburîdir. Asliye ceza
ya tabi olan suçlarda ise müddeiumumi dilerse ilk tahkikata müracaat 
eder, dilerse etmez. Sulh cezaya tâbi i,şlerde ise ilk tahkikat yoktur. 

îlk ta,hkikat sorgu hâkimi denilen bir hâkim tarafından yapılır. 

Sorgu hâkimi, kanunen gerekli şartları görmezse, müddeiumumînin 
ilk tahkikatın açılması hakkındaki talepnamesini reddeder. Bu karar aley
hine müddeiumumî asliye cesa mahkemesi nezdinde itirazda bulunabilir. 

îlk tahkikatın hedefi, sanık hakkında son tahkikatın açılmasını ve
ya muhakemesinin men'ini icabettirecek delillerin toplan m asıdır. Sanık 
ilk tahkikat safhasında yeniden .sorguya çekilir. 

İlk tahkikat safhasındaki muameleler kaideten gıyabî olarak cereyan 
eder; yâni sorgu hâkimi ara.ştırınalannı yaparken sanık, müdafii, müd
deiumumî, şahsî davacı gibi şahıslar hatır bulunamazlar. Sorgu hâkimi 
lüzum görürse şahit dinler, bilirkişiye müracaat eder, keşif, muayene, 
zapt ve arama yapabilir. Samğm lehinde ve aleyhindeki bütün delilleri top
lamağa ve muhafazaya çalışır. 

İlk tahkikatı, tamamladığma kani olan sorgu hâkimi, esas hakkındaki 
iddianamesini hazırlamak üzere evrakı müddeiumumiye iade eder. 

Müddeiumumî ilk tahkikatı yeleri kadar derinleşmiş görmezse, onun 
geliştirilmesini sorgu hâkiminden isteyebilir. Sorgu hâkimi bu talebi red
dederse, müddeiumumî asliye ceza mahkeme.si nezdinde itirazda bulunur. 

îlk tahkikatı yeter gören müddeiumumi esas hakkındaki iddianam_e-
sihi hazırlar. Müddeiumumi son tahkikatın açılmasını istiyorsa iddiana
mede suçun mahiyeti, tatbiki gereken kanun hükümleri, deliller ve du-
ınışmanm yapılması icabeden mahkeme belirtilir. 

Dosys-, müddeiumuminin iddianamesiyle birlikte tekrar sorgTi hâki-
îHine gelir. 
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Müddeiumumi ya son tahkikatın açılmasını veya muhakemenin men'-
ini (yâni sanığm peşimn bırakılmasını) yahut da son tahkikatın muvak
katen tatiline karar verilmesini i s t ^ , 

Sorgu hâkimi, müddeiumumînin iddianamesiyle bağlı olmaksızm bu 
husustaki kararını verir. Sorgu hâkiminin karan da müddeiumumînin 
iddianamesindeki hususları ihtiva eder. 

Sorgu hâkiminin, son tahkikatın açılması hakkında vereceği karara sa
nık itiraz edemez Muhakemenin men'ine dair olan karara ise müddeumu-
mî, asliye ceza mahkemesi nezdinde itiraz edebilir. 

(160) — 8. — Son tahkikat : Bu safha, sanığın, işlediği suçtan do
layı vazifeli mahkemede yai'gılanması safhasıdır. Duruşmanın yapılacağı 
günü mahkeme reisi tâyin eder. 

Son tahkikatın açılması hakkındaki karar, celpname Ue bh'likte sa
nığa bildirilir, 

Mahkeme ı-eisi dui"uşmayı idare eder. Kanunda yazılı belli haller 
müstesna, hukuk mahkemelerinde olduğu gibi ceza mahkemelerinde de 
duınışma herkese açıktır. Mahkeme kendiliğinden şahit ve büirkişi celbede-
bilir ve her türlü delilleri toplayabilir. 

Muhakeme su-asmda sanığın, son tahkikatm açılması hakkmdaki ka
rarda veya müddeiumumînin iddianamesinde yazıü olmayan başka bir suç 
işlediği de ortaya çıkar ve o suçun muhakemesi de aynı mahkemenin va-
zjfesine girer yahut suç ağır ceza mahkemelerinin bakacağı suçlardan 
olmazsa, müddeiumumînin talebi ve sanığın muvafakatiyle mahkeme bu 
.suçu da elindeki suçla birleştirerek yargılar. 

Son tahkikatm, yâni vazifeli mahkeme huzurundaki yargılam-anm 
sonunda, mahkeme sanığın, kendisine istinad olunan suçu işlediğine ka
naat getirirse onu gereken cezaya mahkiÂm eder. Hüküm, gerekçeli olma-
hdır. Hükmün bildh'ilmesi, ya onu okumakla, yahut da başlıca noktaların 
sanığa anlatılmasiyle olur. Sanığa, hükme karşı nasıl ve nereye itiraz 
edeceği de büdirilü*. 

Hüküm, hâkimler müstesna, mahkemede bulunanlar tarafından 
ayakta dinlenir. 

(161) — Suçların tahkikmde ve suçluların, takibinde zabıta ve ad
liye makamlanmn hususî hukuk ihtilâfları sahasında görülemiyecek fev
kalâde selâhiyetleri vardır. 

Bu selâhiyetlerin en mühimi, hiç şüphe yok, sanığm tevkifidir. 
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Sanığı tevkif efauek kaidetfen mecburî değildir. .Ancak bazı kanunlar 
(Meselâ 1609, 1918... rüşvet irtikâp, kaçakçılık. iMiİâs, zimmete para ge
çirme vs...) samğm son tahkikatm açıîması hakkmdaki kararla birlikte 
tevkifini âmirdir. Bu haller dışmda selâlıiyetli hâkim veya mahkeme, sa
nığı tevkif edip elmeraek hususunda takdir seîâhiyetim haizdir. 

Ceza Muhakemeleri Usûlü hakkındaki kanunun 104 üncü maddesine 
göre «Buçu işlediğine dair aleyhinde kuvvetli emareler elde edilen maznun 
a.şağıdaki hallerde tevkif olunabüir: 

1 — Kaçma şüphesini uyandsracak vakıalar bulunursa. 

2 — Suçun izlerini yok etmeğe ve şeriklerini (suç ortaklarını) uy
durma beyanata yahut şahitleri yalan şahitliğe veya şahadetten kaçınma
ğa sevk eyleyeceğini gösterir haller bulunursa. 

3 — Suç, devlet veya hükümet nüfuzunu ku-aıı veya memleketin asa
yişini bozan fillerden bulunur veyahut âdâb-ı umumiye aleyhinde olur.sa.» 

Kanunun aynı maddesi, devamla, aşağıdaki hallerde de sanığm «dai
ma kaçacak» sajnîacağmı bildirmektedir: 

1 — Tahkikatın mevauu olan suç, ağır cezalı cürümlerden ise, 

2 — Maznunun ikametgâhı ve meskeni bulunmazsa veya maznun 
serseri yahut şüpheli bir kimse iac veya kim olduğunu isbat edemiyorsa, 

3 — Maznun yabancı, olup da hâkimin davetine veya verUecek hük
mün infazma geleceğinden şüphe etmek için ciddî sebepler vai'sa. 

Kaideten müddeiumumi tevkif selâhiyetini halk değildir; ancak mah
kûm, cezasmi çekmek üzere yapılan davete icabet etmez (uymaz) veya 
kaçacağı hakkmda şüphe uyandırıyorsa bu takdirde müddeiumumi bir tev
kif müzekkeresi verebilir. Bunun dLşmda,-müddeiumumînin tevkif selâ-
hiyetl yoktur. Hazırhk tahkikatı sırasmda samğm tevkifi gerektiği ka
naatinde bulunan müddeiumumi, bu hususta sulh cez?ı hâkimine müra
caatla, sanilf hakkmda tevkif kararı vermesini ister. 

îlk tahkikat sırasmda aorgu hâkimi biszat sanığı tevkif edebüsr. 

Son tahkikal sırasında da tevkife, davayı görmekte olan mahkeme 
karar verebilir. 

Tevkif müzekkereleri, infaz için ınüddeiumumîlere gönderilir ve tev
kif edildiği anda, veya nihayet tevkifin ertesi günü ss.mğa verilir ve han
gi suçtan dolayı tevkif edildiği kendisine bildirilir. Sanığın da bu hali 
yakmlanna bildirilmesine müsaade olunur. 
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Tevkif edilen sanık aynı gün, nüıayet ertesi giİn selâhiyetli hâkim hu
zuruna çıkarılacak ve hüviyeti tesbit edildikten sonra tevkif sebepleri ken
disine açıklanacaktır. 

Sanık böylece hâkim busruııma g-ötürülmesse, bizzat kendisi derhal 
ve en yakın sulh ceza hâkiminin huzuruna gıkanlmasmı isteyebilir vs. 
tıkanlır. 

Şayet şahıs, tevkifi icabederı kimse değilse derhal salıverilir. 

Tevkif edilen kimse tevkif müzekkeresinin geri almmasmı veya ke
faletle salıverilmesini yeriıîe göre sorgu hâkiminden, asliye hâkiminden 
veya ağır ceza mahkemesinden isteyebilir. Sorgu hâkimi, mevkufiyet ha
linin devamunn lüzumlu olup olmadığını muayyen mehüler içinde tetkik 
etmek ve bir karar vermek mecburiyetindedir. 

Tevkif bil- ceza değil, bir tedbirdiı-. Fakat neticede sanık mahkûm 
olursa,ınevkuf bulunduğu günler, hakkmdaki hapis cezasmdan tenzil edi
lir. 

Tevkif edilen kimse «Tevkifhane* ye sevkedilir. Orada kendisinin, 
mümkün olduğu kadar, mahkûmlardan ayrı bir yerde bulundurulması 
ve ancak tevkiften gözetilen gaye ve tevkifhanenin intizamı gerektirdiği 
derecede kısıntılara tâbi tutulması lâzımdır. 

(163) — Tevkife benzeyen bir hal de muvakkat yakalamadır. 

Müddeiumumilere veya âmirlerine derhal müracaat imkânı bulunma
yan «tevkif müzekkeresi kesilmesini mUsteLdm ve aynı zamanda tehirin
de mazarrat umulan hususlarda» zabıta memurları bir şahsı «yakalaya
bilirler». 

Meşhud cünim (36) sırasmda rastlanan veya meşhut cürümden do
layı takip edilen şahsın kaçması umulur veya hemen hüviyetini tâyin 
mümkün olmazsa, tevkif müzekkeresi olmaksızm dahi o şahsı herkes 
muvakkaten yakalayabilir. 

(36) «işlenmekte olan suç, meşhud (şahit olunan) sucjtur. 
Henüz işlenmiş olan sug ile, suçun işlenmesinden hemen Bonra zabıta veya suç
tan zarar gören şahıs yahut başkaları tarafından takip edilerek veya susun 
pek as evvel işlendiğini gösteren eşya ve İzlerle yakalanan kimsenin işlediği 
«uç Oe m^hud »uç »esilir» (Cssa U, U«. K. mâ, 127), 



Bölüm IV 

HUKUKUN ŞEKLÎ KAYNAKLARI 

§ L — GENEL GÖRÜNÜŞ 

1. — HUKUICTA KAYNAK MESELESİ 

(163) — Kaynak kelimesi, lügat mânâsı itibaıiyle hukuka yabancı-
du". Bir nehrin, bir derenin kaynağından bahsedilebilir; fakat gerçek mâ
nâda hukukun «kaynağı» ohnaz. Bununla beraber hukuk dilinde kaynak. 
mecazî mânâda pek yaygın olarak kullanılan bir tâbir halini almıştır. 

Ancak, bu yaygmlığa rağmen, her hukukçunun «hukukun kaynağı» 
ııdan anladığı, ve anlaşılmasmı istediği şey ayın değildir. Bazıları, huku
kun kaynağından balısettikleri zaman, bununla, mahz (saf) hukuk kai
desini meydana getiren elemanları veya âmüleri ifade etmek istemekte
dirler; meselâ hukukun kaynağının ilâhî irade, akıl, maşerî vicdan v.a., 
oluşu iddialanndaki gibi. 

Bu mânâda kaynak, hukukun maddi veya asB kaynağıdır'. 

Buna mukabü, diğer bazı hukukçuların kaynaktan kasıtları ise, ob
jektif hukuk kaidelerinin haricen büründükleri şekillerdü'. Bu maksat 
dahilinde, kısaca «kaynak» demektense şeklî kajııak demek, vuzuha da
ha yakîaştıncı olur. Kanun, talimatname bu m'ânâda birer hukuk kaynağı 
teşkil ederler. 

Nihayet bir üçüncü mânâda- bazı hukukçular, kaynak tabiriyle, mu
ayyen bir kaideyi objektif (veya pozitif) hukuk manzumesine katan 
organı kastetmektedirler; teşriî hukuk, kazaî hukuk... gibi (1). 

Böylece «kaynak», hukukta üç ayn mânâya delâlet etmekle beraber, 
ikinci ve üçüncü mânâlar arasında kuvvetli bir yakmlığın mevcudiyeti 

(1) Henri LĞvy-Bruhl : Les sources, !ca nüSthodss, les insU:uiıients de t.ras'ail (lut-
rodurtioa â l'^tuöe du droit, I,' Rousseau 1931 p. 25f BS. 
Georges Scolle : Le droit public et la theorie de I'Etat (ayni melanj), p 0 .ss. 
Oeorges Sec-U« : PrĞcls d« droit des gens, I 4re partie, 1932, p. 6 a*. 



barizdir. Birinci mânâsmda kaynak problemini ele almak bizi 
hususî bir araştırma sahasma sevkettiği halde, şeklî bakımdan 
kaynakları incelendiği zaman, hulfuk kaidelerini bu muayyen ı 
killeri içinde hukuk nizamına ithal eden organlara da temas 
ve hukuk kaynaklarının organik bir incelemesini de yapmama 
hemen imkânsızdır. 

2. — MESELEaSrtN ÖNEMÎ 

(164) — Objektif hukuk Esas Teşkilât kanunlarının (Anaj 
dibace (önsöz = preambule) lerinden talünatnamelere, örf ve âd 
lerine kadar değişik şekillerde ortaya çıkan sayısız hukuk kaic 
meydana gelmektedir. Aynı bir hultukî durum veya münasebel 
eden müteaddit hukuk kaideleri arasında bir çelLşme olduğu 
bunlardan hangisine itibar edilecektir? Yâni hukukî durıun ve 
sebeti hangisinin tanzim ettiği kabul edilecek ve bînnetice vuk 
bir ihtilâfnı hallinde hangisi tatbik olunacaktır? 

Çelişme olmadığı takdirde, müteaddit kaideler arasmda ev\ 
edilecek olanı hangisidir? 

Bu suallere cevaj» verebihnek, hukuk kaideleri arasmda bi 
(hierarchie=silsile-i raeratip = mertebe'lenme) nin tesis ve tesb 
İldir. 

3. — HUKUK KAÎDELERÎ lYERARŞÎSÎ 

(165) — Bu iyerarşi, hukuk kaidelerinin 1) Hukukî kuvve 
çelişme halinde öncelik kabiliyetleri; 2)Umumî veya hususî oluş 
doğrusu mücerret'lik (sojnıt'luk) dereceleri itibariyle tesis edi 

Hukuk kaidelerinin kmn'etleri, onları vaz eden organların 
lann organik kaynaklarmm) devlet ve hukuk nizammdaki mevl 
İldir. En kuvvetli hukuk kaideleri. Esas Teşkilât kanunlarmdal 
lerdir. Hukukun ve devletin k a y n s ^ Esas Teşkilât kanunlarıdı 
sonra kanunlar, daha sonra nizamnameler (tüzükler) ve onlan 
da talimatnameler (yönetmelikler) gelir. Ammo hukukunda tali 
leri, hususî hukukta ise umumiyetle kanunları örf ve âdet kaid( 
eder. Ku\'vet itibarile kumlan bu iyerarşide hiçbir hukuk kaidesi, 
tegorisinin üstündeki kategoride bulunan bir hukuk kaidesine i 
maz. Talimatnameler nizamnamelere, nizamnameler kanunlara, 
Esas Teşkilât kanuniarıaa aykırı hükümler ihtiva edemezler. Çı 



iitide, lorciîı olunacak kaide, ctaiîna üst kademedeki kaidedir. Çünki bu 
kaidelerin kojııeulan arasında yetki bakmımdan fayklar movcjuttiir. 

Esa,s Teşkilât kammlai'i, umumi^'etle, Kurucu' Meciislei' tarafuıdun 
iııeydana getirilir. I>ev!etin te.'-'ri organı bu kanuna göre teşekkül edeceği 
ve yetkileriiıi bu ktuıundan alacağı iciu ona aykırı bir hukuk kaidesi ko-
y;ıma.r:; koyarsa bu kaide değil. Esas Teşkilât kanunundaki kaide tatbik 
edilir. 

Bijide nizamnameleri hükijmet, taümatuarneleıi ise gene hükûmat, 
biv vej'a bii'kaç vekil, âmme idaı-eleri ve âmme mües.seseleri yapabilirler. 
İdarenin hükümet ve hükümetin de teşri organı muvacehesindeki hukukî 
durumları dolayısiyle talimatnamelerin nizamnamelere ve nizamnamelerin 
de kanunlara aykırı hükümler ihtiva edebilmeleri mümkün değildir. 

ö r f ve âdet kaideleri i.se, iU-rde. göı-üleceği gibi, hukuk kaidesi koy
ma yetkisini haia muayyen bir organ tarafnıdan. vaz edilmedikleri için, 
yukarki kategoi'üerin ihtiva ettiklei'i kaidelere aykırı olamaalar. 

, (1(56) ~ Aym hukukî durum veya münasebete müteallik ve çeşitli 
kategorilere dahil kaidelei' arasmda çelişme olmadığı takdirde, tatbik edi
lecek kaide, en aı« mücerret (yâni nisbeten müşahhas) olandır. Bir ka
nunim, bir nizamnamenin ve bu- talimatnamenin aynı zamanda ele aldığı 
konuda, kaideten kanun mücenet, nizamname daha az mücerret ve ni
hayet talim8.tname en az mücerret kaideyi ihtiva ettiği için talimatname 
tatfoilc edilecekti!'. Zira hukuk' kaidesindeki mücerretliğin ve umumîliğin 
aaalışı ve birmetice kaidenin daha raüşa?ıhai3, daha hususî bir hale gelişi. 
belürU müşahhas ve hususî bir duruma onun tatbiki iıhkânmı arttırır. 

Hukuk kaideleri arasında hukukî kuA'vet ve raüceiTetlik derecesi iti-
biU'iyîe tesifi edilmiş olan iyerarşiJeı- umumiyetle bir ajmiyet (özdeşlik) 
ifade ederler. Meselâ kaidet««, kanunlar, nizamnamelerden hem hukukî 
kuvvet itibariyle üstün, hem daha mücerret hukuk kaideleri ihtiva eder
ler. Nizamuameleıie talimatnameler arasmda da aynı münasebet vardır, 
li'akat bu paralellik mutlak değildir. Bazan bir kanun hükmünün, bir 
nisaranamedeki lıükümden daha az mücerret oluşu hususî bir takım se
beplerden dolayı vâki olabilir. Fakat teoride olmaması îâaımdır. 

Şündi hukukun kanun, nizamname ve talimatname .şeklindeki yagılı 
kaynaklariyle örf ve âdet (teamül) şeklindeki yazısız kaynağını gözden 
geçireceğiz. Bundan sonra da, talî ve nisbî bir şeklî kaynak olarak kaza; 
içt^adm mahiyetine temas edeeeğif. 



§ n . — KANUN 

1. — MEFHUM 

(167) — Umumî ve geniş mânâsiyle kanun kelimesi, maddî veya 
manevî, umumî bir zarurîliği ifade eder (2). Hukukî bakımdan ise ka
nunun en geniş mânâsı «yetkili makam tarafından ısdar edilen ve umu
miyetle mecburî olan» bir emir» demektir (3). 

Gerçeğe yaklaşmak için bu mânâyı tekrar daraltmak gayretinde bu
lunan bazı hukukçular da, şeklen birbirinden azçok farklı da olsa, mealen 
şu' mahiyette bir tarif etrafında toplanırlar : «Kanun, istikbale matuf ve 
bir metinle belirtilmiş olan bir kaidenin, bir iradenin yetkili âmme ma
kamı tarafından ifadesidir» (4). 

Biz Türk âmme hukuku nazariyatı ve tatbikatı karşısında belki biraz 
fazlaca realist davranarak şu tarifi vereceğiz : «Kanun, bunu ittihaza 
yetkili makam tarafından bu ishn altında ve bir metin halinde izhar 
olunan iradedir». 

Neden dolayı bu derece şeklî bir görüşe sahip olduğumuzu şimdi izah 
edeceğiz. 

(168) — Klasikleşmiş kanun tarifleri incelendiği zaman, bunların, 
bilhassa yukarda verdiğimiz tarifte mevcut olmayan şu iki unsuru ihti
va ettiği görülür: 1) Umumiyet (generalite), 2) İstikbale matuf oluş. 

Gerçekten kaideten kanunlar umamîdir ve istikbale matuftur; fakat 
(Türk âmme hukukunda) bu iki unsurun «kanun» tarifinde bulunmayışı, 
o tarife hukukî kıymetinden hiçbirşey kaybettirmez, bil'âkis onu bir «te
menni» olmaktan çıkarır ve kanaatimizce gerçeğe yaklaştırır. Geliştirelim: 

A) Kanunda umumiyet : Kanun, genel olarak, «hukuk kaidesi» ihti
va edecektir. Kaide, bizatihi umumîdir, objektiftir ve gayrişahsîdir. Kai
denin mücerretten müşahhasa doğru inişi, asgarî bir mücerretlik, bir umu
mîlik ve gayrişahsîlik hududunda durmak mecburiyetindedir. Ondan öte
de artık herhangi bir kaîde'den bal^sedÜemez. Muayyen bir şahıs için, 
muayyen bir işin muayyen bir defalık ifası için bir «kaide» düşünülemez. 
A kazasmm B vilâyetine .bağlanması, bir şahsın mahkûm olduğu 
affı, bir kimseye vatan hizmetinden dolayı maaş verilmesi, muayyen bir 

(2) P. Namur : Cours d'Encylopâdio du Droit, Bruxellas, Bruylant, 1875, p. 22 
(3) P. Namur : Aynı eser, aynı st. 
(4) C. Du Pasquier : Introduction â la theorie g'6nı5rale et â. la Philosophie du Droit, 
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bütçe yılı sonunda o yılm hakikî varidat ve masraflarını gösteren hesab-i 
kat'î (kesin hesap) hakkındaki kanunlar «kaide» ihtiva etmemektedirler. 

B) Kanunun istikbale matuf oluşu : Bu da, Türk âmme hukukuna 
göre kanunun mümeyyiz (ayınöı) vasıflarından biri değildir. Bir kaç satır 
yukarda misal olarak gösterdiğimiz kanunları, burada da misal olarak 
zikredebiliriz. 

Kanun, ancak bir kaide koyduğu takdirde, bu kaide istikbale matuf 
olacak yâni kanunun yürürlüğü anından itibaren hukukî durum ve mü
nasebetleri tanzim edecektir. Kanunun muhtevası bir kaide olmayıp bir 
emir, muayyen bir makama verilen bir müsaade, filî veya hukukî bir du
rumun beyanından ibaret olunca, istikbale matuf herhangi bir şey mev-
zuubahis olmaz. 

Böylece de kanun, kanun yapmağa yetkili (T. B. M. M. ) tarafından 
kanun adı altından ve bir metin içinde beyan olunan bir iradeden ibaret 
kalır. 

2. — KANUNLARIN ÇEŞİTLERÎ 

(169) — Kanunlar arasında muhtelif bakımlardan ayrımlar yapıl
maktadır. Fakat bunların şüphesiz en ehemmiyetlisi, Esas TeşkUât ka
nunları (Anayasalar) üe alelade kanunlar arasında yapılan ayrımdır. Esas 
Teşkilât kanunları, bir devletin yapısında ve hukuk nizamındaki mevki
leri, mahiyet, muhteva ve kuvvetleri bakımından arzettikleri hususiyetler 
dolayısiyle, alelade diyebüeCeğimiz diğer kanunlardan (lois ordinaires) 
ayrılırlar. 

A) ESAS TBŞKİI.AT KANTJNLAHl VE HAKLAK BEYANNAMELEBÎ 

(170) — Evvelce de temas ettiğimiz gibi (bk. no. 112, 114) Esas 
Teşkilât kanunları, 'muayyen bir siyasî rejim mûta'sı (veri'si) içinde dev
leti ve devletle ayniyet ifade eden siyasî ve hukukî nizamı meydana ge
tiren kanunlardır. Devletin yapısmı ve temel organlarım bu kanunlar be
lirtir. Bu organlar vazife ve yetkilerini, vatandaşlar da hak ve hürriyet
lerini Esas Teşkilât kanunlarından alırlar. Kaza organının olduğu gibi teşri 
ve icra organlarının ^a mevcudiyet, vazife ve salâhiyetlerinin kaynağı olan 
JEsas Teşkilât kanunları, gerek teşriî gerek idarî tasarruflarla meydana 
gelen mevzu hukuk'un da (bak. no. 36) kaynağıdırlar. 

Esas Teşkilât kanunu hükümlerinin, hukuk kaideleri iyerarşisindeki 
mevkiini, Esas Teşkilât kanunumuz 103 üncü maddesinde belirtmekte ve 
şöyle demektedir: 
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«äicbir kanun Teskilät-i Esasiye kanununa münafi (aykırı) ola
maz». 

O halde Esas Teşkilât kanununun ihtiva ettiği hukuk kaideleri, mer
iyet ve müessiriyet itibariyle diğer bütün hukuk kaidelerinden üstündür. 
Binnetice herhangi bir kanunun ihtiva ettiği herhangi bir kaide ile. Esas 
Teşkilât kanununun ihtiva ettiği bir kaide arasında çatışma' olursa, ka
nundaki hükmün değil, Esas Teşkilât kanünundalci hükmün tatbiki lâ
zımdır. 

Bu noktada ise karşımıza şu problem çıkar: 

Hiçbir kanun, Esas -Teşküât kanununa aykırı hüküm ihtiva ede-
miyeceğine göre aceba vazu kanunun, Esas TeşkUât kanununa riayeti, 
ona aykırı hüküm ihtiva eden kanun yapmaması nasıl temin olunabilir? 

Esas Teşkilât kanununa aykırı kanun hükümleri tatbüc edilemi-
yeceğine göre, bunlarm tatbik edilmediği her halde, bu hükümler yerine, 
Esas Teşkilât kanunundaki hüküm hangi şartlar içinde tatbik edilebilir? 
Diğer bir ifadeyle. Esas Teşkilât kanunundaki hükümlerin tatbik kabi
liyeti ne zaman vardır, ne zaman yoMur? 

a) Kanunların Esas Tulşkilât Kanıumna nygunhığımmj kontrolü 

(171) — Yukarda, misâli kendi hu-kukumuzdan vermekle beraber, 
• hemen ilâve edelim ki, hiçbir kanunun Esas Teşküât kanununa aykm 
olamıyacağı, her memlekette, her hukuk sisteminde carî en mühim bir 
esastır. 

Aceba, alelade kanunları yapacak olan orğau (kanun vazu) bu esa
sa riayete nasıl mecbur edilebilir ? 

Bu hususta birisi siyasî, diğer kazaî olmak üzere iki sistem mevcut
tur. 

aa — Siyasî sistem'de kanunları Esas Teşkilâta uygun olup olma
dığı hâkimlerden teşekkül etmeyen bir heyet yahut da bir şahıs tarafın
dan murakabe edUir. Eğer Esas Teşkilât kanunu, bu hususta, siyasî bir 
kontrol organı kurmamışsa, devlet reislerinin kanunları «geri çevirme» 
selâhiyetinin böyle bir kontrolü de ihtiva ettiği .söylenebilir, ilerde görli-
leceğl gibi bizde, Reisicumhur, «Teşkilât-ı Esasiye kanunu ile bütçe ka
nunları müstesna olmak üzere, ilânını muvafık görmediği kanunları, bir 
daha müzakere edilmek üzere esbab-ı mucibe'siyle (gerekçesiyle) ... on 
gün zarfında Meclise iade eder» (Teşk. Esas. K. mad. 35). 

Bu hükme dayanarak Reisicumhur, Esas Teşküât kanununa aykırı 
hüküm ihtiva ettiğini gördüğü bir kanunu «iade edebilir*. 
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Esas Teşkilât hukukumuza gore bu iade, bir veto değildir. Devlet 
reisinin veto'su ancak kendisinin kanunların yapılışma iştiraki halinde 
mümkündür. Meselâ Büyük Britanya hükümdarı; parlâmentonun bir cüz'ü 
sayıldığı, yâni teşri organının bir parçasını teşkU ettiği için kanunların 
yapılışına iştirak etmektedir; binnetice onun, tasdikine tâbi bir kanunu 
tasdik etmemesi veto sayılır. Türkiyede ise Reisicumhur, teşri organına 
dahil bulunmadığı gibi. Meclisçe kabul edilmiş bir kanun üzerindeki mua
melesi de tasdik olmayıp, Esas Teşkilât kanununun 35 inci maddesinin 
açıkça belirttiği gibi o kanunu ilân etmekten ibarettir. O halde Reisieum. ' 
hur, kanunu geri çevirmekle onu veto etmeyip sadece Meclisçe bir defa 
daha müzakere edilmek üzere ilân eylememektedir. Netekim kanun, Mec-
lisde tekrar kabul edilirse, «onun ilâm, Reisicumhur için mecburîdir» 
(md. 35, f. 3). 

(172) — Kanunların Esas Teşkilât kanununa uygunluğunun muraka
besinde, siyasî sistem hiçbir memlekette verimli olmamıştır. Hâkimler
den mürekkep olmayan, kazaî teminata sahip bulunmayan heyetlerin si
yasî partilere az veya çok yakın şahıslardan teşekkülü, bunların taraf
sız çalışabilmelerine engeldir. Reisicumhura gelince; usûlüne göre kabul 
edilmiş bir kanunu geri çevirerek parlâmento ile çatışma haline girmeyi 
Cumhurreisleri tabiatiyle hem arzu etmeyecekler, hem de geri çevirdik
leri bir kanunun, parlâmentonun terekkübünde bir değişiklik vuku bul
madığı takdirde, eskisi gibi bir daha kabul edilip kendilerine ilân edilıftek 
üzere sunulacağından emin bulunacaklar ve binaenaleyh verimsiz olan bu 
çareye başvurmayacaklardır. 

(173) — bb — Kazaî sistem'in verimli olduğu muhtelif memleket
lerdeki tecrübelerle sabittir. Fakat bunun da iki şekli mevcuttur: 

Birinci şekil, sırf kanunların Esas Teşkilât kanununa uygunluğunu 
kontrol ile görevli bir Anayasa Mahkemesi'nin teşkilidir. Herhangi bir 
kanunun, Esas Teşkilât kanununa aykırılığını iddia eden vatandaşlar. 
Anayasa Mahkemesine müracaat suretiyle bu hususu tesbit ettirebile
ceklerdir. Anayasa mahkemesi, memleketteki bütün' mahkemelerin üs
tünde bir mahkeme olacağı için onun, bir kanunun Esâs Teşkilât kanu
nuna aykırı olduğıı yolunda vereceği karar diğer mahkemöleri bağlaya-
yacak ve hâkimler bu aykırı kanunu tatbik etmeyeceklerdir. 

Kazaî sistemde ikinci şekü,böyle bir'kontrol yetkisini, genel olarak 
bütün mahkemelere tanımaktır. Yâni her hâkim, bu şekilde, bir kanunun 
Esas Teşkilât kanununa aykırı olup olmadığım araştırabilecektir. Ancak 
bu, dava yoluyla değil, defî yoluyla yapılabilecektir. 

Bu murakabenin defî yoluyla yapılabilmesi, vatandaşın mahkemeye 
müracaat ederek, muayyen bir kanunun Esas Teşkilât kanununa aykın-



lığının tesbitiai istemesi suretiyle değil, fakat açılmış bir davada bir ta
rafın, ihtilâfa muayyen bir kanunun tatbikini talep etmesine mukabil 
diğer tarafın o kanunun Esas Teşkilât kanununa aykırıhğmdan dolayı 
tatbik edilmemesi gerektiği iddiasında bulunabilmesiyle mümkün olacaktır. 
Diğer bir ifadeyle, davada, taraflardan biri, kendisinin haklı olduğunu isbat 
için muayyen bir kanuna dayanacak, o kanunu, hakkının bir delili ola
rak hâkime gösterecek, buna mukabil karşı taraf mukabil delU olarak o 
İcanunun Esas teşki lâ t kanuna aykırılığını ileri sürecektir. Hâkim, ka
nunu tetkik edecek ve iddiayı haklı bulursa, Esas Teşkilât kanununa ay
kırı olan o kanunu tatbik etmeyecektir. 

Gerçekten, maksada elverişli ve mantıkî olan yol da budur (5). Ame
rika Birleşik Devletlerinde bu usûl tatbik edilmekte ve Amerikan Federal 
Yüksek Mahkemesi (Supreme Court of the. U.S.A.) , aykırı kanunu tat
bik etmemektedir (6). 

Bu ikinci şekilde. Esas Teşkilât kanununa uygunluğun kontrolünü umu
miyetle objektif hukukun herhangi bir kaidesi açıkça emretmemekte, fakat 
mahkemeler. Esas Teşkilât kanunu hükümlerini tefsir suretiyle kendilerini 
bu kontrolü yapmağa yetkili gömlektedirler. Netekim Amerikan Yüksek 
Mahlîemesi, baş reis Marshall (Marşal) in gayretiyle 1787 tarihli Ame
rikan Anayasasını tefsir suretiyle bu neticeye varmış ve bu konuda ük 
kararını 1803 yılında vermiştir (7). 

Türkiyede ise bir Anayasa mahkemesi yoktur. Binnetice kanunların 
Esas Teşkilât kanununa aykırılığının dava yolu ile iddia ve isbatı müm
kün değildir. Aynı iddianın defî yolu ile dermeyamna gelince, bunun müm
kün olduğu ve olmadığı gerek kazaî takibata, gerek doktrinde aynı kuv
vetle ileri sürülmektedir. Yâni bu hususta kesinleşmiş bir hâl şekli mev
cut değildir (8). 

b) Sert ve yumuşak Esas Teşkilât Kanunları 

(174) — Esas Teşkilât kanunları sert (bükülmez-rigide) ve yumu
şak (bükülür-souple) olmak üzere ikiye ayrılırlar. 

Sert Esas Teşkilât kanunları, alelade kanunların meydana getirili
şinde taliip olunandan farkh usûllerle yapılan kanunlardır. Yumuşak 

(5) M. Duvorger : Droit constitutionnel et Institutions politique.s, Presses Univ, 
1955, p. 222 SS. 

(6) î . Arsel : Amerikan Anayasası ve Federal Yüksek Mahkeme, Ankara, 1958, Sf. 
40 - 41, 86 ve devamı. 
G. Vedel : Manuel, elementaire de Droit Constitutionnel, Sirey, 1949, p. 62. 

(7) G. Vedel : op. cit. p. 62. 
(8) T. Feyzioğlu : Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazaî murakabesi, Ankara, 

1951, Sf. 255 ve müteakip. 
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Esas Teşkilât kanunları ise, herhangi bir alelade kanun gibi yapılır ve de
ğiştirilirler. 

Umumiyetle Sert Esas Teşkilât kanunları, sırf böyle bir kanun yap
mak için seçilen bir Kurucu Meclis (Assemblee Constituante) taraf mdan 
meydana getirUir ve işini bitiren meclis dağılır. Yahut da kanun tasarı
sı hükümetçe hazırlanaı*ak seçmenlerin tasvibine arzolunur ve ekseriyetin 
rejdni alırsa kanunlaşır. Buna referandum usûlü denilir. 

Bizim Esas Teşkilât kanuıuımuz, sert mi, yoksa yumuşak mıdu' ? 

Esas Teşkilât kanunumuzun 102 inci maddesine göre, bu kanunun tâ
dili, tâdil teklifinin Meclis tam üyesinin üçte biri tarafmdan imzalanması 
ve üçte ikisi tarafından kabulü ile mümkündür. Bu usûl, alelade kanun-
larm yapılmasından veya tadüinden görülmez. 

Bu hususî şekle bakılarak, Esas Teşkilât kanunumuzun sert bir ka-
nun olduğu kabul edilmektedir. 

Esas Teşkilât kanunlarının sertliği, alelade kanunlaruı vazımı. Esas 
Teşkilât kanununa riayet ettirebilmek için bulunan tedbirlerden biridir. 

c) Haklar beyannaıııolerl 

(173) — Baaı EJsas Teşkilât Teşkilât kanuniarımn, umumiyetle 
H a k t e beyannamesi şeklinde birer dîbace'si (önsöjsü) vardır. Meselâ 2Y 
Ekim 1946 tarihli Fransız Esas Teşkilât kanununun, 10 Haziran 1948 
tarihli Çekoslovak Esas Teşkilât kanununun birer önsözü olduğu gibi ge
ne aynı Fransız Teşkilât kanunu, 1789' Fransız însan ve Vatandaş Hak
ları beyannamesini, Amerika Birleşik Devletleri Esa.s Teşkilât kanunu da 
1776 tarihli Amerikan istiklâl Beyannamesini kabul ve teyit etmekte
dirler. 

Acaba bu önsözlerin veya önsöz j'erine yahut önsözle birlikte kabul 
olunan Haklar beyannamelerinin hukukî kıymetleri nedir ,? 

Bir kanun, Esas Teşküât kanununa değil de, bu önsöz veya beyan
namelerdeki bir hükme, bir esasa aykırı olsa ne yapılır? 

Yâni bir kelimeyle, önsözler veya haklar beyannameleri tpozitif hu
kuk» tan mıdır? 

Bir fikre göre. Esas Teşkilât kanununun metnine konulmayarak bir 
Önsöz veya Haklar beyannamesi şeklinde kanunun yanı sıra zikredüen 
prensipler, devlet faaliyetinin üham alması gereken sosyal ve siyasî (po
litico - social) doktrini halka ve idare edenlere açıklamak içindir. Binaen-
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aleyh bu önsöz veya beyannamelerde, birer müsbet hukuk kaidesi koy
maktan ziyade, felsefî bazı esasları belirtmek gayreti vardır (9). 

İkinci bir fikir, bunun aksini ö»e sürmektedir. Bu fikre göre önsöz veya 
onun yerinde yahut yanında bulunan Haklar beyannameleri müsbet hu
kuk kıymet ve kuvvetini haizdir. Bir kanun bu esaslara aykırı olursa 
tatbik edilmemelidir (10). 

Fakat burada ortaya bir mesele çıkar; gerek bu Önsöz veya beyan
namelerin, gerek bizzat Esas Teşkilât kanunlarının, bazan herhangi bir 
hâdisede tatbik kabUiyetini' haiz olmayacak derecede umumî ve mücerret 
bazı hükümleri vardır. Meselâ «Her Türk hür doğar, hür yaşar» şeklinde
ki hüküm o derece umumî ve mücerret bir mahiyet ve muhtevayı haiz
dir ki, aracı kanunlar, yâni daha az mücerret ve umumî kaideler mev
cut olmaksızın bu hükmün münferit bir tatbiki pek zor ve belki de imkân
sızdır. 

Bu hususta, yukardaki iki zıt fikri birleştirici görüş, şu şekilde me
seleyi halletmektedir: ,. 

Önsözlerde, beyannamelerde, hattâ Esas Teşkilât kanunlarındaki hü
kümlerin tatbik edilebilmesi bunları sarih olmasına, yâni tatbik şekilleri
ni gösterecek bir kanun veya nizamnameye hacet bulunmaksızın tatbik 
edilebilecek derecede «az mücerret», diğer bir tâbirle «nisbeten müşah
has» bulunmasına bağlıdır. Tatbiki mümkün kılacak bir sarahat mevcut 
olmadığı takdirde bu pek umumî mahiyetteki prensipler ahlâki veya si
yasî birer kanaatten veya vazu kanuna hitap eden birer tavsiye olmaktan 
öteye geçemezler (11). 

B) 13MUMİ VE HUSUSÎ KANUNLAK 

(176) — Kanunları bir de «Umumî kanunlar» ve «Hususî kanun
lar» olarak ayırabilmek mümkündür. 

(9) Georges Burdeau : Cours de Droit Constitutionnel, 4 eme ed. Libr. Gen. de Droit, 
1946, pp. 45 - 46. 

(10) Marcel Prelot : Precis de Droit Constitutionnel, Dalloz, 1950, pp. 335-336. 
Maurice Duverger : Manuel de Droit Constitutionnel et de Science Politique, 
Presses Univ. 1948, p, 373. 
Georges Vedel ; Manuel elementaire de Droit Constitutionnel, Sirey, 1949, pp. 
326 - 327. 
Julien Laferriere : Manuel de Droit Constitutionnel, 2 eme ed., Montchrestien, 
1947, pp. 962 - 963. 

(11) Marcel Waline : Notes de Jurisprudence (Conseil d'Etat, 7 Juill. 1950, Sieur 
Dehaene et autres), Revue du Droit Public, 1950, No. 3, p. 696. 
Georges Vedel : op. cit. p./327. 
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Umumî kanunlar, muayyen hukukî durum veya münasebetleri, on-
larm dahil bulunduğu ve nihayet bir ciiz'ünü teşkil ettiği daha geniş hu
kukî durumlar veya münasebetler içmde ele alan ve düzenleyen kanun
lardır. Hususî kanunlar ise gayet mahdut ve belli bir konuyu, onun ben
zeri veya yakını olan konulara temas etmeden mufassal ve daha müşah
has bir şekilde düzenleyen kanunlardır. 

Meselâ Medenî kanun, umumî bir kanun; buna mukabU Cemiyetler 
kanunu hususi bir kanundur. Ticaret kanunu umumî bir kanun. Banka
lar kanunu hususi bir kanundur. 

Kanunları, böylece umumî ve hususî kanunlar olarak ayırmaktaki 
fayda onlarm tatbiki meselesinde kendini gösterir. Hususî kanunlar, da
ima umumî kanunlardan önce tatbik edilirler. Umumî kanunla hususî 
kanun arasmda bir çatışma olduğu takdirde hususî kanun tatbik edilir. 

Burada da genel prensibin değişmediğini görüyoruz: daha az mücer
ret, yâni daha müşahhas olan hukuk kaidesi, daha fazla mücerret, yâiii 
daha az müşahhas olana tercih edilmektedir. 

C) MÜDDETLİ VE MÜDDETSÎZ KANUNL.\R 

(177) — Kanunlar, yürürlüklerine göre de bir ayrıma tâbi tutula
bilirler. 

Bazı kanunlar, muayyen bir müddet için yürürlüğe konulurlar ve bu 
inüddetin sonunda kendiliklerinden yürürlükten kalkarlar. Meselâ bir za
manlar Sanayün teşviki için rnuayyen müddetli kanunlar çıkarılmıştı. 
Fakat müddetli kanunlarm en tipik misalî. Muvazene-i' Umumiye (yâni 
Bütçe) kanunudur. 1 Martta başlayan ve ertesi Şubat sonunda biten ma
lî yılın sona ermesiyle birlikte, o malî yıla müteallik Muvazene-i Umu
miye kanunu da kendiliğinden yürürlükten kalkar. 

Kanunların pek büyük bir ekseriyetini müddetsiz kanunlar teşkil 
eder. İlerde görüleceği gibi Resmî Gazetede neşriyle'birlikte, veya neşri
ni müteakip kanun metninde belirtilmiş bir günde yürürlüğe giren bir 
kanun sarih (açıkça) veya zmamî (üstü kapalı bir şekilde) yürürlükten 

• kaldırılıncaya kadar tatbik edilir. • 

3. — KANUN MEVZUU OLAN HUSUSLAR 

(178) — Kanun millî iradenin tezahür şekUlerinden biridir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, milletin yegâne ve hakikî mümessili olup, aslında 

- kayıtsız şartsız millete ait bulunan hâkimiyet hakkını millet adına kul
lanmakta ve bu arada kanunlar da yapmaktadır. 
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Aceba neler, kanun mevzuudur? 

T. B. M. M. nin kanun yapma yetkisi -— Esas Teşkilât kanunu hüküm
lerine riayetkar olmak şartiyle '•— hudutsuzdur; MecUs her hususta ka
nun yapabilir. Genel olarak her memlekette parlâmentolar her konuda 
kanunlar çıkarabilirler. Bu çok geniş salâhiyeti ifade eden ingilizlerin meş
hur bir sözü vardır; «Paflâmento herşeye kaadirdir; yalnız kadını erkek 
erkeği kadın yapamaz» derler. 

Fakat aceba bu yetki tamamen ihtiyarî midir? Yâni, B.M.M. her 
konuyu kanunla tanzim edebildiği gibi gene her konuyu, hukuk kaideleri 
iyerarşisinde kanundan daha alt kademede bulunan diğer hukuk kaynak-
lai'ina bırakabilir mi? 

Esas TeşkUât kanunumuz, T. B. M. M. nin kanun yapma yetkisini sı-
nırlandırmamakla beraber, bazı hususların mutlaka bir kanunla tanzim 
edileceğini belirtmektedir. Bu hususlar, kanunun altındaki hukuk kaide
lerinden herhangi biriyle tanzim edilemezler. 

Bunlar nelerdir? 

1. — Mebus seçimleri ancak bir kanunla tanzim edilebilir. 

2. — Mebusların senelik ödenekleri kanunla tâyin edilebilir. 

3. — Devletin bir yıllık gelir ve giderleri Muvazene-i Umumiye 

(Bütçe) kanununda gösterilir ve tâyin olunur. Bu kanunun dışında sar
fiyat yapılamaz. 

4. — Sona eren bir malî yılın gerçek gelir ve giderleri bir kanun
la tesbit edilir. Buna Hesab-ı Kat'î (Kesin Hesap) kanunu denilir. 

5. — Reisicumhurun ödeneği kanunla tesbit edilir. 

6. —. Vekillerin vazife ve mes'uliyetleri kanunla tesbit olunur. 

7. — Vekâletlerin nasıl kurulacağı bir kanunla gösterilir. 

8. — Mahkemelerin teşkilâtı, vazife »ve selâhiyetleri kanunla belir
tilir. 

9. — Hâkimlerin vasıflan, hakları, vazifeleri, maaş ve ödenekleri 
tâyinleri ve vazifeden uzaklaştırılışları ancak kanunla tanzim edilebilir. 

10. — Memurların vasıfları, hakları, vazifeleri, maaş ve ödenekleri, 
tâyinleri, vazifeden uzaklaştırılışları, yükselme ve; ilerlemeleri kanunla tes
bit edilebilir. 
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11. — Hürriyetlere ancak kanunla kısıntılar konulabilir. 

12. — Vergiler ancak bir kanunla tesis edilebilir. Fevkalâde haller
de vatandaşların para, mal ve çalışma olarak ne gibi mükellefiyetler al-
tma sokulabilecekleri ancak kanunla belirtilebilir. 

13. — Bir Türkün, Türklük sıfatını hangi hallerde kaybedebileceği 
kanunla tesbit olunabilir. 

Bunlar Esas Teşkilât kanununun belirttiği kanun konularıdır. Bunun 
dışında alelade kanunlar da muhtelif hususları birer kanım konusu ola
rak tesbit etmişlerdir. 

§ m . — KANUNLAŞTIRMA (TEDVİN) \TE RESEPSİYON 

(179) — Kanunlaştırma tâbiri, iki farklı mânâya gelir. Bunlardan 
biri, hukukun tanzim edeceği münasebet ve durumları kanun konusu 
yapma, yâni yeni hukuk kaidelerini kanunlarla koyma demektir. Diğeri 
ise hukukun inkişafında, yazısız hukuktan «yazılı hukuk» a geçiş gibi pek 
önemli bir harekete, bir terakki hamlesine delâlet eder ki, kanunlaştırma 
ile genel olarak kastedilen de budur. 

Bu mânâda kanunlaştırmayı (tedvin = kodifikasyon = codification) 
anlatabilmek için hukuk tarihine kısaca temas etmek zarurîdir. 

Resepsiyon (reception) ise «bir millete ait hukukî mevzuatın başka 
bir millet tarafından, kendi hukuku olmak üzere almması»dır (12). Bu
na «iktibas» da denilirse de, .bü kelimenin, resepsiyon hâdisesini tama
men belirtici olmadığı ilet-i sürülmektedir (13). Bahusus resepsiyon, 
Fransız hukuk diline hâs olmayıp hukuk âleminde beynelmilel bir tâbir
dir. 

1. — TARİHÇE 

(180) — Yazılı olmayan hukuktan yazılı hukuka geçiş, az evvel te
mas ettiğimiz gibi, hukukun inkişafında ileri bir merhale teşkil eder. 

Bidayette din ve ve ahlâk kaideleriyle karışık halde bulunan ve on
lardan tefriki düşünülmeyen hiukuk kaideleri örfler ve âdetler şeklindey
di. İnsanların sosyal münasebetlerinde ne şekilde davranmaları icabetti-
ğini nesiller birbirlerine öğretirler, fertler ana-babalanndan gördükleri 
şekilde hareket ederlerdi. Yeni yeni durum ve münasebetler, maşerî şû-

(12) Ferit Ayiter : Yabancı kanunların aUnma.sı ve Millî hukuk — (Medeni kanunun 
XV inci Yıldönümü için — İstanbul "Üniversitesi yayını, 1944) Sf. 170. 

(13) Ferit Ayiter : Aynı eser, aynı Sf. 
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urda, biraz ağır da olsa, gene hayata yakındajı ayak uydurabilen yeni 
kaidelerin doğumuna sebep olurdu. İnsanlar umumiyetle bu kaidelerin 
menşeini, ne zaman teessüs ettiğini-hatırlamazlar, araştırsalar da öğrene
mezler, fakat onlara riayeti zarurî ve mecburi kabul ederler, hayat ve 
münasebetlerini o kaidelere göre yürütürler, hak ve adalet dağıtmakla 
mükellef olan organlar, o kaidelerin ihlâlini maddî müeyyedelerle tepki-
lendirirlerdi. 

Yazılı olmayan bu kaideler, gelişen münasebetlere sırf bu vasıfları 
dolayısiyle daha kolay intibak ederlerdi. Fakat gene şüphe yok ki, yazılı 
olmayan bu hukuk kaideleri herkesçe tamamen ve vazıh bir şekilde ma
lûm olmaktan uzaktı. Hemen her toplumun kendine hâs bir örf ve âdet 
hukuku vardı. Bölgeler ve beldeler kendi özel teâmülî hukuk sistemleri 
içinde yaşıyorlardı. Böylece, coğrafî, siyasî ve iktisadî bakımdan bir vah
det arzeden memleketler, hukuk bakımından küçük ve dar çevrelere ay
rılmış vaziyetteydi. 

Fakat gene pek eski devirlerde bile insanlar hukuk kaidelerinin ya
zılı olmasuım bazı faydaJar sağlayacağını düşünebiliyorlardı. Yazılı kai
de vuzuh (açıklık) demekti; yazılı hukuk, yazısız hukuka nisbetle daha 
geniş sosyal çevrelerce malûm olabiliyor, yazılı kaideleri daha çok insan, 
daha yaygın bh- şekilde öğreniyor ve nihayet ak üzerinde kara olarak 
tesbit edilen bir kaide «istikrar» da ifade ediyordu. Nihayet, örf ve âdet 
kaidelerinin düzenlediği sosyal hayata siyasî iktidarların müdahalesi an
cak yazılı hukuk yolunda müessir olabilirdi. Hükümran kuvvet, tesir ve 
nüfuzu altında bulundurduğu insan kitlelerinin hayatını ve münasebetle
rini, şu veya bvı istikamete örf ve âdet kaideleriyle değil, fakat yazılı, 
mevzu (vaz edilmiş = konvümuş) kaidelerle sevkedebilirdi. Zira örf ve 
âdet kaideleri zamanlî^ ve fertlerin onları istikrarlı ve devamh bir şdkil-
de tatbikleriyle teessüs edebilir, fakat hiçbir suretle hükümran kuvvetin 
tebliğleriyle, emir ve nehiyleriyle (yasaklariyle) doğmazdı. Hukuk kai
desi koymak isteyen, bu işi yazıyla yapmak mecburiyetindeydi. 

(181) — Hukuk tarihçilerinin araştırmalarına göre, yeryüzünde ilk 
yazılı hukuku meydana getiren Bâbil hükümdarı Hammui'abi olmuştur. 

MUâttan önce 2123 - 2080 yılları arasında yaşayan Hammurabi, bir 
takım hukuk kaidelerini taşlar üzerine yazdırıp, bu taşları şimdiki Bağ
dat şehri yakınında hâlen Abu-Hubba denilen fakat o devirde Sippara 
olarak bilinen mahaldeki bir mabede diktirmiştir. Hammurabi kanunları 
denilen bu kaideleri ihtiva eden taşlar, bundan bin yıl kadar sonra, Me-
zopotamyayı zapteden bir Elam kralı tarafından, 300 kilometre daha gü
ney batıda şimdiki îran toprakları içinde bulunan Susa'ya nakledilmiştir. 
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1897 de Susa harebelerinde kazılara başlayan Fransızlar, 1901 yılı sonıuı-
da bu kanunları bulmuşlardır (14). 

Romalılar da, gene Milâttan önce V inci asırda rneşhur XII Levha 
Kanunları'nı meydana getirmişlerdi. Bu kanunlar, eski millî örf ve âdet-
lerm derlenip toplanmasından (tedvin'inden) teşekkül ediyordu; öteden-
beri tatbik olunagelen bazı prensipler« emirler» halinde ifade olunuyor
du (15). 

Fakat ilk çağların şüphesiz en büyük tedvin hareketini Corpus Juris 
Civilis teşkil etmektedir. 527 - 565 yılları arasında Şarkî Roma (Bizans) 
imparatoru bulunan Justinianus, klâsik Roma hukukçularının eserlerini 
ve kendi zamanına kadar neşredilmiş olan imparator kanunlarını ve emir
namelerini, Adliye nazırı Tribonianus'un başkanlığında hukuk hocaların
dan ve tatbikatçılarından müteşekkil bir heyete derlettirdi ve hukuk ta
rihinin bu muazzam kodifikasyon hâdisesi bu suretle meydana geldi (16). 

Corpus Juris Çivilisin değerine ve ehemmiyetine rağmen modern hu
kuk zaviyesinden asıl büyük tedvin hareketlerinin 1794 «Prusya devletle
ri umumî kanunu?>nu takiben XIX uncu asırda vuku bulduğunu söylemek 
lâzımdır. 

2. — KANUNLAŞTIRMAYI GEREKTÎREIN SEBEPLER 
(182) — XIX uncu asırdaki büyük kanunlaştırma hareketlerinin çe

şitli sebepleri vardır. Yazılı olan hukukun, yukarda temas ettiğimiz veç
hile, yazılı olmayan hukuka karşı üstünlükleri bir tarafa, ilmî, siyasî mil
lî, iktisadî sair âmiller de bu tedvin cereyanında kuvvete müessir olmuş
lardır (17). 

Gerçekten XVIII inci asır boyunca ve XIX uncu asır başında Avru-
panm muhtelif memleketlerinde mer'î hukuk, sistem baknnından büyük 
bir dağınıklık arzediyordu. Modern merkeziyetçi devletlerin teessüsünden 
evvelki bu tarih devresinde, Avrupa halkı, yüzlerce küçük siyasî otorite 
arasında bölünmüş vaziyetteydi. Feodalitenin kalıntısı olan bir çok küçük 
devletler, küçük arazi parçaları üzerinde hükümlerini yürütüyorlardı. 

.Her devletin, her bölgenin, her şehir ve kasabanın, her meslekî teşekkü
llün kendine hâs teâmülî hukuku mevcuttu. Bu küçük devletlerin izalesiy-
le siyasî otoritenin merkezîleşebilmesi, müteaddit hukuk sistemleri ara
sında da bir -vahdete şiddetle ihtiyaç gösteriyordu. Siyasî birlikle hu-

(14) Chilperic Edwards : The world's earliest laws — Loudon, Watts, 1034, p. 1. 
(15) Gaston May : Elements de Droit Romain, 11 eme Sd. Sirey, 1913, p. 25. 

, (16) Andreas B. Schwarz : Roma Hukuku dersleri, C. I, 2 nci bası, 1945, Sf. 31-32. 
(17) Hıfzı V. Velidedeoğlu : Türk Medenî Hukuku - - C. I, Cüz I, 5 İnci İDası, 1956, 

Sf. 45 ve müteakip. 
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kukî birlik ve vahdet arasındaki karşılıklı bağların hayatî önemi inkâr 
olunamaz. Bu itibarla, merkeziyetçilik hareketi, hukuk alanında da ken
dini gösterdi ve bu çeşitli hukuk sistemlerinin müşterek kaidelerinin ve 
prensiplerinin yazılı kukuk halinde, siyasî iktidarın nüfuz sahası içinde 
yeknasak mer'iyeti arzusu, kanunlaştırma hareketlerinin başlamasına 
âmil oldu. 

Aynı hareket, milliyetçilik cereyanlarının kuvvetlenişiyle de sür'at 
ve ehemmiyet kazandı. Aynı millete mensup fertlerin müşterek bir siya
sî otoriteye bağlılıkları gibi, müşterek biı- hukuk sistemine kavuşmaları 
da bir ideal halini aldı.. 

Hukuk ilmi üzerindeki çalışmaların gelişmesi ve sistemli hukuk etüt
lerinin yapılabilmeside kanunlaştırma hareketini imkân dahiline soktu, 
kolaylaştırdı. Muhtelif çevrelerde carî olan hukuk kaidelerinin sistema
tik incelemeleri, kanunlaştırma işinin fikrî vasatını teşkU etti. 

3. — KANUNLAŞTIRMA METOTLARI 

(183) — Kanunlaştırma,yazılı olmayan hukuk kaidelerinin ,basit bir 
şekilde ve oldukları gibi yazılı hale getirilmesi, aynen yazıya geçirilmesi 
demek değildir. Kaidelerin ihtiva ettikleri müşterek esasların, carî müş
terek prensiplerin bulunup ortaya konulması lâzımdır. Yâni, her halde, 
pek müşahhas olan teâmülî kaideleri muayyen bir mücerretliğe kavuş
turmak lâzımdır. 

Ancak bu tecrit işine, her kanunlaştırma hareketinde aynı ölçüde 
yer verilmemiş, bazan tedvin edilen kaideler eski müşahhas mahiyetle
rini azçok muhafaza etmişlerdir. 

Bu bakımdan, kanunlaştırmada iki metodun takibi mevzuubahistir. 

a) Mücerret metot, b) Kazüist metot. 

Mücerret metotla yapılan kanunlaştırmada, toplanan hukuk kaidele
ri mümkün olabilen umumîlik ve mücerretlik derecesine irca olunurlar. 

Kazüist (hâdiseci) metotta ise kaideler, belli ve muayyen hâdiselerin 
hususî birer hal çaresi olarak kalırlar. Meselâ, «bir kimse, diğerinin ko
lunu kırarsa tazminat verir» (18) şeklindeki bir kaide, bir şahsın diğe
rine verebileceği zararlardan sadece kol kırmayı nazara almakta, kol kır
ma hâdisesinin doğuracağı ihtilaflı hal çaresine bağlamaktadır. Bir kim
se, diğerinin kolunu değil de ayağını kırsa, başını yarsa, ona cismanî bir 
zarar verse, şüphesiz gene tazminata mahkûm olacaktır. O halde kaide
yi, muayyen ve hususî bir hâdiseye münhasır olarak bırakmakta hiçbir 

n S ) Hıf7,ı V. Vslicledeoglu : Aym eser, Sf. ii. 
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fayda yok, hattâ mahzur vardır; zira namiitenahi çeşit ve mahiyetteki 
hâdiselerin hepsini tesbite imkân tasavvur edilemez. Binnetice, evvelden 
tesbit edilemiyen, ilerde vuku önceden görülmeyen herhangi bir hâdise
nin zuhurunda, taraflar arasındaki hukukî durum veya münasebeti tan 
zim edecek, ihtilâfı halleyleyecek bir kaide de bulunmayacaktır. Bu se
beple, vuku bulmuş, vuku bulabilecek, vukuu ihtimal dahilinde olan aynı 
mahiyetteki hâdiselerin bütünü için kaide koymak zarurîdir. Hâdiseyi 
«kol kırmak» gibi tamamen müşahhas olan şeklinden çıkarıp daha mü
cerret bir hale getirmek, «başkasına cismen zarar vermek» şekline sok
mak, her türlü ihtimali karşılar ve başkasına böj'le bir zarar verme ha
linde, zarar verenin tazminata' mahkûm olacağı esası da, mücerret bir 
kaide hüviyetiyle, bu konuda mümkün ve muhtemel her ihtilâfm hal ça
resini ihtiva eder. 

4. — BÜYÜK KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ 

(184) — Kanunlaştırma hareketi ekseriya ilk defa hususî hukuk sa-
hasmda vukua gelmiş, sonra âmme hukukunun bazı kollarma sirayet ede
bilmiştir. Hâlen hususî hukukun kanunlaştırılmamış kolu kalmadığı hal
de, âmme hukukunun İdare hukuku gibi en geniş tatbik alnına. sahip 
olan en yaygın ve önemli kolu henüz kanunlaştınlamamıştır. 

Kanunlaştırma hareketi, ilmî ve sistemli bir şekilde Batıda daha ön
ce başladığı için büyük kanunlaştırma hareketlerini evvelâ Batı, sonra 
da memleketimiz itibariyle inceleyelim. 

B) BATIDA 

(185) — Batıda ilk büyük kanunjaştırma hareketi Prusya'da göıü-
lür. Büyük Frederik'in hükümdarhğı sırasında, 1794- tarihinde meydana 
getirilmiş olan «Prusya devletleri umumî kanunu = Allgemeines Landrecht 
für die Preussischen Staaten» kazüist metoda göre yapılmıştı; 17.000 
den fazla madde ihtiva ediyor ve hukukî münasebetlerin malûm ve muh
temel her çeşidini, bilinen ve akla gelebilecek her hâdiseyi tanzime çalışı
yordu. Bu kanunda âmme hukuku münasebetleri de düzenlenmeğe çalı
şılmıştı. 

Kanunlaştırma hareketinde Prusyayı Fransa takip etti. Büyük Frede
rik'in, Bizans imparatoru Justiniaus'u takliden Prusyada giriştiği hare
kete, Napoleon Bonaparte da Fransada girişmiş ve Fransız medenî İmka-
kunun tedvini işini ele alarak o devrin en meşhur hukukçularından olan 
Portalis'in başkanlığında bir komisyon kurdurmuştu. 

Böylece meydana gelen ve Code Napoleon (Kod Napolyon =; Napolyon 
kanunnamesi) adiyle de anılan 1804 tarihli Fransız i^çdenî kamınvı mü-
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Cerret metoda göre hazırlanmış ve halen yürürlükte bulunan mükemmel 
bir eser teşkil etmiştir. 

Fransayı 1811 tarihli Medenî kanunu ile Avusturya takip etti. Bıı 
kanun da mücerret metoda göre yapılmıştır ve 1916 yılında esaslı tâdil 
görmüş olup hâlen yürürlüktedir. 

Avusturya Medenî kanunundan sonra meydana getirilmekle beraber 
ancak Kod Napolyon'la kıyaslanabileceği kabul edUen diğer bir kanun da 
Alman Medenî kanunu (Bürgerliches Gesetzbuch—BGB) dur. 1896 yı
lının ilk günü yürürlüğe girmiştir. 

Alman Medenî Kanununun, emsalleri Fransız ve Avusturya Medenî 
kanunlarına nisbetle gecikmesinin sebebini, Almanyada XIX uncu asrın 
ilk çeyreği içinde cereyan etmiş olan bir hukukî münakaşada aramak lâ
zımdır. 

Fransız Medenî kanununun neşrinden ve Almanyanın da Fransız hâ
kimiyetinden kurtulup hürriyetine kavuşmasından sonra, büyük Alman 
hukukçularından Thibaut (Tibo), yazdığı bir eserde, Almanya için de bir 
Medenî kanun hazırlanması zarureti üzerinde durmuş ve böyle bir tek
lifte bulunmuştu. İlerde ele alacağımız hukuk görüşlerinden biri olan Ta
rihçi Mektep'in kurucusu Savigny (Savinyi) •— ki Tarihçi mektep denilen 
fikir manzumesi bu vesileyle kurulmuştu — Thibaut'nun teklifini red
detmiş, bütün Avrupa hukukçularının hayranlığını celbeden Fransız Me
denî kanununun Almanya tarafından iktibasından korktuğu için, hiçbir 
mUletin hukukunun diğerine uymayacağını, hukuk kaidesinin vazu kanu
nun eseri olamayacağını, bu kaidenin, her milletin tarihî gelişimi içinde 
halkın ruhunda (Volksgeist) doğduğunu, en mükemmel hukukun örf ve 
âdet hukuku olduğunu ve Almanyada da durumun öylece muhafazası ge
rektiğini ileri sürmüştü. 

Bu mühim naünakaşa, Alman' hukukçuları arasında bir müddet de
vam etmiş ve Alman Medenî kanununun hazırlanması bu yüzden gecik
mişti. Fakat 1848 den sonra Kambiyo ve Ticaret hukuku sahasında ka
bul edilen iki kanunu müteakip, ancak 1871 den sonra yerli bir Alman 
Medenî kanunu üzerinde de çalışmalara başlanabilmişti. 

Esaslı ilmî çalışmaların mahsulü olarak Alman Medenî Kanununda 
(BGB) derlenen Alman Medenî hukuk, 1907 yümda kabul edilen İsviç
re Medenî kanunu üzerinde epey müessir olmuştur. Alman Medenî kanu
nu yüksek bir ilmî değer taşıyan ve anlaşılması hayli güç bir kanundur. 
Tabiatiyle, mücerret metoda göre hasarlanmıştır. 
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(186) — isviçre Medenî kanunıma gelince: Kanunun yürürlüğe gir
mesinden (1912) önce İsviçre de hususî hukuk" bakımından çeşitli sis
temlerin aynı zamanda mer'i olduğu bir memleketti. Bu dağınık hukuk 
kaidelerini tedvin istiyacı kendini hissettirdiği zaman her biri Helvetia 
(İsviçre) konferasyonunun üye devletlerinden olan Kanton'lardan bazıla
rı yerli hukuk üzerinde işlemeyi ve kendi mer'î hukuklarını kanunlaştır
mayı tercih ettiler (Zürich kantonu gibi), bazıları ise yabancı hukukun 
resepsiyonuna doğru yöneldiler; meselâ Cenevre kantonu Fransız Medenî 
kanununu, Bern kantonu Avusturya Medenî kanununu aldı. Böylece hu
susî hukuk alanında kanunlaştırmalar ve resepsiyonlar yapılmakla bera
ber, memleketin tamamına şâmü bir Medenî kanun meydana gelmiş ol
muyordu. > 

Böyle küllî bir esere ihtiyaç hissedilince, öteki memleketlerde daima 
birer komisyona ısmarlanmış olan Medenî kanmıun hazırlanması işi, is
viçre'de Profesör Eugen Huber'e verildi. Hazırlanan tasarı, bir komisyon
dan geçtikten sonra Federal Meclis'e getirildi, 1907 yılmda kabul olundu 
ve 1912 yılında ilk günü de yürürlüğe girdi. Aynı yoldan hazırlanan Fe
deral Borçlar kanunu da 1911 de kabul olunarak gene 1912 nin günü yü
rürlüğe konuldu. 

B) MEMLEKETtlMÎZDE 

(187) — XIX uncu asırda muhtelif Avrupa memleketlerinde görülen 
kanunlaştırma hareketine Osmanlı İmparatorluğunda da rastlanır. 

Gerçekten 1839 tarihli Ta^minat-ı Hayriye fermanı'nın (Gülhane 
Hatt-ı HÜRiayûnu) Osmanlı devlet ye hukuk hayatı için neler vaad etti
ği malûmdur. İyiden iyiye yıkılmağa yüz tutmuş koca bir imparatorluğu 
canlandırmağa ve ona yeni bir hayatiyet verebilmeğe matuf olan Tanzi
mat hareketinin muvaffakiyeti şüphesiz bir şeyden önce siyasî ve hukukî 
sahada tahakkuk ettirilebilecek bir «rönesans» a bağlıydı. Bunda ne de
receye kadar başarı elde edildiğinin münakaşasına burada yer verebilme
ğe imkân yoktur. Fakat tanzimatçılar, hukuk alaninda bu başarıya iki 
yoldan ulaşmağı denemişlerdü' : 1) Yerli hukukî müesseselerimizden ıs
laha elverişli olanları ele alarak mümkün mertebe yenilemek; 2) Böyle 
bir yenilemenin mümkün veya elverişh olmadığı her sahada, Batı'dan 
doğrudan doğruya bazı iktibaslarda bulunmak. 

Bu iki usûl tanzimatçıları bir taraftan tedaine, diğer taraftan resep
siyona sevketmiştir. Resepsiyonun örnekleri ezcümle 1850 (1266) tarihli 
Kanunname-i Ticaret, 1858.(1274) tarihli Ceza Kanunnamesi, 1861 (1278) 
tarihli Usûl-ü Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesi, 1863 (1280) tarihli Ti
caret-] Bahriye Kariunnajnesidir. 
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«tik ağızda» sayılabilecek bu iktibasları 1879 (1296) tarihli Usûl-û 
Muhakemat-ı Cezaiye ve gene 1879 (1297) tarihli Usûl-ü Muhakemat-ı 
Hukukiye kanunları takip etmiştir. 

Kanunlaştırma (tedvin)hareketine gelince; burada ilü büyük eserle 
karşılaşmaktayız : 1858 (1274) tarihli Kanunname-i Arazi ve 1869 (1285) 
- 1876 (1293) yılları arasında parça parça kanunlaşan MecaîJe-i Ahkâm-ı 
Adliye. 

a — Kanunnaıııe-i Aı-azi 

(188) — Kanunname-i Arazi, Osmanlı Imparatorhığunda arazi re
jimlerine müteallik hukuk kaidelerini tedvin eden ilk derli toplu kanundur. 

Arazi kanunu, arazi nevilerini tesbit eden ve bunların tariflerini ve
ren bir «mukaddeme» den sonra, «bâb-ı evvel», «bâb-ı sânî», «bâb-ı sâîls* 
adlarını taşıyan üç kısımdan ve bir «hatime» (sonsöz) den mürekkep ve 
132 maddeden ibarettir. 

Bu kanuna göre arazi 5 kısma ayrılır : 
1) Arazi-i memlûke, mâlik olunabUen, yâni hususî mülkiyete konu 

teşkil eden arazi demektir (19). 

2) Arazi-i emmye, (veya miriye) mülkiyeti (rakabesi) beytülmal'e 
(hazineye, yâni devlete) ait olup tasarruf hakkı devlet tarafından şahıs
lara verUen tarla, çayır, yaylak, kışlak, koru gibi yerlerdir (20). 

3) Ai"azi-i mevkufa, vakıf arazi demektir. Vakıf ise «menfaati iba
dullaha (AUahm kullarına) ait olur veçhile (ait olacak şekilde) bir ayn'ı 
(malı) Cenab-ı Hakkın milki (mülkü) hükmünde olmak üzere temlik ve 
temellükten (mülkiyetini başkasına devretmekten veya mülkiyetini bizzat 
edinmekten) mahbus (hapsedilmiş) ve memnu kılmaktır» (21). 

Demek ki bir malı, mülkiyeti Allaha ve istifadesi insanlara ait olmak 
üzere, insanlar arasında mülkiyet mevzuu olrna,ktan çıkarmak, onu hapis 
ve tevkif etmek (durdurmak) vakfetmek demektir. Medenî kanunumuz. 

(19) Bu arazinin kendi isindeki bölümleı-i iğin bk. Kanunname-i Arazi, mad. 2. 
— Hıfzı V. Velidodeoglu : Kamra!aş-arma hareketleri ve Tanzimat; Tanzirnal 
C. I, Sİ'. ÎS2. 
- Atıf bey : Arazi Kanuıır.areo-i HiSmayûsıu şeriıi. 2 nci tab:, îıataaiuul lS3ü, 

Sf. 14 - .27. 
(2Ö) Kanunname-i Arazi, mad. 3, 8 - ßO. 

— Atıf bey şerhinde bu maddeler. 
(21) Ömer Hilmi Efendi : Ahkâm-ül evkaf, İstanbul 130T, Sf. 3. 

— Vakıf arazi nevileri için : Kanunname-1 Arazi, md. 4. 
— Coşkun Üçok : Türk Hukuk Tarihi dersleri, 2 nci bası, Ankara 1937, Sf. B8 
ve jnötealUp. 
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bu eski vakıf müessesesinin yerine «tesis» i ikame etmiştir. Halen mev
cut olan vakıflar, Medenî kanunun yürürlüğe girmesinden önce meydana 
getirilmiş olanlardır. 

4) Arazi-i metruke, herkesin doğrudan doğruya kullanmasına ve 
faydalanmasına terkedilmiş arazi demektir (22). Yollar, meydanlar, deniz 
kenarları, pazar ve panayır yerleri gibi yerler, arazi-i metrûkeden sayılır. 
Bugünkü hukukumuzda bunlara âmme emlâki, daha doğrusu orta mallan 
denilir ki, bunlar, devlet de dahil, kimsenin mülkiyetinde değildir. 

5) Arazi-i mevat, ölü arazi demektir (23). Bu arazi kimsenin mülki
yetinde veya tasarrufunda değildir. Şehir, kasaba ve,köylerden uzaktaki 
dağlık, fundalık, çalılık, bataklık gibi yerlere bu isim verilir. Buraları 
kimseye ait olmadığı için herhangi birisi bu araziyi işgal ve ihya ederse, 
yâni onu fayda sağlayan bir hale koyarsa onun mâliki olur. 

Kanunname-i arazi, tesbit ettiği bu beş kategori araziden bilhassa üç 
kategorisini, yâni, bugün Medenî kanunumuz tarafından tanzim edUmekte 
olan hususî mülkiyet mevzuu arazi (arazi-i raemlfıke)v ile vakıf arazinin 
bir kısmı hariç, yukarda 2, 4 ve 5 numaralarda gösterilen araziye müte
allik hukuk kaidelerini tedvin etmiş (kanunlaştırmış) bulunmaktadır. 

b — Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye 
(189) — Tanzimattan sonra arazi rejimlerine müteallik ekseri hu-

kvık kaidelerinin Kanunname-i Arazi içinde tedvini gibi. Medenî hukuk sa
hasında da bir kanunlaştırma hareketine ihtiyaç duyulmuş ve bu yolda 
iki cereyan belirmişti. Bunlardan biri. XTX uncu asrın ilk ve en muhte
şem hukuk âbidesi sayılan 1804 tarihli Fransa Medönî kanununun resep
siyonu (iktibası), diğeri ise îmam-ı Âzam Ebu Hanife tarafından temel
leri atılan ve tamamen islâm dinî esaslarına dayanarak meydana gelmiş 
olup hanefî mezhebinin hukukunu teşkil eden fıkıh esaslarının tedvini ce
reyanı idi. Fransız Medehî kanununun almmasj, o devre göre, umumun 
hazmedemiyeceği kadar aşırı bir garplılaşma haiulesi teşkil edecekti. Kal
dı ki, fıkıh hükümlerinin tedvini suretiyle ortaya o kanundan daha mü
kemmel bir eserin getirilebileceğini öne sürenlerin başında da devrin Ad
liye nazırı ve en kuvvetli hukukçusu Ahmet Cevdet paşa bulunuyordu 
(24). Resepsiyon yerine fıkıhın tedvini cereyanı galebe etti ve Ahmet 
Cevdet "paşanın başkanlığında. Mecelle Cemiyeti denilen altı kişilik bir 
komisyon bu işle görevlendirilerek faaliyete geçti. 

(22) Kanunname-i Arazi, md. 5 ve 91-102. 
(23) Kanunname-i Arazi, md. 6 ve 103-105. 
(24) Esat Arsebük : Medenî HuHuU, C. I, İstanbul 1938, Sf. 56. 
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«Mecelle» kanun değil, kod demektir. Bu isim umumiyetle Arazi ka
nunu gibi. veya Batıdaki emsallerinde görüldüğü şekUde, esasen mevcut 
ve mer'i fakat yazılı bulunmayan hukuk kaidelerinin tedvini (kodifikas-
yonu) suretiyle meydana getirilen'eserlere verilirse de, muayyen bir mev
zuu parça parça düzenleyen kanunların bir araya getirilmesinden doğan 
derli toplu bir kanuna da kod denildiği vâkidir. 

(190) — Mecelle Cemiyetinin çalışmalariyle ve Ahmet Cevdet paşa
nın kaleminden çıkan Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye (veya kısaca Mecelle) İs
lâm hukukunu baştan sona tedvin etmiş değildir. Kısmen Borçlar huku
kundan, kısmen Medenî hukuktan ve kısmen de Hukuk Muhakemeleri 
usûlünden bahseder. Mecelle, kazüist bir eserdir. 

1869 -1876 tarihleri arasında, yâni 7 senede parça parça kanunlaşan 
ve yürürlüğe giren Mecelle, bir Muîiaddeme ve 16 kitaptan (25) meydana 
gelmiştir. Umumî mukaddemesinden başka, her kitabın başında o kitap
taki terimler ve hükümler hakkında genel bUgiler veren bir mukaddeme 
daha vardır. Tamamı 1851 maddedir. 

(190 b) — Veciz ve kuvvetli bir ifadeyle kaleme almmış olan Me-
ceîle'nin bilhassa 100 maddelik mukaddemesi, hükümlerinin büyük bir 
ekseriyeti itibariyle hukukun en umumî esaslarını ihtiva eder. Bu bakım
dan, Türk kanun dilinin bir şaheseri olan bu mukaddemeden bir kaç mad
deyi buraya birer örnek olarak naklediyoruz : 

«Madde 2.— Bir işden maksat neyse hüküm ona göredir.» 
Her işte, her hukukî muamelede, şüphesiz evvelâ şahısların maksat

ları aranmalıdır; işin, muamelenin tâbi olacağı veya bir ihtüâfa tatbiki 
icabeden hukuk kaidesi maksada göre değişir; verilecek hüküm, maksa-

(25) I. 
II. 

III. 
IV. 

V. 
VI. 

vıı. 
VIII. 

IX. 
X. 

XI. 
xn. 

XIII. 
XIV. 
XV. 

XVI. 

Kitap 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
^ 
» 
:> 
» 
s 
» 

— Kltab-ül-büyû (raad. 101-403). 
— Kltab-ül-icarât (raad. 401-611). 
— Kitab-ül-kefale (mad. 612-672). 
— Kiteb-ül-havale (mad. 673-700). 
— Kitab-ül-rehin (mad. 701-761). 
— Kilab-ül-emânât (mad. 762-832). 
— Kitab-iil-!ube (mad. 833-880). 
— Kitr.b-ül-gasp vel-illâf (nmd. 881-940). 
— KiUtb-ül-haeir vei-ütrah ve.ş-şuf'f. (ı-.-,ad. 911-1044). 
- Kitab-üş-şirkot (mad. 1045-1448). 

— Kiiab-ül-vekâlo (mad. 144Ö-1530). 
— Kitab-üç-sullı vc).-lbra (mad. 1531 -1571). 
-.- Kitab-ül-ikrar (mad. 1572-1612). 
— Kitab-üd-dava (mad. 1613-1875). 
— Kltab-ül-beyyinat vet-tahlif (mad. 1676-1783). 
^-. Kitab-ttl-kaza (mad. 1784- 1851). 
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da bağlıdır. Netekim, yukarki maddeyi takip eden 3 üncü madde de şöy
le söylemektedir : «Ukudda itibar makasıd ve maaniyedir, elfas ve rae-
banij'e değildir»; yâni akitlerde (ukud) itibar, maksatlara (makasıd) ve 
mânâlara (maani) dir; sözlere (elfaz) ve yapılara (mebani) değildir. De
mek ki, bir akdin tefsiri icabetse, tarafların maksatlarına ve kullanılan 
kelimelerin mânâlarına bakılacak, yoksa sadece sözlere veya cümle yapı
larına itibar edilmeyecektir. 

«Madde 4.— Şek ile yakin zail obnaz». 

Şek, şüphe demektir. Yakin ise gerçekliği bilinen veya gerçekliğine 
kuvvetli bir zan ile inanılan şeydir, Madde, sırf şüphe ile gerçeklik veya 
gerçeklik hususundaki -kuvvetli zan ortadan kalkmaz (zail olmak) de
mektedir. 

«Madde 6.— Kadîm, kıdemi üzetre terk olumır». 

«Madde 7.— Zarar kadim olmaz». 

Bu iki madde, birbirinin tamamlayıcısı mahiyetindedir. Kadîm, yâni 
eski olan, kidemi yâni eskiUği üzere terk olunur; yâni eski'yi kendi es
kiliğine bırakmalı, dokunmaraahdır. Ancak, zarar kadîm olmaz; yâni za
rarlı bir hal, eskidenberi zarar devam etmektedir diye kendi hâline ter-
kedilmez; netekim 20 inci maddeye göre Zarar izale olunur (ortadan kal
dır ılu') . 

«Madde 8.— Eeraet-i zimmet.asıldır». 

Zimmet, nefs, zât, kendi demektir. Be.raet ise borçsuz, mükellefiyet-
siz, ârî olma demektir. Böylece, «Beraet-i zünmet asıldır», demek, aslolan 
bir kimsenin borçsuz, mükellefiyetsiz bir durumda olmasıdır demektir. 
Meselâ Ahmet, Mehmedin kendisine 100 lira borcu olduğunu bunu öde
mesi icabettiğini iddia eylese, bu borcu isbatla mükellef tir; çünkü aslında 
ne Ahmedin, ne de Mehmetin kimseye borçlu olmamaları lâzımdır; bura
da asi olan Mehmetin zimmet'inin (nefsinin,- zatmıri) beraeti, yâni ne 
Ahmede, ne de kimseye borçlu bulunmaması halidir; O halde, bir İdmse 
hakkında herhangi bir iddia veya ithamın mevcudiyeti hiçbir şey ifade 
etmez. îtham veya iddia isbat edilemediği müddetçe yok saymak lâzmıdır. 

«Madde. 10.— Bir zamanda sabit olan şeyin hîlâfma delil olmadıkça 
bekasiyle hükmolunur». 

Yâni bir zaman bir şeyin sabit olması, onun daima öylece sabit kal-
masım icabettirir; ancak bunun aksi iddia ve isbat olunursa o zaman iş 
derişir. Meselâ falan yerdeki bir tarlanın Ahmede aidiyeti aabit olmuşsa, 
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artık kim ne derse desin o tarla Ahmedindir; tarlanın Ahmede ait olma
dığı delil gösterilerek isbat edilebilmelidir ki bu hakikat değişebilsin. 

«Madde 16.— îçtihad île içtihad nakz olımmaz». 

Mecellenin bu maddesine bundan evvel de bilvesile temas etmiştik 
(Bk. No. 19). 

içtihad, özel görüş, şahsî noktai nazar demektir. Bir mahkeme, mu
ayyen bir hâdisede mutlaka şu • veya bu şekilde karar vermeğe mecbur 
ise, ortada hâkimin içtihadından bahsedilmez, kaı-anndan bahsedilebilir. 
Fakat hâkim, hâdiseye mutlaka tatbiki icabeden bir hukuk kaidesi kar
şısında bulunmuyor da tefsir suretiyle meseleye bir hal çaresi bulmak 
mevzubahis ise, yâni ihtilâf kanunun sarih bir hükmüne değil de hâki
min anlayışına göre halledilecekse, o zaman hâkim içtilıadma yâni şahsî 
hukukî görüş ve anlayışına dayanarak hükmedecektir. Şahsî görüş ve 
anlayışlar ise birbirlerinin kıstası, ölçüsü olamaz. Şahsî görüşün, bir ka
naatin, gerçeğe ne derece uygun olduğu başka bir şahsî görüşle ölçüle
mez. Şahsî görüş ve kanaatler, adı üzerinde, sübjektiftirler; şahıstan şa
hısa değişirler. Kimse başkasının görüşüne, kendi görüşüne uymuyor diye 
yanlıştır diyemez. «Görüşün sakat bir görüştür, çünkü benim görüşüme 
uymuyor» demek abestir. 

«Madde 21.— Zaruretler, mestnnu olan şeyleri mubah kılar». 

İnsanlar, zaruret halinde, yasak olan şeyleri yapabUirler. Ancak : 

«Madde 22.— Zaruretler, kendi miktarlarmca takdir olunur». 

Zaruret halinde, yasak edilmiş bir şeyi yapabilen kimse, bunu ancak 
zaruretin gerektirdiği kadar ve gerektirdiği şekilde yapmalıdır. Yolda 
tipiye tutulan bir kimse, karın altında kalmamak ve donmamak için, 
rastgeldiği kapısı kapalı bir kulübenin veya evin kapısını kırıp oraya il
tica edebilir. Bir meskenin kapısını kırıp zorla içeri girmek memnu ol
duğu halde, canını mutlak bir tehlikeden kurtarmak zarureti, bu mem-
nuiyeti mubah kılar. Ancak, böylece içeri giren şahsın, içerdekileri soy
ması, dövmesi veya kapıyı kırdığı gibi içerdeki eşyayı da lüzumsuz yere 
kullamnası veya tahrip etmesi, zaruret miktarını aşacağı için, memnu
dur, mubah değildir. Çünkü : 

«Madde 23.— Bir özür igîn caiz olan şey, ol özrün zevaüyle bâtıl 
olnr». 

Kapıyı kırıp içeri girmek bir özre dayandığı için caizdi; artık içeri 
girdikten sonra, tipiye tutulmak, karda kalıp donmak, ölmek mevzuuba-
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his değildir; özür artık zâiI oJmuş, yâni zevaJ bulmaştuf, İçerdeki eşyayı 
k ınp dökmek, zail olmuş bir özre dayanamayacağı için bâtıl sayılır. 

«Madde 24.— Mâni zail oît»ukta, nicawiiu avdet eder». 

Meselâ muayyen bir şeyin yapılma.'sını men eden bir kanun yürür
lükten kaldırılmca, onun men ettiği şey artık yapılabüir. Engelin (mâni-
in) zail olması- men edilen işin veya şeyin geri döıjmesini intaç eder. 

«Madde 26.— Zarar-ı âm'ı def için zarar-ı hâs ihtiyar olıuıur». 

Yâni âmmeye (umuma, topluma) dokunacak bir zararı önlemek ve
ya uzaklaştırmak için hususî (mahdut, muayyen şahıslara dokunabile
cek) bir zarar tercih edüir. Bu kaide, devlet idaresinin temel prensibini 
teşkil eder. Umumî bir saran önlemek, yâni umumî faydayı (âmme men
faatini) sağlamak için, icabediyorsa hususî şahısîai'a zarar verilebilir. 
Tabiatıyle bu zararm mümkün mertebe az olmasma çalışılır ve herhalde 
telâfisi de lâzımdır. Meselâ bir su baskınını önlemek, birçok kimseleri.'i 
mallarmı tehdit eden bir yangını söndünnek için, gerekirse bir veya bir
kaç şahsın gayrimenkulüne müdahale edilebilir, selin yatağım değiştirmek 
için bir kimsenin tarlası su altında bırakılabilir veya ateşin yayılmasına 
mâni olmak için bir kimsenin evi yıktırılabilir. Bilâhare, kendilerine bu 
suretle zarar verilmiş olan kimselerin zararlarının da telâfi edilmesi, mo
dem hukukun prensiplerinden biridir. Bu şekilde, umumî bir zararın iza
lesi için hususî bir zararm ihtiyaı^ edilmesi (istenilmesi, tercih olunması) 
Mecelle'nin 27 inci maddesindeki Zarar-ı eşed, zarar-ı ahaf île izale olunur 
kaidesine de uygundur. Zarar-ı eşed, şiddetli olan zarar, zarar-ı ahaf ise 
hafif olan zarar demektir ki, her zaman, her işde, ağır bir zarara duçar ol
maktansa hafif bir zarara uğramak şâ.yâm tercihtir. Mecelle, 29 uncu 
maddesinde, bu kaidenin bir paralelini daha ifade etmektedir : Elıven-i 
şerrejnı ihtiyar olunur. 

•iŞerreyn» iki şer, yâni iki «kötülük» demektir. İıisâıı iki kçtü du
rum karşısmda kalınca, şüphesiz bunlardan ehven olanını, yâni en ucui-, 
en hafif olanını tercih etmelidir. 

Fakat 30 uncu maddedeki kaide, hukukçu olan olmayan herkesin bir 
an "hatırdan çıkarmaması icabeden cinstendir : 

«Ma;dde 30.— Def-î nıefasid, celb-l menafî'den evlâdır». 

«Def-i mesafid», fesatların, fenalıkların, kötü şeylerin def edilmesi, 
uzaklaştırılması demektir. «Mefasid» fesad kelimesinin çoğuludur. 

«Celb-i menafi» ise, menfaatlerin celbedilmesi, kazanılması demektir. 

150 



Fesatları, kötülükleri, fenalıkları uzaklaştırmak, menfaatleri celbet-
mekten, menfaat peşinde koşmaktan evlâ, yâni iyidir, tercih edilmelidir. 
İnsanlar, menfaat teminine çalışmadan önce, başlarma gelebilecek kötü
lükleri ortadan kaldırmağa ve uzaklaştırmağa gayret etmelidirler. 

«Madde 34.— Alması nıemnCı olan şeyin, vermesi dahi memnudur». 

«Madde 35.— tşlenmetsî memnu olan şeyin, istenmesi dahi memnft 
olur». 

Bu iki maddeyi uzun boylu izaha ihtiyaç yoktur. Rüşvet almak suç 
ise, rüşvet vermenin de suç olacağı, bizzat adam öldürmek suç ise bir 
başkasını teşvikle adam öldürtmenin de suç teşkil edeceği kolayca an
laşılır (26). 

5. — R E S E P S I Y O N V E TÜRK HUKUK İNKILÂBI 
(191) — Yukarda resepsiyon'un ne demek olduğundan kısaca bah

setmiştik (Bk. No. 179). Bir millete ait. muayyen bir memlekette câri 
olan hukukun, tamamen veya kısmen, başka bir mületin fertlerine teş
mili, diğer bir memlekete nakli ve orada tatbiki tarihin bütün çağların
da görülmüş olan hâdiselerdendir. 

Y'abancı bir hukukun resepsiyonu, kısmen veya tamamen olabileceği 
gibi, aynen veya bazı değişikliklerle de yapılabilir. Resepsiyon, bunu ya-

(26) Mecelle, üslûptaki güzelliğe ve ifadedeki kuvvete rağmen sistemsiz bir eserdir. 
TekeiTürlerle, fazlalıklarla doludur. Prusya kanunundan sonra XIX uncu asırda 
Batıda meydana g'etirilen modern kanunlarda görülemiyecek olan bftriz aksaklık
lar ve iptidaîlikler mevcuttur. Meselâ, hukukim en umumî prensiplerini, hat tâ sa
dece hukukun değil fakat bir hayat ve iş felsefesinin de belli başlı esaslarım ih
tiva eden mezkûr 100 maddelik «Mukaddeme» de (ki bu kısma eski hukukçuları
mız Kavai(3-i Külliye, Jrâni küllî kaidelerde derler) şöyle bir 6Y nci madde var
dır : 

«Sâkite bir söz isnad olunmaz. Lâkin maraz-ı hacette sükût beyandır». Yâni, 
susan bir kimseye, herhangi bir söz veya irade izharı atfedilemez, fakat açıkça 
bir beyanda bulunulması gereken ve beyanda bulunulmadığı takdirde sükût'un 
tasvip, veya yerine göre ret sayılacağı hallerde, susuş mânâ ifade eder. 

Bu derece mücerret bir kaidenin Mukaddeme kısmında yer alması zaruri 
olduğu gibi kâfidir de. Bu kaidenin, kanunun başka kısımlarında tekrarına ve 
lıele misallei'le aydınlatılmasına ihtiyaç yoktur. Buna rağmen, meselâ, Kitab-ül-
icarât'daki şu 437 nci maddeye göz gezdirelim ; 

«Madde 437.— îeare'de (kira'da) sükût, rıza ve kabul addolunur. Meselâ bir 
âdem (adam) şehriye (aylık) elli kuruş kira ile bir dükkân isticar edip de (kira 
ile tutup da) birkaç ay sakin olduktan (oturduktan) sonra ay başında âcir (ki
raya veren, yâni mal sahibi) eğer altmış kuruşa razı olur isen otur, olmaz isen 
dükkânı bırak dedikte, müstecir (kiracı) anı (onu) ret ile altmış kuruşa razı ol
mam dedikten sonra dükkânda mUstemiren (sürüp giderek) oturmuş ise şehriye 
altmışar kuruş vermesi lâzımgelir». 
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pan milletin istek ve iradesine dayanabileceği gibi, shaken biı* zaferi mü
teakip mağlûp memleketin işgal ve istilâsınm bii' neticesini de teşkil Gdß-
bilir. 

Resepsiyon, yazılı yabancı hulîukım alınması suretiyle olabileceği gi
bi, yabancı örf ve âdet kaidelerinin benimsenmesi şeklinde de gerçekleş
tirilebilir, örf ve âdetin resepsiyonu, kanunlarm resepsiyonuna nisbetle 
şüphesiz çok daha yavaş, fakat emin bir tarzda cereyan edei" ve yabancı 
hukuk, yeni muhitte daha sağlam olarak yerleşir (27). 

(193) — Resejpsiyon, muhtelif sebeplerden ileri gelir. Evvelâ, millet
lerarası ticaıi münasebetlerin malsdut veya şümullü resepsiyon hâdisele
rine yol agüğı inkâr olunamaz. Değişik memleketlerin orijinal Medenî 
hukuMsTi araamda görülebilen farklar. Ticaret hultukîan sahasında hayli 
asalır ve bu hukuk kolu, iç hulîukun diğer kollarına nisbetle daha çok 
sayıda milletlerarası kaide ihtiva eder. Aynı şekilde siyasî ve bilhassa 
kültürel münasebetler, milletler arasmda hukuk ahşverişini intaç etmek
tedir. 

Tarihte en meşhur resepsiyon hâdisesi olarak Roma hukukunun Al
manya'da yayıhşı ve yerleşişi gösterilmektedir. Gerçekten Ortaçağ sonla-
rmda, bu çağın başmdanberi tarihe karışmış olan Roma hukuku bazı 
îtalyan üniversitelerinde ve bilhassa Bolonya üniversitesinde ehemmiyetli 
ve şümullü bir şekilde okutulmağa başlamıştı. A\Tupamn her tarafından 
îtaîyaya hukuk talebeleri geliyorlar ve Roma bukuknu öğrenerek memle
ketlerine dönüyorlardı. Bir müddet sonra bu tedrisatın tesirleri muhtelif 
Avrupa memleketlerinde, fakat en kuvvetli bir şekilde Almanya'da görül
meğe başlandı. İtalyada yetişen Alman hukukçuları Roma hukukunu Al
manya'da geniş ölçüde yaydılar. Bu hâdise rezeptioıı adraı aldı ve bu su
retle, bundan sonra- yabancı hukuldarın benimsenmesi ameliyesine re
sepsiyon adı verildi. 

XIX uncu asırdaki büyük k.anuulaştırma hareketi geniş çapta ve 
mükerrer resepsiyonlara sebep oldu. 1804 tarihli Fransız • Medenî kanu
nu (Kod Sivil-Code Civil) Belçika, Hollanda, îtalya, Romanj'a, Cenevre 
tarafından benimsendi. Aaçok değişikliklerle İspanya, daha geniŞ'değişik
liklerle Portekiz aym kanunu aldı. Halen Orta ve Cenup Amerika mem
leketlerinin bir kısmında ve bu arada Arjantin'de bu kanun yerleşmiş V5--
ziyettedir (28). 

(27) Andreas B. Schwarz : La reception et l'a.ssimi]ation des droits etrangers (Dans: 
IJ'Introduction â l'^tude du Droit comparĞ; Melanges Ed. Larabert, T. I l l , p. ä5Sl 
et Bs). 

(28) Schwarz : op. cit. p. 583. 
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Alman Medeni kanunu da bazı raeiîîleketlerdeki Medenî hukuk kodi-
fikasyonunu kuvvetle tesir altına aldı ve yer yer iktibas edildi. Eski Ma
caristan, Avusturya, eski Rusya, Brezilya, hattâ İsviçre bu kanunun kuv
vetli tesiri altmda kaldılar. Uzak doğuda Japonya, eski Çin, Siyam, ken
di Medenî hukuk ted^nnlerinde Alman Medenî kanunu esas olarak aldı
lar {2Q). 

(193) — Tek bir memlekette vuku bulan resepsiyon hâdiselerinin 
belki en yaygm ve ehemmiyetlisi, Cumhuriyeti müteakip Türkiyede cere
yan etmiş oîandnv Yeni Türk devleti muazzam resepsiyon hareketine gi
rişmiş ve hiç şüphesiz bunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Bu hâdise mem
leketimizde, Bü3mk Atatürk'ün çeşitli inkılâpları araemda HÜKÜK ÎNKI-
LAJBI olarak aıııhr. 

Ne yapılmıştır ? 

Yeni Tüi'k devletinin kuruluşunu müteakip hukukî münasebetler ve 
müesseselerde de tam mânâsiyle bir garplılaşmanın zaruretine inanılmış 
ve o zamana kadar Türk milletini idare eden dinî hukuk sistemi her sa
hada terkedüerek gai'ba dönülmüş ve garp memleketlerinin kanunları di
limize çevirtilerek az çok değişiklikler kabul edilmiş ve böylece Türk ce
miyeti bir iki yü gibi kısa bir zaman devresi içinde tamamen A\Tupa 
hukuk sistemine katılmıştır./Hiçbir milletin tarihinde, bu kadar kısa bir 
zamanda bu derece geniş bir resepsiyon hâdisesi kaydedilmemiştir. 

, Buna üıtiyaç var mıydı ? 

Zaman zaman, zayıf bir sesle de olsa, Cumhuriyet devrinin bu muaz
zam hukuk inkılâbı aleyhinde bulunanlar olmuştur. Bunlara göre, îslâm 
hukukunu terketmek caiz değUdir; zira islâm hukukunun ana kaynağı 
Kıu''an-ı Kerîm'dir ve islâm' hukuku terkedüince de Kur'an-ı Kerîm'in 
esaslarmdan aj'rılmış olunmakta, binnetice Cenab-ı Hak'km iradesine kar
şı gelinmektedir. 

Hukuk inkılâbımıza yöneltilen en ağır silâh budur. Bunun yanında, 
garp hukukunun ve meselâ faviçre Medenî Kanununun Türk milletinin 
bünyesine uygun düşmediği gibi gerçek değerden tamamen mahrum, ikin
ci derecede bazı iddialar da vardır ki, az sonra buna da temas edeceğiz. 

(194) — Dinlerin en liberali, en müsamahakârı, en ileri fikirlisi 
olan islâm dininin bizza.t bazı din adamları taı-afından katılaştırıldığı 
serfJeştirildiği, hiçbir yeniliği, hiçbir ilerlemeyi kabul ve tecviz etmez ha
le sokulduğu, bugün gittikçe daha samimi surette itiraf edilen ve yavaş 

(29) Schwarz : op. clt. p. 584. 
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yavaş herkesçe kabul olunan bir gerçek mahiyetini almıştır. Kur'an-ı 
Kerîm'de pek çok hukuk kaidesinin mevcut bulunduğunu kimse inkâr et
mez. Ancak din bilgisine ve ilmî hüviyetine itimat ettiğimiz din adamla
rımızın ifadelerine göre Kur'an-ı Kerîm, vaz ettiği kaidelerin değişmez
liğini bildirmemekte, bil'âkis zamanında ve mekânda bu esasların yeni ih
tiyaçlara göre tefsiri zaruretinden bahsetmektedir. Tamamen islâmî esa.s-
lara ve Fıkıh hükümlerine dayanan Mecelle'nin 39 uncu maddesi, islâm 
hukukunun bu vasfını en veciz bir şekilde belirtmektedir. 39 uncu mad
deye göre Ezman'm tegayyürü ile ahkâm'm tegayyürü inkâr olunamaz; 
yâni zamanların değişmesiyle hükümlerin değişeceğini kabul etmek lâzım
dır, îslâmiyetin intişarı sırasında vaz edilmiş bulunan bir kaidenin, ondan 
1300 yıl sonra dahi aynı kalacağını iddia etmek yersizdir. Cenab-ı Hak 
böyle bir şeyi emretmemiştir. 

Netekira islâraiyetin ilk devirlerinde ve Osmanlı İmparatorluğunun 
yükseliş çağlarında bilgili ve kudretli din adamları, din esaslarını daima f 
yenileşen ve ilerleyen hayatın ihtiyaçlarına göre tefsir etmişler, dinî-hu- |' 
kukî kaideleri en ufak bir yeniliğe müsait olmayan dar ve kırılmaz de- ' 
mir çemberler gibi sosyal münasebetlere zorla tatbike ç^ışmamışlardır. 
Fakat bu hal pek uzun müddet devam etmemiş, cahil, yobaz ve musa-
mahasız din adamlarının sayısı maalesef artmış ve bunlar Osmanlı cemi
yetindeki yüksek mevkilerinin kuvvet ve kudretini muhafaza edebilmek 
için milletin kuvvetli dinî duygularını kendi otoritelerine mesnet yapmış
lar, işlerine gelmeyen her hareketin karşısına «Günahtır, haramdır, kü
fürdür» itiraziyle dikilmişlerdir. Kimi zaman cehalet ve kimi zaman sui-
niyetleriyle şer'î hukukun yüksek ruhuna hiçbir vakit nüfuz edememişler, 
islâmiyetin en ulvî esaslarını çiğnemişler'; islâm hukukunu seviyesiz ke
lime oyunları derecesine indirmeğe çalışmjşlardır. Bir ziımanlar Arabis- | 
tandaki tefeciliği önlemek için konulmuş olan faiz yasağı, ondan asırlar- ) 
ca sonra, batı âleminin medeniyet yolunda sür'atle ilerlediği bir devirde, | 
Osmanlı imparatorluğunda bankacılığın ve ticaretin gelişmesini çelmele- I 
raek için kullanılmıştır. «Kur'anda... ticaret, kazanç teşvik olunduğu hal- | 
de, akitleri alay alay şartlar altında fesat ve butlanla damgalamışlar ve ', 
böylece muamele ve mübadeleyi felce uğratmışlar, islâm iktisadiyatını öl- i 
dürmüşlerdir» (30). . | 

'} 
«— Bir kmıesnenin (kimsenin) bin gurus kıymetli ester'i (katırı) • |.. 

başım âhârm (başkasının) on gurus kıymetlu küpüne sokup çıkaramaz- ^ 
sa, ne lâzım gelir ? 

(30) Sabri Ş. Ansay : Hukuk tarihinde İslâm lıukuku; Birinci Kısım, Iltinci bası, An
kara, 1954, Sf. 7. . 
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Elcevap : Esterin başı kesilmez, küp kırılır, «veya» : 

«— Bir kimsenin mezru (eküi) tarlasına, başkasının himar'ı (eşeği) 
girip, o kimse de tutarak kulağını dibinden kesse, kıymetinin noksanını 
zâmin olur (tazmin eder). Şu kadar ki himar kadı'nın rukûbuna (binme
sine) mahsus ise, bunun kuyruğunu kesen kimseye bütün kıymetin taz
mini lâzımgelir». 

İşte bir devir gelmiştir ki, ûlema'mn uğraştıkları meseleler bunlar 
olmuşlardır. Kendi eküi tarlasına girdi diye başkasının eşeğini tutup ku
lağını kesen ancak eşeğin- kıymetinde hasıl olan eksilmeyi öder ama, Ka
dı'nın eşeğinin kuyruğunu kesen Kadı'ya o eşeği aynen tazmin eder. 

Garp medeniyetine katılmak kararını veren ve ileri memleketlerle 
arasmda asırlık mesafeler bulunan bir mületin, islâmiyetin ulviyeti bUâ-
fma bu hale sokulmuş bir hukuka bağlı kalmasına ve o mesafeleri bu 
hukukla kapatabUmesine imkân düşünülemezdi. Cemiyeti iptidaîliğe mah. 
kûm edecek bir hale zorla getirUmiş olan bu hukuku, bütünüyle terket-
mekten başka çare yoktu. Asırlarca işlene işlene bu kılığa zorla sokul
muş olan islâm hukukunu, islâmiyetin o şâ'şâalı Uk devirlerin inerek yeni 
baştan kurabilmek imkânsızdı. 

Bakınız 4:tatürk, küllî bir hukuk inkılâbına olan zarureti, Ankara 
Hukuk Fakültesinin açılışı dolayısiyle 5 Kasım 1925 tarihinde irad ettiği 
nefis bir nutkunda nasü izah ediyor : 

«... Beynelmilel umumî tarihin cereyamnda, Türklerin 1453 zaferini, 
yâni Istanbulun fethini tasavvur buyurunuz. Bütün bir cihana karşı îs-
tanbulu ebediyen Türk camiasına mal etmiş olan kuvvet ve kudret> tak
riben aynı senelerde icat edümiş olan matbaayı Türkiyeye kabul için er-
bab-ı hukuk'un (hukuk erbabının — hukukçuların) meş'uın mukavemetini 
iktihama (göğüslemeğe, karşı koymağa) muktedir olamamıştır. Köhne 
(eski) hukukun ve müntesiplerinin, matbaanın memleketimize girmesine 
müsaade etmeleri için üçyüz sene müşahede ve tereddüt etmelerine ve leh 
ve aleyhte pek çok kuvvet ve kudret sarf etmelerine iztırar (zaruret) hasıl 
olmuştur. 

Eski hukukun ve onun müntesiplerinin, yeni devre-i inkilâbiye'mizde 
bizzat bana ika ettikleri müşkülâttan misal getirmeğe kalksam sizi tasdi 
(rahatsız) etmek tehlikesine maruz kaliDm. Fakat bilesiniz ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin âvan-ı teşekkülünde (teşekkül sıralarmda) onun 
bugünkü mahiyet ve vaziyetini esasat-ı hukukiyeye münafi (aykırı) ad
dedenlerin başında meşhur hukukşinâslar bulunuyordu. Büyük Millet Mec
lisinde, hâkimiyetin bilâkaydü şart millette olduğunu ifade eden kanunu 
teklif ettirdiğim zaman, bu esasın, Kanun-u E3sasî-i Osmaniye'ye muga-
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yeretinden (aykırıhğmdan) dolayı muarız bııîunanlarm başında yine caki 
ve fazilet-i ilmiyesiyle milleti iğfal eden maruf hukukşinaslâr bulunu
yordu... 1 

... Büsbütün yeni kanunlar vücude getirerek eski esasat-ı hukukiyeyi 
(hukuk esaslarını) temelinden kal'etmek (yıkmak) teşebbüsündeyiz. Ve 
yeni esasat-ı hukukiye ile elifbasmdan (alfabesinden) tahsile başlayacak 
bir yeni hukuk neslini yetiştirmek için bu raüessesatı açıyoruz... 

Talebe efendiler ! 

Yeni Türk hayat-ı igtimaiyesinin bani (kurucu) ve müeyyid'i (des
tekleyici) olmak iddiasiyle tahsile başlayan sizler; Cumhuriyet devrinin 
hakikî ûlema-yı hukuk'u olacaksınız... 

Cumhuriyetin müeyyidesi olacak bu büyük müessesenin küşaduıda 
hissettiğim saadeti hiçbir teşebbüste duymadım ve bunu izhar ve ifade 
etmekle memnunum» (31). 

İşte bu zaınıret ve düşünceyledir ki inkılâplarmıızm tereddütsüz en 
ehemmiyetlisi olduğu kabul edilmek lâzıragelen Hukuk İnkılâbına girişil
miş, Ceza kanunu İtalya'dan, Medenî kanun ve Borçlar kanunu isviçre'
den alınarak 1926 yümda, Hukuk Usûl-ü Muhakemeleri kanunu İsviçre'nin 
Neuchâtel kantonundan almarak 1927 de, Cexa Muhakemeleri Usûl-ü ka
nunu Almanya'dan almarak 1929 da, gene büyükkısmı itibariyle İsviçre-
den ahnan icra ve iflâs kanunu 1932 ^e yürürlüğe konulmuş, muhtelif 
memleketlerin mevzuatından benirfısem.eler yapılmak suretiyle meydana 
getiı-ilen 865 sayılı Ticaret kanunu 1926 d^ ve onun ikinci kitabını teşkil 
eden Deniz Ticareti kanunu 1928 da yürürlüğe girmiştir. 

Âmme hukuku sahasında ise 1921 ve 1924 tarihli Esas Teşküât ka
nunları ile Devletin şekli tamamen değişmiş bulunuyordu. Garplılaşma 
hareketinin başladığı zamanlardanberi de idare teşkilâtı alanında örnek 
almmış olan Fransa'dan çeşitli kanunlar az çok. değişikliklerle kabul 
edilmiş ve memleketimizde garp esaslarına dayanan bir âmme hukuku 
esasen gelişmeğe başlamıştı. " . 

(195) — Şimdi, temas edeceğimizi yukarda söylediğimiz başka bir 
nokta üzerinde kısaca duralım : 

Hukuk inkılâbımızm başarıldığı tarihten bu yana 30 - 35 yıl geçti. 
Garp hukuku zihniyetiyle yetiştirilen îlk hukukçularımız, adliye mesle-

(31) Atatürk'ün söylev ve demeçleri; Türk înkılâp Tarihi Enstitüsü yayınlan, C. 
Ankara, 1952, Sf. 240 - 243. 
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ğinde Temyiz Mahkemesi reis ve azalıklanna, akademik meslekte profe
sörlüklere, dekanlıklara, rektörlüklere çoktan yükseldiler. Cumhuriyet 
nesli her sahada, «idareci sınıf» ,̂ «hâkim nesil» mevkiine geçti. Resepsi
yon yolundan memlekete giren kanunlar da kazaî içtihatlarla işlene işlene 
yabancı hüviyetlerini geniş ölçüde kaybettiler; hemen hemen millî birer 
kanun halini aldılaf-. Bugün fıkıh ve mecelle zamamnda yetişmiş, şer'î 
hukuku tatbik etmiş hukukçular parmakla gösterilecek kadar azalmıştır. 

Muktebes (iktibas edilmiş) hukukla gittikçe garplüaşan sosyal hava-
tımız arasında imkân dahilindeki en geniş kaynaşmanın gerçekleşme ha
linde bulunduğu bu devirde, hukuk inkılâbımız aleyhinde sağda solda za
man zaman bazı fikirlerin ileri sürüldüğünü de görüyoruz. «Bu yabancı 
kanunlar, hele isviçre Medenî kanunu, millî bünyemize uymamaktadır» 
diyenler bulunuyor. 

«Millî bünyemiz» hukuk bakımından acaba hangi hususiyetleri arze-
diyor ki muktebes İsviçre Medenî kanunu bu bünyeye intibak edemiyor ? 

Bu hususta Profesör C!oşkun Üçok'un enteresan bir makalesini mev-
zuubahs etmek faydalı olacaktır (32). 

Profesör Üçok, Osmanlı impara,torluğunda hukuk birliğinin mevcut ol
madığını belirttikten sonra aynen şöyle söylüyor : «Ne Mecelle, ne de 
Mecelle dışı kalmış olan özel hukukumuz, değil kapitülâsyonlardan fay
dalanan ve kendi memleketlerinin hukuklarma uyruk olan yabancılara, 
hattâ imparatorluk uyruğu gayrimüslimlere bile tam mânâsiyle uygula -
naraamıştır». Profesöre göre, 850 yıllık bir uygulamaya rağmen islâm 
hukuku bile memleketimizin birçok bölgelerinde yerleşememiştir. Buna 
rağmen, Medenî kanuna yapılan itirazların başında da «evlenme» ye ve 
«miras» a paüteallik yeni hükümlere yapılan hücumlar gelmektedir. 

Profesör Üçok, Medenî kanuna göre evlenme ile şer'î hukuka göre 
evlenmenin mukayesesini yaptıktan sonra iki nikâh arasında «medenî ni
kâhın resmî memur önünde yapılmasına karşılık, islâmî nikâhın buna ve
ya herhangi bir din adammm huzuruna ihtiyaç duymaması» ve « medenî 
kanıma göre kıyılacak nikâhta hiçbir suretle vekâletin kabul edilmemesi» 
farklarının mevcut olduğunu belirtiyor ki bu iki farkm da bir hukuk sis
teminin bir memleketin bünyesine intibakı konusunda en ufak bir önemi 
olabileceği kabul edilemez. 

Medenî kanuna yöneltilen ikinci mühim itirazm Miras hükümlerine 
tevcihi karşısında da Profesör Üçok'un, Osmanh imparatorluğunda Ana-

(32) Medenî kanunumuz ve Türkiyenin hujcukî bünyesi; Anlc. Huk. Fak. Derg. 1951, 
C. VIIT, Sayı 3-4, Si. 368-374, 
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dolu ve Rumeli topraklarmdan hemen hepsinin miri veya vakıf (Bk. No. 
188) araziden olması dolayısiyle ileri sürdüğü müşahede şudur : «Oysaki 
islâm miras hukuku, yurdumuzun topraklarının heiüen hemen % ICO üne 
yakın bir çokluğunda hiç bir zaman uygulanmamıştır». 

Demek ki hasreti çekilen eski sistem, hakikatte zaten hiç işlememişti. 

(196) — Resepsiyona ve bu arada isviçre Medenî kanununun Tür
kiyede benimsenmesine nazarî sahada yapılabilecek en büyük itiraz, hu
kukun aslî (maddî) kayna.ğınsn mahiyeti konusunda sosyolojik görüşü 
benimseyenler tarafından ileri sürülebilir. Hukuk cemiyetin spontane 
(kendiliğinden) bir mahsulü olur ve onun kaynağını vazıı kanunun ira
desi değil, toplumun sosyal şuuru ve idraki teşkil ederse, bu takdirde 
bugün memleketimizde carî hususî hukukun asla bu memlekete mal edi-
lemiyeceği iddia olunabilir. Fakat asırlardanberidir çeşitli imkânlar ve 
milletler arasında benzerlik ve işbölümü dayanışmaları o derece kuvvet
lenmektedir ki, aynı medeniyet âlemine dahil topluluklar arasında hukuk 
müşterekliği hattâ bazı sahalarda kendiliğinden doğmaktadır. Bu iştiraki, 
resepsiyon yoluyla bir an evvel tesise çalışmak, onun teessüsünü kolay
laştırmak ve sür'atlendirmek, hukukun teşekkülü hâdisesine anormal bir 
müdahale sayılmamak icabeder. 

§ rV. —- KANUN TEKNtGÎ 

1. — KANUNUN MADDÎ UNSURLARI 

(197) — Genel olarak' kanun koyucuların ve Türkiyede Büyük Mil
let Meclisinin her hangi bir konuyu, kanun konusu .yapabileceğini, her 
türlü hukukî durum ve münasebetleri bir kanunla tanzim edebileceğini 
evvelce söylemiştik. Teşri organın kanun yapma yetkisine menfî değil 
belki müsbet bir hudut çizildiğini ve devlet hayatında muayyen hususla
rın mutlalca bir kanunla düzenlenmesinin Esas Teşkilât kanununun beliıt-
tiği icaplardan olduğunu bildirmiştik. • 

Gerçekten vazn kanun, istediği her hususta kanun yapabilir. Ancak 
tabiatiyle bu, kanunî tanzim .sahalarının rastgele seçildiğini ifade etmek 
değildir. Devletin kuruluş tasarrufu olan Teşkilât-ı Esasiye kanunu bir 
yana bırakılırsa, kanun bir memlekette, vaz edilebilecek en yüksek hukuk 
kaidesidir. Bu kaide, değişik âmillerin tesiri altında ve onların müşterek 
bir mahsulü olarak meydana gelir. Bir kanunun yapılışı yürürlüğe kon
ma zamanmın seçilişi, yüı-ürlükten kaldıniışı, muhtevası, yaratmak isto-
diği neticeler, memleketin millî, siyasî, iktisadî ve sair çeşitli içtimaî 
şartlarına ve bu sahalarda devletçe takip edilen politikalara bağlıdır. Bu 
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politikalar ve onlardan ilham alarak kanunlara hâkim olan zihniyet, kâ
nunların maddî unsurlarını teşkil eder. 

2. — KANUNDA ARANAN*VASIFLAR 

(198) — Bir kanunda aranan ilk vasıf, onun umumî'liğidir. Evvelce 
de mevzuubahs ettiğimiz gibi (Bk. No. 168) kanunda aslolan umumiyet
tir ; çünkü ancak umumî bir emir bir kaide teşkil edebilir. Vazu kanunun 
umumî bir tanzim ifade etmeyen ve hususî emirler veya beyanlar şek
lindeki iradeleri de kanun adını taşıyabilirler, ancak bunlara şeklî mânâ
da kanım denilmek lâzımdur; bunlarda kanun oluş, evvelce verdiğimiz 
tarife (Bk. No. 167) uygunluklarından ileri gelir ki bu tamamen şeklî 
bir vasıftan ibarettir. Maddî mânâda ise, bir kanunun kaide ihtiva etmesi, 
umumî olması asıldır. 

Kanundaki umumiyet, onun neşir ve ilânını zarurî kılar. Mademki 
kanun umumîdir, yâni ferden muayyen, belli kimselere değil de koyduğu 
bir kaideye tâbi olan veya olacak kimselere hitap etmektedir ve madem
ki kanunu bilmemek mazeret sayılmamaktadır, o halde onun, fertlerin ıt
tılaına arzı, yâni neşir ve ilân suretiyle fertlerce bilinebilmesinin temini 
elzemdir. Neşir ve ilân edilmemiş ve binnetice ıttıla kesbetmelerine im
kân verilmemiş bir kaideye fertlerin riayeti beklenemez. 

Kanunda aranan diğer bir vasıf da istikrar'dır. Kanunun istikran, 
daha doğrusu vazıı kanunun istikrarı demektir. İstikrar, yâni kararlılık, 
neşredilen bir kanunun, bir kanunda benimsenmiş ve ifade edilmiş bir 
prensibin ilânihaye muhafazası mânâsına gelmez. Hayat her gün değişir; 
ihtiyaçlar her gün değişir ve bunları düzenleyen hukuk kaideleri de ta-
biatiyle her zaman değişikliğe maruzdur. «Zamanın değişmesiyle hüküm
lerin değişmesi zarureti inkâr olunamaz». Bu çeşit değişmeler normal 
tekâmüllerdir. Tekâmül, yâni mükemmelleşme, istikrar mefhumuna aykırı 
değildir. Kanunun günün ihtiyaçlarına uygxmlugu, sosyal şuurun bir ifade
sini teşkil edişi ve değişen sosyal ihtiyaç ve icaplara mutabakatını tesis 
için veya bu mutabakatı muhafaza gayesiyle her gereken zamanda deği
şişi, hattâ istilırann ta kendisidir. 

Kanunda ve vazu kanunda istikrarsızlık, sosyal münasebetleri za
man zaman birbirinin zıddı halinde vaz edilen esaslara uymağa zorla
makta kendini gösterir. Hukuk kaidesinin muhtevasında ve müeyyedesin-
de istilîrar şarttır. İstikrarsız mevzuat, istikrarsız bir teşri faaliyeti, ce
miyet için hiçbir yazılı hukuk kaidesi olmamasından daha zararlıdır; 
çünkü yazılı hukukun bulunmadığı yerde hiç değilse örf ve âdet teessüs 
eder, fakat istikrarın bulunmadığı ve birbirlerindeki esasları çiğneyen, 
bü'birlerinin prensiplerini bozan yazılı hukuk kaidelerinin arka arkaya 



diinyaya gelmekte bulunduğu bir cemiyette bizzat huhuk'*un mevcudiyeti 
tehlikeye girer, hukukî nizam ve binnetice bizatihi cemiyet, bir tahrip 
tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Fertler, hukuk kaideleriyle hallerini dü
zenler, o hukuk kaidelerindeki ruha ve esaslara dayanarak istikballerim 
tanzime çalışırlar. Ferdî ve içtimaî hayatta emniyeti ancak istikrar sağ
layabilir. Şeklî mânâda bir kanun mevzuu teşkil etmemiş olmakla bera
ber, hukuk kaidesi vaz'ı itibariyle maddî mânâda kanunî istikrarsızhğa 
misal teşkil eden yakın ve nisbeten az önemli bir hâdiseye dokunalım : 
Niçin, bundan birkaç yıl önce lise tahsili 11 yıldan 12 yıla çıkarılmış ve 
hemen arkasından tekrar 11 yıla indirilmiştir? Bu tahsilin 12 yıl olmasını 
icabettiren sebepler, liseler 12 yıla çıkarılınca hemen zail olmuş veya lise 
tahsilinin 11 yıl olmasmı icabettiren sebepler haline mi inkılâp etıniştir? 
Uzun zaman ölçüleri içinde liselerin 11 yıldan 12 yıla çıkışını ve tekrar 
11 yıla inişini zarurî kılan bir takım ciddî ihtiyaçların mevcudiyetine 
inanılabilir; fakat bir neslin ve neticede milletin hayatına yükletilen bu 
bir yıllık muazzam külfetin tesisinin ve ügasımn ayrı siir'atle vukuu, bu 
külfeti intaç eden sebeplerdeki meşruiyeti sarsmış ve yarattığı emniyet
sizlik hayli sürecek tipik bir istikrarsızlık numunesi teşkil etmiştir. 

3. — KANUNLARIN HAZIRLANIŞI 

A) GEREKÇE 

(İÖ9) — T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin (İçtüzük) 66 ncı madd?-
sinde «Esbab-ı mucibe (mucip sebepler) mazbatası» adı altında bahsedi
len gerekçe, gerek şeklen, gerek mantıken bir kanun lâyihasına tekad-
düm etmesi icabeden bir vesütadır. Birer kanun hükmü mahiyet ve kuv
vetiyle vaz'ı istenen muayyen hukuk kaidelerinin neden gerektiği, niçin 
bu kaidelere ihtiyaç duyulduğu bilinmek lâzımdır. Şüphesiz, herşeyden 
önce, ortada yazıh hukuk kaideleriyle tanzimi icabeden muayyen durum 
ve münasebetler mevcut olmalıdır. Bu mevcudiyeti, yukarda (Bk. No. 
198) bahsini ettiğimiz çeşitli şartlar ve devletin takip .etmekte olduğu po
litika tâyin ve tesbit eder. Meselâ, müdahaleci bir iktisadî doktrini ve 
tabiatiyle onun gerektirdiği siyâseti benimseyen bir devlette, hikmet ve 
mal fiatları, yazılı hukuk kaideleri3'le tanzimi icabeden durum ve müna
sebetleri teşkil eder, 

ikinci olarak ortada, böylebir tanzimin kanunla yapılmasmı icabet-
tirir sebepler olmalıdır. Bir memlekette yazılı hukuk kaidelerini sadece 
parlâmentolar vaz etmediğine ve hükümet nizamnameler ve îdare de ta
limatnameler çıkararak kaide koyma (teşri) faaliyetinde buîunduklarma 
göre tanzim edüecek mevzu ve bu hususta komılabilecek kaidenin hukukî 



kıymet ve müessîriyeti itibariyle, hukuk kaidesi koyucu organlar arasın
daki iş bölümü esasları nazarı itibara alınmalıdır. 

Ve nihayet, şekil ve muhteva* itibariyle karnın vaz'ınm gerektiği bii' 
sahada da, tabiatiyle aynı gayeyi gerçekleştirmekte olan herhangi bir ka
nunun esasen mevcut bulunmaması iktiza eder. Evvelden başka bir kanun 
mevcut fakat tatbik edilmediğinden veya iyi tatbik edilemediğinden dola
yı maksat hasıl olamıyarsa, bunun çaresi yeni bir kanun çıkarmak değil, 
mevcut kanunun tatbikini veya iyi tatbiki temin edici tedbirleri ahnak-
tır ki bu istikametteki ilk aduTi, kanunu tatbikle görevli îcra Vekilinin 
veya vekillerinin sual (sora) müessesesiyle murakabesidir. 

îşte bir kanunun gerekçesinde bu meselelerin mevzubahs edilmesi 
ve bu konulardaki suallerin cevaplandırılması lâzımdır. T.B.M.M. Dahilî 
Nizamnamesine göre gerekçelerin sarih olması, delilli vesikaları ihtiva et
mesi ve icabında istatistiklere da.yanması lâzımdır. 

Derli toplu bh' gerekçe, önsözünü teşkil ettiği kanuna olan ihtiyacı 
müsbet bir şekilde belirteceği gibi tasarıda mevcut hükümlerin mahiyet
lerini, birbirleriyle ve mer'î diğer kanun hükümleriyle münasebetlerini de 
açıklayacaktır.-

(300) — Geffekçoıün huknîd kıymeti nedir? 

Gerekçe, teklif olunan kanuna niçin ihtiyaç bulunduğunu açıklaya
cağı gibi onun belirli bir şekilde ifade olunan muhtevasını da izah ede
cek, onda yer alan hükümlerin mânâlarını ve birbirleriyle münasebetle
rini de anlatacaktır. Muhteva ve hükümlerin mânâ, mahiyet ve gayeleri 
üzerindeki bu açıklamalar acaba gerekçe'nin bu kısımlarım, taallûk ettiği 
kanunun hükümleri derecesinde pozitif bir hukukî değere yükseltir ve 
gerekçeyi kanunun bir parçası haline getirir mi? 

îlerde hukuk kaidelerinin tefsiri bahsinde gerekçelerin hukukî kıy
meti üzerinde ayrıca duracağız. Fakat şimdiden beyan edelim ki gerekçe, 
kanun metnine dahil değildir. 

B) SİSTEM 

a) Tasan 

(301) —Tasarı (proje) kanun metninin, teşri organmca kabulünden ev
velki son şekli demektir. Bu şekle ulaşmadan, yâni nihaî bir metin halinde 
teşri organının müzakere ve kabulüne sunulmadan önce tasarı, gerek şekil, 
gerek ifade itibariyle şüphesiz hayli değişikliklerden geçer. DlrektJf veya 
standart denilen ve her kanuna hâkim ana fikirleri ihtiva eden belli bir
kaç umumî esas, tabiatiyle, evvelâ ancak kabataslak ifade olunabilir ve 
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ondan sonra mükerrer tashihler ve bölümlenmelerle ve talî derecelerdeki 
kaideler mantıkî yollardan gruplanarak kanunun .nıe.tni meydana gelir. 
Tasarıyı teşri organın müzakeresine sunan ister hülîûmet, ister mebus
lar olsunlar, ona, olduğu gibi kabul edilebilecek iT.ddern bir kanun şeklini 
ve gereken ifaıleyi vermiş bulunmalıdırlar. Tasarı!ardsıki bı.ı gibi noksan
lıkların Veya aksaklıkların parlâmentoların umumî heyetlerinde tashihi 
âdet olmadığı gibi, esasen mümkün ve câia de değildir. Zira, bugünkü 
mânâda, her bakımdan iyi bir tasarı, bir hususî teknik meselesidir ve 
ancak bu konuda mütehassıs kimselerin veya heyetlerin elinden çıkabilir'. 
Parlâmentolar ise, memleketin -çeşitli sahalardaki en yüksek mütehassıs
larını bile birer m.ebus sıfatiyle sinelerinde toplamış olsalar dahi bizatihî 
herhangi bir ilmin vej?a tekniğin mütehassısı olmayan siyasî birer he
yettir. 

(202) — Kanun tasarılarının modern kanun tekniğine uygun bir su
rette hasırlanması meselesi, bilhassa Anglo-Amerikan âleminde hususî 
bir önemle ele alınmış olan bir konudur. 

Yukarda mahiyet ve muhtevasını izah ettiğimiz bir kanun gerekçe
sinin ve tasarısının hukukçu olmayan ve hattâ hukukçu olan herkes *ta-
rafmdan kolaylıkla meydana getirilemiyeceği aşikârdır. Aslında her me
bus ve her hükümet, devlet hayatında yeni mevzuata olan ihtiyacı hisse
debilir, tesbit edebilir ve bu ihtiyacı karşılayacak çareleri düşünüp tasar
layabilir; fakat artık baştan aşağıya yazılı ve mevzu hukuk haline gel
miş bulunan modern pozitif hukuk manzumesine herhangi bir kaidenin 
ilâvesi, herhangi bir kaidenin .bu muazzam sistemin boşluklarına ustalık
la yerleştirilmesi, genel hukuk bilgilerinden veya hukukun herhangi bir 
kolundaki ihtisastan farklı, tamamen hususî bir ihtisasa vabestedir. Ve 
asıl calibi dikkat olan cihöt de, bu ihtisasın inkişafına ve ona hürmete 
hususî bir ehemmiyet vermiş olan başlıca iki memleketin de. pozitif hu
kukları bilhassa yazılı esasa dayanmayan ve Kara Avrupasmdaki gibi 
geniş ve ehemmiyetli kanunlaştırma hareketlerijıe sahne olmamış bulu
nan İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri oluşudur. 

îngilterede Maliye vekâletinin «Parlâmento müşavirleri» (Parliamen
tary counsels to the Treasury) 1869 yilmdanberi bu hususta ihtisaslaş
mağa başlamışlardır. Yıllık 4500 İngiliz lirası maaş alan bir Başmüşavir 

-ve maiyetindeki 9 kişilik bir heyet, hükümetin parlâmentoya şevkini is
tediği kanun tasarüarını ve gerekçelerini hazırlamakla görevlidir. «Par
lâmento müsveddecileri» (Parliamentary Draughtsmen) de denilen bu 
mütehassıslar, kendi başlarına hazırlamağa çalıştıkları kanun tasarıların
da da mebuslara yardım ederler. 



Amerika Birleşik Devletlerinde ise bu iş ilk defa 1915 yılında ele 
alınmış ve Kongre (Congress) kütüphanesine bağlı olarak muvakkat bir 
Teşriî Referans Servisi (Legislative Reference Service) tesis edilmişti. 
Kadrosu her yıl yeniden kabul edilmek suretiyle muhafaza olunan ve mü-
tehassısların yetişmesine imkân verilen bu büro, 1946 yılında Amerikan 
Teşriî meclislerinin faaliyet tarzlarında bazı ıslahat yapan bir kanunla 
(Legislative Reorganization Act), gene aynı şekilde Kongre kütüphanesi
ne bağh, fakat bir bölümü Mümessiller MecUsine ve diğer bir bölümü de 
Âyân Meclisine mahsus olmak üzere daimî bir teşekkül mahiyetinde ye
niden kuruldu. 

(203) — Avroıpa memleketlerinde ve bizde bu konuda bir ihtisaslaş
maya henüz rastlanmaz. Hükümetlerce parlâmentolara sevkedilen kanun 
taşanları ilgili devlet dairelerinde hazırlanır. Parlamentolardaki çeşitli 
ihtisas komisyonları da gerek hükümetten, gerek mebuslardan gelen ta
sarılar üzerinde, kendi hususî ihtisaslarının icabettirdiği çalışmalarla bir
likte kanun sistematiğinin gerektirdiği incelemeleri de imkân nisbetinde 
yaparlar. 

Bizde Devlet Şûrası'nın vazifelerinden biri de kendisine havale olıman 
kanun tasarıları üzerinde mütalâasmı bildirmek olduğu halde bu usûle 
sık sık müracaat edilmemiş ve Şûra'da bu hususta bir ihtisasın doğması 
mümkün olamamıştır. Bazı kanun tasarılarının, mütalâa sorulmak üzere 
Üniversitelere ve meslekî teşekküllere tevdi edildiği de görülmektedir. An
cak bu istişareler de tabiatiyle, sırf sistematik meseleleriyle uğraşarak ih-
tisaslaşacak şahıs veya heyetlerin meydana gelmesine kâfi değildir, 

Iı) Kanun dili 

(20-1) — Kanunlarda nasıl bir dü kullanılması, kanun hükümleri ne 
şekilde ifade edilmeli? 

EvM/elâ, hukuka yabancı, hukukçulukla alâkası olmayan muhitlerden 
ve şahıslardan genel olarak hukuk diline sık sık hücumlarda bulunuldu
ğunu görüyoruz. Bu hücumlara, münevver sayılması icaben kimselerin de 
iştirak ettiklerine şahit oluyoruz. Askerliğin, doktorluğun, mühendisliğin 
ve cemiyet içinde çeşitli ihtisas şubelerinin, hattâ ahçıhğm, bahcivarilîğm 
dahi kendine hâs terimleri olmasını kabul edebilen bu kimseler, lıı.ıkukun 
kendine hâs terimleri olabileceğini kabule yanaşmıyorlar. Hukuk da bir 
ilim veya bir san'at, yahut hangi mahiyette olurBa olsun bir özel bilgiler 
şubesi ise. bu ilmin veya san'atm yahut özel bilgiler şubesinin kendine 
göre bir dili, kendine mahsus terimleri olması zarurîdir. O halde, evvel 
emirde, umumî dilden, konjışulan dilden gayri bir hukuk dili olamayacağı 
veya olmaması icabedeceği şeklinde mütalâa yürütenlere verilecek cevap 
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bilgilerini, kültürlerini genişletmek ihtiyacında olduklarını kendilerine ifa
de etmekten ibarettir. 

Her ne kadar kanunlar umumî vatandaş kitlesine hitap ediyorlarsa 
da, kanun dilinde gerçekleşmesi istenilen sadeleşme, «nisbî» kalmak iztı-
rarındadır. Velayetin, vesayetin, tesisin, konkordatonun, irtifak hakkımn, 
şuf'a davasının, nisbî butlanın, şart-tasarrufun, teşriî selâhiyet ihtilâfının 
ve daha binlerce hukukî terimin, dilin sadeleşmesi cereyanı içinde başka 
yeni kelimelerle ifadesi mümkün olabilir ancak bunların «halk dilindeki 
karşılıkları» mevzubahis olamaz; kabul edilecek yeni kelimeler de, dili
mize birer «hukuk terimi» olarak girecektir. Halk dili, yâni gündelik ha
yatımızda, hususî bUgi ve ihtisasa müteallik olmaksızın umumî yaşayışı
mız sırasında kullandığımız dil, dünyanın medenî hiçbir memleketinde, ay
nı zamanda bir ilim ve san'at dili değildir. «— Kanunda tabiiyet denildiği 
için vatandaş ve hukuk talebesi ne kastedildiğini anlamıyor; «uyrukluk» 
denilirse herkes anlar... Hukuk dilini bu yoldan temizlemek lâzımdır>; 
şeklindeki bir iddia (basitlik) damgasını yemeğe mahkûmdur. Tâbiiyet 
yerine uyrukluk, hükmî şahıs yerine tüzel kişi. Medenî hukuk yerine Kent-
lik Töresi diyebiliriz; ama uyrukluk, tüzel kişi, Kentlik Töresi de birer 
hukuk terimi mahiyetinde olduğu için, hukuk öğrenilmeden bunların ne 
demek istediği gene anlaşılmaz. Hukukçu olmayan, hukuk tahsil etme
miş bulunan bir kimse (hükmî şahsiyet) tâbirinden nasıl hiçbirşey anla-
mazsa, (tüzel kişilik) denildiği zaman da gene hiç bir şey anlamaz. An
cak bu yoldan hukuk dilimi? yabancı kelime ve terkiplerden kurtulmuş 
olabilir ama, belirttiğimiz 'gibi, bunlarına yerine konulacak mevcut veya 
imal edilecek Türkçe kelimeler de birer terim, birer ıstılah olmak mecbu-
riyetinde'dir. Hukuk. dilini, ister Osmanlıca ister öz'-Türkçe olsun, sokak
taki vatandaşm anlayabileceği bir hale koymak ancak Hukuk'u ortadan 
kaldırmakla mümkün olabileceği içindir ki yukarda bahsettiğimiz şekilde
ki iddialar, düşüncesizce öne sürülmüş, basit lâflar olmaktan ileri geçe-
miyecektir. 

O halde, kanun metinlerinde, kanunu her vatandaş anlayabilsin diye 
gösterilecek dU sadeliği, belirttiğimiz gibi, nisbî kalmağa mahkûmdur. 

(205) — Kanun vazıı tariflerde bulunmalı, tarifler vermeli midir, 
yoksa tariflerden kaçınması mı daha iyi olur ? 

Eski kazüist metoda göre yapılan kanunlarda, değil tarif hattâ mi
saller dahi verildiği vâkidir.. Meselâ Mecelle misallerle doludur (Bk. No. 
190, Not 26). Kanunun, koyduğu hükmün tatbikatına dair misaller ver
mesi tefsir yollarmı daraltır; tatbikatçı ilelebet o hükmü o misale tıpa
tıp uyabilecek hallerde tatbik etmek mecburiyetinde kalır ve hayatm yeni 
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itikişaflarına göre tefsirlerde bulunarak hükmün mânâ ve mahiyetini yeni 
ihtiyaçlara intibak ettirebilmek imkânlarından mahrum bırakılmış olur. 

Tariflere geUnce : kanaatimizce genel olarak, tarif de zararhdır. Esa
sen tesbit edildiği anda donan, statikleşen ve hayatın dinamizmini, inki
şaflarını takipten âciz kalan bir yazılı hukuk kaidesi, tarifler vererek 
hukukî durum ve münasebetleri, yukarda belirttiğimiz gibi, tefsire elver-
meyecek şekilde sabitleştirirse, yaşama kabiliyetini büsbütün kaybeder. 
Tarif ancak zarurî hallerde verilmeli ve.bu suretle, Uerki zamanlarda 
müessesenin yeni şart ve ihtiyaçlara intibakma imkân bırakılmalıdır. 
Doktrin ve kazaî içtihatlar gereken tarifleri yapar ve boşlukları doldu
rurlar. • 

c) Kanundaki bölüınlennteler 

(206) — İptidaî mevzuatta, kanunun iç yapısında herhangi bir bö-
lüralenmeye rastlanmaz. Eski kanunların çoğu, ardı ardına sıralanmış 
cümlelerden ibarettir. 

Her kanuna hâkim olan ana fikir veya prensipler demek olduğunu 
söylediğimiz direktiflerin veya huliukî standart'lann talî derecedeki fikir 
veya prensipler olarak vasıflandırabileceğimiz muayyen bölümlere ayrıl
maları zarurîdir. Bu bölümler bizde madde adını alır Bir kanun, münfe
rit ve müstakU bir kaide, bir hüküm ihtiva eden maddelerden meydana 
gelir. Maddeler kendi içlerinde, ihtiyaca göre fıkra'lara ve fıkralar da 
bent'lere bölünür. Maddelerin numaralanması zarurî olduğu halde madde 
içindeki fıkraların veya fıkra içindeki bentlerin numaralamnası, veya bir 
harf sırası takibi, şayanı arzu olmakla beraber elzem görülmemektedir. 
Numaralanmamış oldukları takdirde, bir madde içinde, her satırbaşı bir 
fıkraya tekabül eder. Numaralanmış veya harflendirilmiş fıkralar içinde
ki satırbaşları da bir bent teşkil eder. 

Bir kanundaki madde sayısı, takdire göre, nisbeten fazla olduğu za
man bu maddelerin fasıl veya bölüm'ler halinde" toplanmaları lâzımdır. 
Ana kanunlarımızda fasıl'lar bab'lan, bablar da Mtap'ları meydana ge
tirirler. 

Kanunun iç yapısındaki bu bölmelerde tanzim konusu edüen saha
lar, her sahadaki müesseseler ve her müesseseye dahil hükümlerin şahsi
yet ve ferdiyeti nazara ahnmak ve ancak birbirleriyle olan münasebetleri 
bakımından muayyen kaidelerin aynı bölüm veya fasılda, muayyen fasıl
ların aynı babta ves., toplanmasına itina gösterihnek zarurîdir. Pv,astgele 
yapılan bölümlenmelerin ise, bir sistem değil, karışıklık ifade edeceğini 
•söylemek zaittir. 
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d) IVIatlapIar ve başlıklar 

(307) — Kanundaki çeşitli bölümlere birer başlık, yâni bölüm ismi 
ve aynı fasıl içindeki maddelere de, bunların ihtiva ettiği hukuk kaidesi
nin mahiyetini belirtici bir kenar notu veya matîap konulması, modern 
mevzuatta tatbik olunan bir usûldür. 

Başhklarm ve matlapların, müteallik bulundukları bölüm ve madde
lerle sıkı sıkıya rabıtalı olmaları şüphesiz zarurîdir. Bunlar, araştırıcıyı, 
muayyen bir kaideyi o kanunun hangi kitap, hangi bab, hangi fasıl ve 
maddesinde bulacağı hususunda yöneltir. 

Başlıklar ve matlaplar, taallûk ettikleri bölümün veya maddenin tav
sifi demek olduklarına göre bımlar şayet kanunun metnine dahU sayılır-
larsa bu takdirde o kanunun herhangi bir hükmünün mânâ ve mahiyeti
nin tâyininde, yani tefsirinde müessir olacaklar, fakat metne dahil sayıl-
mazîarsa tabiatiyle her madde içindeki hüküm kendi kendine, yâni müs-
takU bir tefsire mevzu teşkil edecektir. 

Başlıkların ve matlapların, tefsir ihtilâfları dolayısiyle, kanunların 
metnine dahil bulunup bulunmadığı zaman Eaman münakaşa edilmiş ve 
nihayet Büyük Millet MeclİKİ, bunların, «... kanun hükümlerini aynen ihti
va ve ifade ediyor gibi telâkki etmek doğru olamayacagmdan... kanun 
metninden sayılmalarma mahal olmadığına...» karar vermiştir. (26 Ocak 
1944, No. 1367). 

Ancak, bizim de iştirak ettiğimiz bir noktai nazara göre, başlıklar ve 
matlaplar metne dahil sayılmak lâzımdır. «Bunlar kanundan bu- cüz, onu 
tamamlayan bir parça teşkil eder ve ,fou suretle kanunun hakikî mânâsı
nı belirtir... Kanun adı altında kabul edilen eser, bütün muhtevası, vir
gülü ve noktalı virgülü ile kanun olmak icabeder. Onun, sonradan, şu
rası veya burası için kanun değildir demek garip, çelişik bir söz olur... 
Kanunlardaki kenarlar, başlıklar ancak usûlü dairesinde yapılacak bir 
tâdil ile çıkarılabilir» (33). Netekim, B.M.M. nin bu kararı karşısında 
6762 sayılı yeni Ticaret Kanunumuz, matlapların metne, dahil olduğunu 
tasrih ihtiyacını duyarak 1474 üncü maddesiiıde «Kenar başlıkları da 
metne dahil olan işbu kanun...» ibaresini kullanmıştu-. 

C) KANUNUN HÜVtyjSTt 

(208) — Bir kanunun hüviyetini nasıl tâyin etmeli, yâni onu diğer
lerinden ayırmak için hangi vasfını, hangi hususiyetini nazara almalı? 
Kısaca, bir kanun nasıl anılmalı? 

(33) Sabri Şakir Ansay ; Hukuk bilimine başlangıç, 7 nci baskı, 1958, Sf. 97, No. 98. 
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Evvelâ, her kanunun şüphesiz bir başlığı, yâni adı olacaktır : (Me
denî kanun), (Taşkın sulara ve su baskmlarına karşı korunma kanunu), 
(Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle idare edilen daireler ve belediyelerle, 
sermayesinin tamamı devlete veya belediyeye veya hususî idarelere alt 
daire ve müesseseler arasındaki ihtiiâflarm tahkim yoliyle halli hakkın
da kanun) gibi... 

Saniyen bizde her Jkanunun bir de numarası vardır; Büyük Millet 
Meclisinin açıldığı tarihten bugüne, kabul edilen her kanuna, kabul sıra
sına göre bir numara verilir. Bu, BM.M. nin 14 Aralık İ336 (1920) tarih 
ve 82 sayılı heyeti umumiye kararı icabıdır. 

Sâlisen her kanunun dört ayrı tarihi vardır. Bunlardan birincisi, ka
nunun B.M.M. nde kabulü tarihidir. İkincisi, Reisicumhurun, Esas Teşki
lât kanununun 35 inci maddesi gereğince, B.M.M. nde kabul edilen ve 
kendisine gönderilen kanunun «neşir ve ilânı» hakkındaki tezkereyi 
imzaladığı tarihtir. Üçüncüsü, kanun metninin Resmî Gazete'de neşri ve 
şayet neşir birkaç gün devam etmişse (ki azamî 4 gün sürebilir) son 
kısmının neşri tarihidir. Nihayet dördüncü tarih de, kanunun yürürlüğe 
giriş tarihidir. 

Bu duruma göre acaba memleketim.izde bir kanun nasıl anılır? Baş-
lığiyle mi, numarasiyle mi, yoksa taşıdığı tarihlerden herhangi biri veya 
birkaçiyle mi ? 

Bu hususta maalesef şimdiye kadar kesinleşmiş bir teamül yoktur. 
Fakat gene de bazı ayrımlar yapüabilir. 

Meselâ, ana kanunlara umumiyetle sadece başlığı zikredilmek sure
tiyle atıfta bulunulmaktadır. Medenî kanun. Ticaret kanunu, İcra - İflâs 
kanunu... gibi. 

Daha hususî mahiyette olan kanunlara, şayet başlıkları kısa ise, ge
nel olarak numara ve baslıklariyle atıfta bulunulmaktadır; meselâ 1050 
sayılı Muhasebe-i Umumiye kanunu, veya bazı kisvelerin giyilemiyeceğine 
dair 2596 sayüı kanun... gibi. 

Şayet kanunun başlığı, yukarda verdiğimiz ük misaller arasında gös
terdiğimiz gibi pek uzun ise, bu takdirde, umumiyetle kanunun numara
sı ve ya.nı sıra bir de tarih zikredilmektedir ki, bilhassa karışıklık doğu
ran da zikredüen bu tarüıtir. Çünkü, hangi hususa delâlet ettiği belli 
edilmeksizin kimisi kanunun kabul tarihini, kimisi neşir tarihini zikret
mektedir. 

Bir kanunun anüması gibi son derece basit bir meselede, bu ayrım-
larm dahi yapılabilmesi ve üstelik ayrunlardaki hallerden hiçbirinin ne 

167 



resmî ne hususî muamelâtta istikrar kazanmamış olması, bu alandaki 
kargaşalığın bariz misalidir. 

Fransada kanunlar, numara veya başlık mevzuubalıis olmaksızın, 
sadece bir tek tarihle zikredilir. Bu tarih, kanunun neşri (promulgation) 
hakkmdaki kararnameye Reisicumhurun imza koyduğu tarihtir; yâni ne
şir kararnamesinin tarihidir. 

îngüterede ise evvelleri şöyle bir usûl tatbik edilirdi : Kanunun ka
bul edildiği parlâmentonun içtima yılı, hükümdarın kaçıncı hükümdarlık 
yılım veya yıllarım kapsıyorsa (ki bazan bir içtima yılmın ilk yarısı hü-
kümdarm meselâ 3 üncü hükümdarlık yılmın son üç ayım ve ikinci ya
rısı da 4 üncü hükümdarlık yılının ilk üç ayını içinde alabilir) evve
lâ bu yıl veya yıllar, onu taliiben hükümdarın kim olduğu, ondan sonra
da kabul edilen kanunun sıra numarası yazılırdı. Meselâ 22 Vic. c. 14, 
Kraliçe Victoria'nm 22 nci saltanat yılma tekabül eden içtima yılmm 14 
üncü kanunu demektir. Formüldeki küçük c, chapter (ceptir) fasıl demek 
olmakla beraber, burada «kanxm»rnânâsma gelir. 

Fakat ksjıunlan bu şekilde anmak hayli ezber işi olduğu için, son 
zamanlarda kanunlara mümkün olduğu kadar kısa bir başlık konularak 
kanunu bu başlık ve tarihiyle zikretmek, resmî ve yan resmî muxunelatta 
iyice yayılmıştır. 

Aslmda kötülük, kanunları anmak hususunda kabul edilen şu veya 
bu sistemde değü, doğrudan doğruya sLstemsizlikteılJr. Hukukçularımız 
ve resmî tatbikatçılarımın arasmda bu konuda bımca zamandır zımnî bir 
anlaşmaya vanlamadığma göre, meselenin gene kanun vasıı tarafından 
muayyen bir hal şekline bağlanması lâzamdır. 

§ V. — TÜRKİYEDE KANUNLABÎN YAPIUŞİ 

1. — TSKLÎF VE MÜZAKERE 

A) TEKSxEP- SALAEİYEÎ'1<SKI 

(209) — Esas Teşkilât kanunumuzun 15 inci maddesine göre «Ka
nun teklif etmek hakkı Meclis âzâsma ve tcra vekillerine heyetine aittir». 

Hükümetin B.M.M. ne tevdi edeceği kanun teklifleri (ki bunlara Mec
lis Dahüî 'Nizamnamesi, yâni İçtüzük, «kanun lâyihaları» demektedir) 
bütün vekillerin ve başvekilin imzalariyle Meclis riyasetine verilir. Mebus
lar da hazırladıkları kanun tekliflerini aynı şekilde Riyasete verirler. Bir 
kaç mebus birlikte kantm teklif edebilirler. Kanun tekliflerinin, evvelce 
izah ettiğimiz şekilde kaleme ahnmış gerekçeleri bulunmahdu'. Aksi tak-
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dirde noksanlar telâfi olunmak ve gerekçe içabeden şekle konulmak üze
re, bilâhare ilgili komisyon tarafından iade olunur. 

Meclis reisi, kendisine tevdi oltman kanun tekliflerini ait oldukları 
komisyonlara havale eder ve bu durumu, mebuslara duyurmak üzere Mec
listeki levhaya ve zabıt ceridesine yazdırır. 

Kanun teklifleri, onları yapan hükümet veya mebuslar taralmdan. 
Meclisin gündemine almmadan önce geri istenirse bu takdirde Meclis 
Umumî Heyetini bundan haberdar etmek lâzımdır. Fakat böyle bir teklifi 
başka bir mebus veya teklifin görüşülmekte olduğu Meclis encümeni be
nimserse, müzakereye devam olunur. Şayet kanun teklifi, Meclisin günde
mine alınmış bulunuyorsa, bunun sahibine iadesi için Meclisin karar ver
mesi lâzımdır. 

Seçimler yenüenip de yeni bir Meclis seçüince, eski Meclis tarafından 
henüz kabul edilmemiş olan bütün kanun teklifleri hükümsüz kalır. Buna 
Meclis dilinde, Fransızcada eski mânâsına gelen bir kelimeyle kadük (ca-
duc) oldu, denilmektedir. 

B) ENCÜBtENIvEB (KOMlSYONL.'\K) 

{21.0) — Büyük Millet Meclisi, her içtima yılının başında, vazifesi ge
lecek içtima yılma kadai' devam etmek üzere 20 daimî encümen (komisyon) 
seçer. Bu komisyonlardan birkaçı müstesna, diğerleri Vekâletlere paralel 
komisyonlardır. Adliye> Maarif, Ziraat, Hariciye komisyonları gibi. Mebus-
larm bu komisyonlara ihtisaslarına göre ayrılmalarma dikkat edUir. Çün-
ki Büyük Millet Meclisinde, mütehassıs heyetler bunlardır. Her komisyon 
aynı miktarda Mebustan teşekkül etmez. Meselâ Bütçe komisyonu 35 ki

şilik olduğu halde, çalışma komisyonu 15 kişiliktir. 

Meclis Reisi, kendisine verilen kanun tekliflerini, bu mevzu ile ilgili 
Komisyona havale eder. Şayet ilgili bir komisyon yoksa. Meclis, muvak
kat veya muhtelit (karma) komisyonlar teşkil eder. 

Bir komisyon, kendisine havale edilen bir işin başka bir komisyona 
ait olduğunu ileri sürebilir. Bir komisyon, kendisine ait bir işi görüşmeden 
önce, gerekli görürse başka bîr komisyondan mütalâa isteyebileceği gibi, 
bir komisyon da, başka bir komisyonda görüşülen bir işin, mütalâasını 
bildirmek üzere kendisine havalesini isteyebilir. 

Komisyonlar üçte bir aza hazır olmadıkça toplanamazlar ve müza
kerelerde bulunup karar veremezler. Komisyona dahil olmayan mebuslar 
da kaideten müzakereleri takip edebilirler, fakat reye iştirak edemezler. 
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Komisyonlar, kendilerine verilen kanun tasarılarının evvelâ Esas Teş
kilât kanununa uygun olup olmadığını araştırırlar; Aykırı bulurlarsa, ta
sarıyı, görüşmeksizin reddederler. Uygun bulurlarsa işin esasına geçerler. 

Komisyonlar, incelemeleri sırasında vekâletlerle doğrudan doğru^/a 
muhabere edebilecekleri gibi, gerekli görürlerse bizzat vekilleri veya ve
kâletlerin mütehassıs memurlarını davet ederek onların bilgilerine müra
caat edebilirler. Teklif sahibi mebuslar da komisyonlara mütalâalarını 
bildirirler. Komisyonlar, kanun tekliflerini ya aynen veya tâdilen kabul 
yahut da reddederler. Komisyon müzakere ve tetkiklerinin neticesi bir 
raporda belirtilir. Komisyonlar, kendilerine verilen işleri, nihayet birbu-
çuk ay zarfmda bir neticeye bağlamakla mükelleftirler. 

Komisyonların hazırladıkları raporlar (mazbata'lar) bastırılarak me
buslara dağıtılır. Kanun tasarısı/da bunun üzerinden 48 saat geçmedikçe 
Meclis gündemine alınamaz. 

C) MECI>tS MÜZAKJEKBI^EKİ 

(211) — Kaideten Büyük Millet Meclisinde bir kanun tasarısı, iki 
müzakereyi müteakip kabul olunur. Fakat aşağıda göreceğimiz gibi bazı 
hallerde bir defa müzakere de kâfidir. 

Evvelâ iki müzakereli normal usûlü inceleyelim : 

Komisyonların kanun tasarıları üzerindeki raporlarının, bastırılarak 
mebuslara dağıtılacağını söylemiştik. Bu raporun ve gene matbu olan ka
nun gerekçe ve tasarısının tevziinden 48 saat geçmedikçe müzakere edi
lemez. Meclis, bunun aksine' karar verebilir. 

Bir kanun tasarısının Meclis Umumî Heyetinde'.birinci müzakeresi, 
tasarının tümü üzerinde cereyan eder. Meclis lüzum gösterirse gerekçe 
ve tasarı metni okunur; aksi takdirde okunmaz. Müzakere mevzuunun 
lehinde, aleyhinde ve hakkında söz isteyenlerden en az ikişer mebus ko
nuşmadıkça, müzakerelerin yeterliği hususunda .karar verilemez. Madde
lerin münakaşasına geçilmeksizin sadeceumumî inahiyette olarak yapılan 
bu müzakereler sonunda, maddelere geçilmesi hususu reye konulur. Red-
dolunan tasarılar aynı içtima senesinde bir daha Meclise takdim olunamaz. 

Tasarmın ikinci müzakeresine ancak 5 gün sonra başlanabilir. İkinci 
müzakerenin beş günden önce yapılması Hükümet veya ait olduğu komis
yon tarafından istenebilir ve Meclis de böylece karar verirse beş gün 
beklenmeden müzakerelere başlanabilir ve gider bütçeleriyle Kesin He
sap kanunları, ek ödenekler, olağanüstü ödenekler ve bütçe fasılları ara-
smda münakale hakkındaki kanun tasarıları bir tek müzakere ile kesin-
leşir; bunların ikinci müzakerelerine hacet yoktur. ' 
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ikinci müzakerede tasarıdaki maddeler ayrı ayrı reye konularak ka
bul edilir. Bütün maddeler kabul edildikten sonra, tekrar tasarının tümü 
üzerinde leh ve aleyhte yalmz btrer mebusa söz verilir ve müteakiben 
tasarının tümü reye konulur; kabul edilirse, tasarı kanunlaşır. 

öncelikle (takdûnen) müzakere : Bir kanun tasarısının gündemde 
bulunan diğer maddelerden evvel müzakeresini, yâni şıra beklememesini 
hükümet veya encümen yazüı olarak isteyebilir. Mechs Umumî Heyeti bu 
talebi kabul ederse, tasarı diğer işlerin önüne alınarak müzakere edilir. 
Öncelikle birhkte aynı zamaftda müstaceliyet (ivedilik) kararı verilmemişs';, 
tasan, yukarki şekilde iki müzakereye tâbidir. 

tvediMk (müstaceliyet) le ıtıüzakere : Hükümet, teklif sahibi veya 
ait olduğu komisyonun yazılı talebi üzerine Meclis Umumî Heyeti, bir ta
sarının müstaceliyetle müzakeresine karar verebilir. Bu durumda tasarı 
bir defa müzakere ile kanunlaşır. 

2. — NEŞlR VE İLÂN 

A) MUAîrtEI-ENtN MAHİYETİ 

(212) — Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunlar, Esas Teş
kilât Kanununun 35 inci maddesi gereğince, 10 gün içinde ilân edilmek 
üzere Reisicumhura takdim olunur. Reisicumhur, Esas Teşkilât kanunu 
ile bütçe kanunları müstesna olmak üzere, ilânını muvafık görmediği ka
nunları «bir defa daha müzakere edilmek üzere» mucip sebepleriyle bir
likte on gün içinde Meclise iade eder. Meclis, aynı kanunu bir daha ka
bul ederse, onun ilânı Reisicumhur için mecburîdir. 

Evvelâ görülmektedir ki. Reisicumhur, Meclisin kabul ettiği kanun
ları «tasdik» değü, «ilân» etmek yetkisini haizdir (Bk. No. 171). Halbuki 
bazı sistemlerde, meselâ ingiltere'de, Devlet reisi olan hükümdar, Avam 
ve Lordlar kamaralarının kabul ettiği kanunları tasdik eyler. Hükümdar, 
kamaralarla birlikte, teşri organım meydana getiren üç unsurdan biri
dir; teşriî kuvvete dahü olup, kanunların yapılışına iştirak etmektedir. 
Tasdik etmediği tasarıyı «veto» eder; veto edilen bir tasarının herhangi 
bir suretle kanuniyet kesbetmesi mümkün değildir. Gerçi ingiltere hü; 
kümdarları 18 inci asır başlandanberi hiçbir tasarı üzerinde veto yetki
lerini kullanmamışlardır; teamül, tasarının otomatik bir şekilde tasdiki 
yolunda teessüs etmiştir; ancak veto yetkisi de hukuken mülga sayılmaz. 

Bizde, mezkûr 35 inci maddeye göre cereyan eden ise tasdik değil, 
«ilân» dır. Bu bakımdan Fransız sistemiyle Türk sistemi arasında bir mu
tabakat vardır. Bu mutabakattan bil'istifade, hukuk nazariyatmıızda, 
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mahiyeti gereği gibi işlenmemiş olan bu «ilân» keyfiyetini, Fransız na-
zariyatmdan faydalanarak tahlile çalışalım ; 

Fransa'da reisicumhurun, bizdekinin eşi olan yetkisi, iki safhada in
celenmektedir (34). Birinci safha promulgation (promülgasyon), ikinci 
safha publication (püblikasyon) dur. 

Lügat mânâları itibariyle bu iki kelime arasında fark yoktur. Gün
lük dilde, ikisi de «neşir, ilân, umuma arz» mânâlarına gelirler. Netekim 
Türkçe de neşir ve ilân arasmda fark gözetemiyoruz. Promülgasyon ile 
püblikasyon'un farkı, hukukî cephedendir. 

Promülgasyon, hukukî bir muamele, tasarruftur; kanunun devletin 
mevzuatı araşma ithali ve hitap ettiği vatandaşlara ilâm hakkmda bir 
karardır. Bu kararm maddî şekli bir «kararname» dir ki reisicumhurun, 
"başvekilin ve icra vekillerinin imzalarını taşır. 

Püblikasyon ise maddî bir tasarruftur; kanunun Resmî Gazete ve 
sair neşir vasıtalariyle yayınlanması, vatandaşların ıttılaına arzı ameli
yesini ifade eder. 

Fransız hukukuna göre, promülgasyon'un dört hukukî neticesi var
dır : 

1. — Kanun metninin sıhhati ve parlâmento tarafından usûlüne göre 
kabul edUdiği sabit olur. 

2. — Kabul edilmiş olan kanunun, ilânının muvafık görüldüğü, yâni 
bir defa daha müzâkere edilmek üzere parlâmentoya iade edil
meyeceği belirtiliyor demektiR 

3. — Kanunun taşıması icabeden tarih tesbit edümiş olur; kanun, 
promülgasyon hakkındaki kararnamenin tarihini taşıyacak ve 
o tarihle anılacaktır (Bk. No. 208). 

4. — Alâkalılarca ıttıla peyda edildiği gün tatbikine başlanması em
redilmiş olur. , 

(213) -— Fransız hukukundaki bu tahlil, bizdeki durumumda aydın
latmaya yarayabilir. 

(â l ) Georges Vedel : Man. 61em. de Droit con.st., Sirey, 194:9, p, 487, 
Julien Laferrifere : Man. de Droit const., 2eme 6d., Domat, 1947, p. 1036. 
Maurice Duverger : Droit const., et Inst, politiques. Presses Univ. 1955, p, J62. 
Juris - classeur administratif. 
Ilhan Arsel : Türk anayasasının umumî esasları, Ank. Huk. Fak. Derg. C. XII, 
1955, Sayı 1 - 2, Sf. 66. 
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Esas Teşkilât kanununun 35 inci maddesindeki «Reisicumhur... kâ
nunları on gün zarfında ilân eder» hükmüyle devlet reisine verilmiş olan 
vazifeyi, filî bir ameliye olarak Isabule imkân bulunmadığı aşikârdır. Rei
sicumhur, bu «ilân»ı hukukî bakımdan yapmaktadır. O halde, Reisicum
hurun tasarrufu, püblikasyon değil promülgasyon'dur. 

Reisicumhur, bu promülgasyonu, sadece kendi imzasını taşıyan «Tür. 
kiye Büyük Millet Meclisi reisliğinin tarihli ve sayılı 
yazısiyle Umumî Heyetin tarihli birleşiminde kabul edildiği bil
dirilen sayılı kanunun Meclisten gelen tasdikli sureti neşir ve 
ilân edilmek üzere gönderilmiştir» suretindeki bir tezkereyle (35) birlikte 
kanun metnini Başvekâlete göndermekle yapmaktadır. 

Bu duruma göre, Fransadaki promülgasyon kararnamesi bizde carî 
değildir. Kanunun bilfiil neşir ve ilânı. Reisicumhurun tek imzasına müs
teniden yapılmaktadır. 

Halbuki, Esas Teşkilât kanunumuzun 39 uncu maddesine göre «Reisi
cumhurun ısdar edeceği bilcümle mukarrerat (kararlar) Başvekil ve ve-
kil-i aidi (ilgili vekil) tarafından imza olunur». Reisicumhurun mezkûr 35 
inci maddeye göre ittihaz ettiği kararı- işbu 39 uncu maddenin zikrettiği 
ve «bilcümle» kaydiyle mutlak bir şümule ulaştırdığı kararlar arasından 
ayırmak için bir sebep mevcut değüdir. 

Reisicumhurun kararı, aynı mahiyetteki promülgasyonun, Fransız 
hukulıunda tevlid ettiğini yukarda belirttiğimiz dört neticeden ilk ikisini, 
bizim hukukumuzda da tabiatiyle tevlid edecektir. Yâni 1) Kanun metni
nin sıhhati ve B. M. M. tarafından uslûlü dairesinde kanuniyet kesbettiği 
bu kararla ifade ve beyan edilmiş olacak ve 2) Gene bu kararın ittihazı 
dolayısiyle, reisicumhurun, kanunu bir defa daha müzakere edilmek üze
re Meclise iade etmek istemediği anlaşılacaktır. 

Bizde bu hususta herhangi bir esas carî olmadığı için, promülgas
yon tarihi, aynı zamanda kanunun da taşıyacağı tarih olmayacaktır. Ka
nunun yürürlüğe girişi ise memleketimizde değişik şekillere bağlanmış 
bulunmalitadır. 

Yalnız, promülgasyonun, kanunun yürürlüğü bakmamdan doğurduğu 
başka bir neticeye temasi zarurî buluyoruz : Hitap ve alâkadar ettiği 
vatandaşlarca malûm olmayan bir kanun, onlara tatbik edilemez. Bu tat
bik için, kanunun, belli yaym vasıtalariyle yaymlanması, vatandaşların 
kanuna ıttıla kestaetmeleri veya kesbettiklerinin hukuken farzedilebilmesi 

(3.5) S.abri Şakir Ansay : Hukuk Bilimme başlangıç, 1958, Sf. 82, Not 75 *. 



şarttır. Vatandaş promülgasyonla değil, püblikasyonla kanunun mevcudi
yetini öğrenebilir. 

Buna mukabil bazı ilgililer bakımından, kanun, promülgasyonla da 
yürürlüğe girecektir. Bizzat reisicumhur, başvekil ve icra vekilleri, pro-
mülgasyonu şahsen tesis etmeleri dolayısiyle o kanunla bağlıdırlar; ona 
aykırı harekette bulunamazlar ve onun tatbikine geçmeleri lâzımdır. Bu 
tatbik, üçüncü şahısların durumunda, ancak püblikasyona muallâk olarak 
bazı neticeler doğurabilir. 

B) NESŞİR VASITAL.-VKI 

(314) — Reisicumhur tarafından «ilân edilen» kanunlar Başvekâlete 
gönderilir. Başvekâlet teşkilatındaki Neşriyat ve Müdevvenat (tedvinler) 
Umum Müdürlüğü, bu kanunların asıllarını saklayıp suretlerini Resmî 
Gazete üe yayınlar. Bu yayın, Düstûr'lar ile de tekrarlanır. Kanunlar 
ayrıca, B. M. M. tarafından neşredilen Kavanin Mecmuası'nda da yayın
lanır. Bu üç çeşit resmî yayın vasıtasının yanı sıra hususî şahıslar da 
bazı hususî yayın vasıtaları tesis etmiş bulunmaktadırlar. 

a) Resmi Gazete 

Resmî Gazete, Başvekâlet Neşrij'at ve Müdevvenat Umum Müdürlü
ğü tarafından neşrolunur. 7 Ekim 1920 de Resmî Ceride ismiyle kurulan 
bu gazete 19 Temmuz 1921 - 9 Eylül 1923 tarihleri arasında intişar etme
miş ve onun işini Hâkimiyet'i' Milliye (şimdiki Ulus) gazetesi görmüştür. 
17 Aralık 1927 de. Resmî Ceride adı, Resmî Gazeteye çevrilmiş ve böylece 
devam edegelmiştir. Resmî tâtU günleri müstesna, bu gazete hergün An-
karada çıkar; resmî dairelere parasız dağıtılır; abone olunabilir; tek nüs
halar halinde adı geçen umum müdürlükten satın almabUir. 

Kanunlar, devletlerarası andlaşmalarımız, kanun tefsirleri, hususî af... 
gibi B. M. M. kararları, nizamnameler. Reisicumhurun tasdikinden çıkan 
memuriyet kararnameleri, nizamna«ıelerin tefsiri hakkında Devlet Şûrası 
kararları. Temyiz mahkemesinin ve Devlet Şûrasının içtihadı birleştirme 
kararları, Uyuşmazlık mahkemesi kararları, talimatnameler ve Resmî Ga
zetede neşredilecekleri hususî kanunlarla belirtilen sair vesikalar bu ga
zetede neşredilir. 

Her yıl, B. M. M. nin içtima yılı başlangıcı tarihi olan 1 Kasım günü
ne kadar, evvelki içtima yılı içinde çıkmış olan Resmî Gazetelerde neş
redilen çeşitli vesikaların numara sırasına göre tertiplenmiş bir cetveli, 
Resmî Gazeteye ek olarak neşredilir. 

174 



b) Düstûr 

(215) — Düstiîr, lügat mânâsında kaide, norm demektir. Başvekâlet 
Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü. Resmî Gazetede neşrolunan 
vesikalardan kanunları, kanun tefsirlerini, B. M. M. nin muhtelif konular
daki kararlarını, yabancı devletlerle devletimiz arasında aktolunan and-
laşmaları, nizamnameleri, talimatnameleri, nizamname tefsû-lerini, Devlet 
Şûrası ve Temyiz Mahkemesi içtihadı birleştirme kararlarını, Uyuşmaz
lık mahkemesi kararlarını Düstûr adı verilen yıllık ciltler içinde de ay
rıca neşreder. 

Düstûrlar 3 tertiptir. -

.1 inci tertip düstûrlar, 1908 yılma, yâni ikinci meşrutiyete kadarki 
Osmanlı mevzuatını ihtiva eder. Birinci tertip düstûrların 1 inci cildi 1289 
(1873) tarihini taşır ve içindeki ilk metin «Gülhane'de kıraet olunan hat
tı hümâyûn» dur. Matbaa-i Âmire'de basılmıştır. Mamafih o devrin bü
tün kanunları 1 inci tertip düstûr ciltlerine girmiş değildir. Eksikler şim
di tamamlanmaktadır. 

2 nci Tertip düstûrlar 1908 den 1920 yılma kadar gelir. 

23 Nisan 1920 den itibaren de 3 üncü Tertip düstûrlar başlar. 

Düstûrun her cildi, bir teşri ydma aittir. 1 Kasım 1958 de başlayan 
içinde bulunduğumuz teşri yılına ait düstûr cildinin numarası 40 olacaktır. 

Resmî Gazete geniş yaprakları dolayısiyle kolayca ciltlenip muha
faza edilebüir gibi değildir. Üstelik çok çeşitli bir muhtevası vardır. Bu
na mukabil düstûrlar, hayli hacimli olmalarına rağmen, normal kitap bo
yunda basıldıkları için daha kolay muhafaza edilebüir. Üstelik mufassal 
alfabetik arama cetvelleri sayesinde daha kolay ve çabuk istifade de 
mümkündür. Son defa 1953 yılında neşredilen «Umumî tahlilî fihrist» 1-
33 üncü ciltlere müteallik olup 688 sayfadır. 

Düstûr ciltleri ayrı ayrı ve,muayyen fiatleri üzerinden satılır. 

c) Kiivaııiıı Mecmuası 

(216) — Kavanin (kanunlar) mecmuası, B. M. M. tarafından çıka
rılır. Bir teşriî devre içinde çıkarılan kanunlar ve Meclis kararları o dev
reye mahsus cilde dercedilir. Bunlardan başka şey ihtiva etmediği ve ni
zamnameler, talimatnameler, Kavanin mecmuasında neşrolunmadığı için 
fazla istifadeli bir eser değildir. Üstelik fihristleri de kullanışlı olmaktan 
uzaktır. 



Bu uç çeşit resmî yajnn vasıtasmdan başka bazı vekâletlerin ve 
Umum Müdürlüklerin, zaman zaman, kendilerine taallûk eden mevzuatı 
derleyip toplayarak ayrıca neşrettikleri de vâkidir. Fakat tabiatiyle bu 
iş, muayyen devrelerde ve muntazaman yapılmamaktadır. 

d) Husust neşriyat 

(217) — Bazı hususî şahıs ve müesseseler de zaman zaman mevzu
atı muntazam bir şekilde neşretme teşebbüslerine girişmişlerdir. Bunlar
dan bir kısmı muvaffak olmuş, bir kısmı akamete uğramıştır. 

Gerçek muvaffakiyet sağlayan tek eser SicU-U Kavanin'dir . Kanun
ların sicili adını taşıyan bu koUeksiyon- îstanbulda Cihan Kitaphanesi ta
rafından neşredilmiştir. Hazırlayan da şimdiki Neşriyat ve Müdevvenat 
Umum Müdürlüğüne tekabül eden eski Müdevvenat-ı Kanuniye Umum 
Müdürlüğünde hayli emek vermiş bir Umum Müdür olan Sarkis Karakoç 
isimli bir ermeni vatandaşımızdır. Sicilli Kavanin, gerek intizamı, gerek 
arama rehberlerinin kuUanışblığı ile muvaffak bir eser olarak devam et
mektedir. 

Sadece yürürlükte olan kanunları bir arada toplayarak neşretmek 
hususunda; da bazı teşebbüsler yapılmıştır. Bu yolda ilk adımı 1942 yı-
İmda neşrettiği iki ciltlik Tek Metin Kantınlarunız admdaki eserle eski 
Urf a Mebuslarından olan değerli hukukçu rahmetli Edip Kemal Ergin at-
miş ve birkaç sene faaliyetine devam edebilmiştir. Her te.şri devresi so
nunda yeni kanunlar müstakil sayfalara basılmış olarak bu eseri elinde 
bulunduranlara gönderilir, iki ciltten bangisinin neresine konulacağı bil
dirilir, buna mukabil yürürlükten kalkmış olan kanunlar da belirtilerek o 
kanunları ihtiva eden sayfaların ciltlerden çıkarılması istenirdi. 

Bu eserin yayınlandığı tarihte, 1920 yılındanberi çıkarılmış olan ka-
nunlarunızın sayısı 4000 i geçiyordu. Bu sayıda kanunun birer birer in
celenmesi ve yürürlükte olanlarının tesbiti, bilhassa zmmî ilgalar dolayı-
siyle, bir kimsenin tek basma kolayca yapabileceği bir iş değUdi. Büyük 
bir sabır ve tahammül ve metodik çahşma isteyen bu işi Edip 'Kemal 
bey, yalnız başına ve muvaffakiyetle gerçekleştirdi. Fakat bilâhare ra
hatsızlığı ve nihayet vefatı eserin devamma mâni oldu. 

Son yıllarda gene bu nevi tek metin, yâni yalnız yürürlükte olan 
kanunların neşri hususunda bazı gayretler müşahede edilmekteyse de, 
teşebbüsler başarılı olamamakta veya başarı ile devam ettirilememek-
tedir. 
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3. - - NEŞÎR TARZI VE YÜRÜRLÜĞE GlRlŞ 

(218) — Kanunların Langi tarihte yürürlüğe gireceği, kaideten kâ
nunun metninde ve umumiyetle sondan bir evvelki maddesinde belirtilir. 
Ekseri kanunlarımızda «neşri tarihinden muteber» olacağma veya «neşri 
tarihinde yürürlüğe gire» ceğine dair bir hükme rastlanır. Alâkahlarca 
okunup iyice anîaşılmasma vakit ve imkân verebilmek için bazı ana ka
nunlarımız, neşir tarihlerinden birkaç ay sonra yürürlüğe konuhnuşlai'dır. 

Bir kanunun mümkün olduğu kadar Resmî Gazetenin bir tek sayı
sında neşrine çalışılır. Bunun için bazan, yalnız o kanunu ihtiva etmek 
üzere hacimli bir hususî nüsha dahi çıkarüabUir. 6762 sayılı yeni Ticaret 
Kanunumuz için böyle yapıönışür (36). Fakat bu mümkün olmadığı ve 
kanunun. Resmî Gazetede kısım kısım neşri icabettiği takdirde, nihayet 
dört nüshada tamamının neşri lâzımdır. 

Kanunu ihtiva eden Resm.î Gazete veya hususî bir şekilde basılan 
kanun metni hükümet merkezindeki dairelere doğrudan doğruya dağıtı
lır ve taşradaki teşkilâta da dağıtılmak üzere valiliklere gönderilir. Vali
ler, bu metinleri en çok 48 saat içinde dağıtırlar. 

Cezaya, vergiye, askerliğe ve halkı alâkalandıran diğer hususlara ait 
kanunlar şehir ve kasabalarda belediyeler ve köylerde de muhtarlar va-
sıtasiyle halka dujmrulur. 

Bir kanunun acele ilânı zaruri olduğu takdirde, kanun metni Başve
kâlet tarafmdan telgrafla valüiklere bUdirüir. ValUer, m.etnin basılı nüs
halarım beklemeden telgrafla aldıkları hükümleri teksir' ettirip ilgüilere 
dağıtırlar. 

Kanunun metninde, hangi tarihte yürürlüğe gireceğine dair bir hü
küm yoksa, kanun, Resmî Gazete üe neşrini takip eden günün başlangı
cından hesap edilmek suretiyle 45 inci günün sonunda Türkiyenin her 
tarafmda aynı zamanda yürürlüğe girer. Kanunun neşri, birkaç sayı de
vam etmişse, yürürlüğün hesabında son sayının tarihi nazara alınır. 

§ VI. — TANZİM. SALAHİYETİ VE VASITALARI 

1. - - MEFHUM 

(319) •— Pozitif hukukun kaynaklanndan Esas Teşkilât kanunlaj'inı 
ve kanunları incelemiş bulunuyoruz. Şimdi nizamnameleri (tüzükleri) ve 
talimatnameleri (yönetmelikleri) gözden geçireceğiz. Fakat doğrudan doğ-

(36) 9 Temmuz 1956 tarih ve 9353 sayılı Resmi Gaaete 239 sayfa halinde müahaaıran 
Ticaret kanununun neşrine tahsis edilmiştir. 
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rüya bu incelemeye girişmeden evvel, nizamnamelerin ve talimatnamele
rin de kaynağını teşkil eden tanzim salâhiyeti üzeriıide kısaca durmakta 
fayda görüyoruz. 

Bundan evvel devletin hukukî fonksiyonlarını (Bk. No. IIÖ) ve Kuv
vetler ayrımı nazariyesini incelerken (Bk. No. 111) aslında hukuk kaide
leri koymakla görevli olan teşri organının bütün tasarruflarının mutlaka 
hukuk kaideleri ihtiva etmediğine işaret eylediğimiz gibi kanun mefhumu 
üzerindeki izahlarımızda da (Bk. No. 167 ve müteakip) gene her kanunun 
mutlaka bir hukuk kaidesinin vaz'ma mütedair olmadığını, hiçbir «kaide» 
ihtiva etmediği halde «kanun» adını taşıyan metinlerin bulunduğunu, o 
halde pozitif hukukumuza göre kanunun ancak organik ve şeklî bakım
dan tarif edilmesi gerektiğini belirtmiştik. Bu arada maddî, yâni hukukî 
muhteva bakımından nizamnamelerin ve talimatnamelerin hukuk kaide
leri ihtiva eylediklerine temas etmiş, şayet kanun sadece hukuk kaideleri 
ihtiva eden bir vesika olara tarif edilirse, nizamname ve talimatnamele
rin de birer kanun sayılması gerekeceği üzerinde durmuştuk. 

Aslında bu karışıklık devletin teşri, icra ve kaza organları arasında 
tam bir fonksiyon ayrımının yapılamamasından doğuyordu. Teşrü organ, 
teoride, münhasıran hukuk kaideleri koymakla mükellef olduğu halde, 
çeşitli sebeplerle bu mümkün olamıyor, bazan «kanun» adı verilen fakat 
hukuk kaidesi ihtiva etmeyen tasarruflar da ittihaz edilebiliyordu. Aynı 
şekilde îcra organı da, teşri organın yaptığı kanunları tatbik ederek âm-
m̂ e hizmetlerini çevirmek, umumî ihtiyaçları tatmin edecek faaliyetlerde 
bulunmak görevinde olduğu ve teorik bakımdan, hukuk kaidesi koymak 
kendisine ait bir iş bulunıriadığı halde, Ijazan hukuk kaideleri ihtiva eden 
tasarruflarda bulunabiliyordu. Hukuk kaideleri arasındaki iyerarşi bakı
mından kanundan alt derecede kaideler koyabilme yetkisinin îcra orga
nına tanınmasının haklı sebepleri olduğundan bahsetmiştik. (Bk. No. 111). 

îşte, icra organının hukuk kaideleri vaz edebilme salâhiyetine tanzim 
(yâni nizamlama) salâhiyeti denilir. Bu da aslında, görüldüğü gibi bir 
«teşri salâhiyeti» dir. Fakat devlet yapısı içinde. Teşriî organa ait olan 
salâhiyetle karıştırılmaması için, icra organının teşri salâhiyetine «tanzim 
salâhiyeti=pouvoir reglementaire» denilmesi âdet olmuştur. 

2. -— SALÂHİYETİN MESNETLERİ 

(220) — Aslında tamamen teşri organına ait olması gereken hukuk 
kaideleri koyma işinde, icra organına bir pay ayrılmasının sebebi veya 
sebepleri nelerdir? Teşri organı sosyal hayatta ve devlet faaliyetinde ge
reken bütün kaideleri bizzat kendisi koyamaz mı? 
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icra organına tanzim salâhiyeti tanmmasmm biri hukukî - siyasî, di
ğeri teknik olmak üzere başlıca iki sebebi vardır : 

A) Hukukî - siyasî sebep : Kuyvetler ayrımı nazariyesine göre ka
nunların tatbiki icra organmm görevidir. Teşriî organ kanunu yapar; o-
nun tatbiki icra organına aittir. Teşri organı, evvelce belirttiğimiz şart
lar içinde, kanunu dilediği gibi yapmakta serbesttir; istediği hükmü ka
nuna koyabilir; tanzim etmekte bulunduğu sahada mücerret (soyut) 
esaslardan ayrılmasına hukukî bakımdan hiçbir mâni yoktur; dilerse hayli 
müşahhas (somut) bir kaideyi de metnine ithal edebUir ve elindeki mev
zuu mufassal, teferruatlı bir şekilde tanzim eyleyebilir. 

Hukuken mümkün olan bu hareket tarzı, siyasî bakımdan muvafık 
bir usûl değildir. Vazu kanun müşahhas hâdiselerin içine, hususiyetlere 
dalmamalı, daima üst plânda ve umumî kalmağa çalışmalı, bir tanzim sa-
hasmda umumî' mücerret esaslarla iktifa etmelidir. Modern devlet ida
resi ve modern yasama metodlan bunu icabcttirir. 

Böylece, hükümetin ve idarenin faaliyetlerinde, vazu kanun prensip
leri, umumî esas ve istikametleri belirtmekle yetinmelidir. Bu işi gören 
bir kanunun tatbiki, kanunda emredilen faaliyetin icrası hükümete ve 
idareye düşer. 

Hükümet ve idare, kanunu nasıl tatbik edeceklerim, kanunun emret
tiği işleri nasıl yapacaklarmı kendileri kararlaştırırlar; kararlaştırmah-
dırlar. Bu kararlaştırma da, tabiî ancak bir takım hukuk kaidelerinin ko-
nulabilmesiyle mümkündür. 

Teşri organı, çıkardığı kanunun nasü tatbik edileceğini, kanunda 
emrettiği işlerin nasıl yapılacağını da bizzat düzenlemeğe kalkışırsa, bu 
takdirde. Kuvvetler ayrımı nazariyesini ihlâl etmiş ve icra kuvvetine, 
onun yapacağı bir işi, nasıl ve ne şekilde yapacağım emretmiş, onun gö
rev sahasına tecavüz eylemiş oîmaz mı? Her ne kadar Esas Teşkilât ka
nunumuz, icra kudretinin de Büyük Millet Meclisine ait olduğunu bUdirij'or-
sa da (Md. 5), teşri salâhiyeti Meclis tarafından bizzat kullanılacağı hal
de, icra salâhiyetinin bir «icra vekilleri heyeti» eliyle kullanılacağı hük
münü de koyuyor (Md. 6,). O halde Meclis, kanunların nasıl tatbik edilfc-
ceğini veya kanunlarda emrettiği işlerin nasıl yapılacağını da kararlaş
tırır ve hu hususlarda da hukuk kaideleri koyarsa, icra kuvvetinin göre
vine müdahele etmiş sayılır. 

B) Toknik sebep : Bh kanunun nasıl tatbik edileceğini veya bir ka
nunda emredilen bir işin nasıl yapılacağını, kanunu yapandan ziyade onu 
tatbik eden bilir. Hükümet ve idare, kanunun tattaikatiyle görevli organ
lardır. Gerçi hükümet siyasî şahsiyetlerden mürekkeptir, Fakat tdare'yi 
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çekip çeviren, belirli istikametlere sevkeden odur. İdareye gelince, kanun
ların tatbikinde, âmme hizmetlerinin icrasmda mütehassıs olan organ 
budur, idare, âmme hizmetlerinin «teknisyen» lerinden, meslekten yetiş
me mütehassıs memurlardan mürekkeptir. Teşri organın, sadece umumî 
esaslar ihtiva eden kanunlar yapması ve bunların tatbikini, veya emret
tiği bir âmme hizmetinin nasıl ve ne suretle çevreleceğinin tesbitini hü
kümete ve İdareye bırakması şüphesiz daha verimli neticeler doğurur. 

Hükümet ve îdare, kendilerine düşen işleri hukuk kaideleriyle düzen
lerler. Bu kaideler, kanun hükümleri olmadığı için. günün ihtiyaçlarına 
göre daha kolay ve daha çabuk değiştirilebilir. Halbuki hükümetin ve 
İdarenin tanzim salâhiyetleri olmasa ve her kaide mutlaka bir kanunla 
konulsa, bunları günlük ihtiyaçlara göre sür'atle ve kolaylıkla tâdil ede
bilmek mümkün olmaz. Kanunların yapılması {ki tâdil de bir kanun yap
madır) evvelce gözden geçirildiği gibi, kolay ve sür'atli bir iş değildir. 

3. — TANZİM VASITALARI 
A) NİZAM1VAMEI.EK (Tüzükler) 

(221) — Esas Teşkilât kanunumuzun 52 nci maddesine göre : «İcra 
Vekilleri Heyeti, kanunlarm suver-i tatbikiye'sini (tatbik suretlerini) 
irae (gösterme) veyahut kanunun emrettiği hususat'ı (hususları) tesbit 
için, ahkâm-ı cedide'yi (yeni hükümleri) muhtevi olmamak ve Şûra-yı 
Devlet'in (Devlet Şûrası'nm) nazar-ı tetkikinden (inceleme bakışından 
= incelemesinden) geçirilmek şartiyle nizamnameler tedvin eder. . 

Nizamnameler Reisicumhurun imza ve ilâniyle raamûlünbih olur (yü
rürlüğe girer). ; ' 

Nizamnamelerin kavanin'e (kanunlara) mugayereti (aykırılığı) iddia 
olundukta bunun merci-i hal-li (hal mercii=yeri=makamı) Türkiye Bü
yük Millet Meclisidir». 

Bu hüküm incelendiği zaman, nizamnamelerin iki sebeple çıkarılabi
leceği anlaşılır : 

a — Kanunların tatbik suretlerini göstermek; yâni bir kanunun na
sıl ve ne şekilde tatbik edileceğini belirtmek. 

b —- Kanunların emrettiği hususları tesbit; yâni kanunun emrettiği 
'bir işi düzenlemek. 

Bu iki hale birer misal verelim : 

a — Polis vazife ve salâhiyet nizamnamesi, Polis vazife ve Salâhi
yet kanununun nasıl tatbik edileceğini gösteı-mektedir. Nizamname, ka-
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nundaki umumî ve mücerret mahiyetteki hükümleri, nisbeten az umumî 
ve az mücerret bir hale koymak suretiyle onu, tatbik edilecek müşahhas 
hâdise, durum ve münasebetlere daha ziyade yaklaştırmaktadır. 

b — Üniversiteler eylemli öğretim üyelerinin seçimleri hakkındaki 
tüzük, bu iş için Üniversiteler kanununun pek umumî bir şekilde koydu
ğu mahdut esaslar arasındaki boşlukları doldurmakta, o kanunun bizzat 
tanzim etmeyip de tanzimini bir nizamnameye bıraktığı hususlar hakkın
da hükümler koyarak kanunun emrettiği bir işi, yâni eylemli öğretim 
üyelerinin nasıl seçileceğini tafsilâtiyle düzenlemektedir. 

(222) — Bu suretle çıkarılacak nizamnamelerde esasa ve şekle mü
teallik olarak şu şartlar aranacaktır : 

a — Esasa müteallik şartlar : Esas Teşkilât kanununun 52 nci mad
desi, nizamnamelerin yeni hükümler (ahkâm-ı cedîde) ihtiva edemiyecc-
ğini bildiriyor. Ayrıca, mezkûr maddenin son fıkrasından da nizamname
lerin kanunlara aykırı olamayacağı anlaşılıyor. Bundan başka. Nizamna
meler, ancak bir kanunun tatbik suretini göstermek ve emrettiği husus
ları belirtmek için çıkarılacağına göre, bütün bu esaslardan şu şartlar 
elde edilebilir : 

aa — Her nizamname, bir kanuna dayanmalıdır. Kanunla tanzim 
edilmemiş olan bir saha. doğrudan doğruya ve Uk defa bir ni
zamnameyle düzenlenemez. 

bb — Nizamnameler yeni hükümler ihtiva edemezler. Bundan, ni
zamnamelerin, kanunlardaki hükümleri tekrarlamakla yetine
cekleri mânâsı çıkarılmamalıdır; böyle olsaydı nizamnameye 
ihtiyaç kalmazdı. Yeni hüküm ihtiva etmemek, bir bakıma, 
yukarda belirtildiği gibi kanunla düzenlenmemiş bir sahayı 
düzenlemeğe kalkmamak, bir bakıma da ancak kanunla konul
ması icabeden kaideler koymamak demektir. Yâni nizamna
meler kanun mevzuu olan hususları doğrudan doğruya ele 
alamazlar (Bk. No. 178). 

b — Şekle müteallik şartlar : Nizamnamelerde aranan şekil şartla
rını da şu suretle sıralayabiliriz : 

aa — Nizamnameler, Devlet Şûrasınm incelenmesinden geçirilecektir. 
Esasen Teşkilât kanunu nizamnamelerin Devlet Şûrası tarafın
dan tasdikini veya reddini şart koşmuyor; sadece bir inceleme'-
den (tetkikten) bahsediyor. Buna göre, Devlet Şûrası bir ni
zamnameyi inceleyip onun yukarki esas şartları haiz bulunup 
bulunmadığı ve kanun tekniğine uygun bir surette hazırlanıp 
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hajBirlanmadığı hususunda mütaJâasmı bildirecektir. Mütalâa, 
istişarî bir karar olduğu iğin hükümeti bağlamaz. Hükümet bu 
mütalâadaki görüşlere uyup uymamakta serbesttir. 

bb — Nizamnameler Reisicumhurun imza ve üâniyle yürürlüğe gire
ceğine ve esasen de icra Vekilleri Heyetince hazırlanacağına 
göre, îcra Vekilleri heyeti, nizamname tasarısını, bütün vekil
lerin ve başvekilin imzasını taşıyan bir Kararname üe birlikte 
Reisicumhura takdim edecek, Reisicumhur da, bu tasarıyı tas
dik ettiğini, kararnameye imzasmı koymak suretiyle belirte
cektir. Kanunları tasdik değil, sadece neşir ve ilân eden Reisi
cumhur, nizamnameleri tasdik etmektedir. 

(223) — Reisicumhur tarafmdan tasdik edilen nizamnameler aynen 
kanunlar gibi ve aym vasıtalarla neşir ve üân olunur ve yürürlüğe girer. 

Nizamnamelerin tefsin, 3546 sayılı Devlet Şûrası kanununa göre. 
Devlet Şûrasma verilmiş bir vazifedir. 

Nizamnamelerin kanuna aykırılığı iddiasma gelince : Esas TeşkUât 
kanunumuzun açık hükmüne göre, böyle bir iddianm hal yeri B. M. M. 
dir. O halde, mahkemeye müracaat suretiyle bir nizamnamenin, herhan
gi bir kanuna aykınlığınm tesbiti için dava açılabilmesine imkân yoktur. 
Yâni, nizamnamelerin kanunlara aykırılıkları «dava yoliyle» kaza merci
lerinde tesbit ettirilemez. Aykırılık iddiası Büyük Millet Meclisine yapıl
mak lâzımdır. 

Fakat, dava yolunun kapalı olması,' defî yolunun da kapanması de
mek değUdir (37). Tatbik edilen veya tatkini istenUen herhangi bir ni
zamnamenin kanuna aykırı olduğu her hangi bir mahkeme huzurunda 
defî yoliyle dermeyan edilerek, nizamnamenin ihmali ve kanunun tatbiki 
istenebüir. Bu durumda, memleketimizde, gerek umumî gerek idari ka
zada teessüs etmiş bulunan içtihada göre hâkim, kanuna .aykırı nizam
nameyi ihmal ile meselenin halli için kanuna müracaat eder. .Nizamna
menin ihmali, onun iptali demek değildü". Nizamname gene yürürlükte 
kalır, ancak tatbik edilmek istendiği veya tatbik edildiği her hâdisede, 
onun kanuna a,ykırılığı tekrar defî yoliyle dermeyan edilebilir (38). 

(37) Dava ve defi yollarının ırsahiyetleri ve aralarındaki fark için bk. No. 173. 
(38) Bu konuda değerli talıliller ve Bibliyografya için bk : 

Turhan Feyzioglu : Kanunların Anayasaya uygunlugrunun kazaî murakabesi, An
kara, 1951, Sf. 276 ve müteakip. 
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B) TALİMATNAMELER (Tönetmelikler) 

(224) —• Kanunların ve nizamnamelerin suret-i neşir ve ilâm ve mer'-
iyet tarihleri hakkındaki 23 Mayıs İ928 tarih ve 1322 sayılı kanuna (Md. 
1, f. Z) göre : 

«Nizamnamelerin ahkâmını (hükümlerini) tavzih etmek (açıklamak) 
veya kanun veya nizamnamelerin tatbikinde memurine (memurlara) reh
ber olmak ve kanun ve nizamnamelere mugayir ahkâmı muhtevi bulun
mamak üzere bir vekâlet tarafından münferiden (tek başına) veya alâ
kadar vekülerce müştereken yahut tora Vekilleri Heyetince... talimatna
meler» yapılır. 

Aynı kanunun ikinci maddesi, vilâyet hususî idarelerinin ve belediye
lerin de talimatnameler yapabileceğini belirtmektedir. Çeşitli kanunlar da 
çeşitli resmî teşekküllere, talimatnameler yapabilmek selâhiyetini bahşet
mektedirler. Salâhiyete müteallik hükümler bir tahlile tâbi tutulduğu 
zaman : 

a — icra Vekilleri Heyetinin, b — Birkaç vekilin, c — Bir veküin, 
d — Âmme hükmî şahıs'armm kanunen muayyen hususlarda talimatna
meler yapabilecekleri anlaşılır. 

(225) —T Talimatnamelerden gaye nedir? 

Yukarda zikrettiğimiz maddede bu sualin cevabı mevcuttur. Talimat
name : 

a — Nizamnamelerin hükümlerini açıklamak, bu hükümlere vuzuh 
vermek; 

b — Kanunların veya nizamnamelerin tatbikinde memurlara rehber 
olmak, için yapılır. 

(226) — Talimatnamelerde de nizamnamelerdekine paralel bir takım 
şartlar aranır. 

Esas' bakımından, talimatnamelerin de. kendilerinden önde gelen hu
kuk kaidelerine aykırı hükümler ihtiva etmemeleri lâzımdır. Ancak, her 
nizamname, mutlaka bir kanuna dayanılarak çıkarılmak iktiza ettiği hal
de, kıyasen her talimatnamenin de mutlaka bir nizamnameye istinat et
mesi zarurî değildir. Talimatnameler, arada bir nizamname olmaksızın 
da, doğrudan doğruya bir kanunun hükümlerini açıklamak veya bir ka
nunun tatbikinde memurlara rehber olmak olmak üzere çıkarılabilir. 

Şekil bakımından talimatnamelerin, nizamnameler gibi Devlet Şûrası
nın tetkikinden geçirilmesi zarureti yoktur. Lüzum görülürse Şûradan mü
talâa almabUir. 
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Talimatnameler, onları yapmağa yetkili makamİârın (otoritelerin) 
kararlariyie neşir ve ilân edilir ve yürürlüğe girerler. Neşir vasıta ve şe
killeri, nizamnameler ve kanunlar hakkmda olanlar gibidir. 

(2S7) — Bir talimatasmenin nizamnamelere veya kanunlara aykırı
lığı şüphesiz defî yoliyle dermeyaa edüebüeceği gibi, doğrudan doğruya 
dava yoliyle de tesbit ettirilebilir. Talimatnameler birer idarî tasarruf ol
dukları için bunlanıı iptali husus'onda, neşir ve ilânları tarihinden itiba
ren 90 gün içinde Devlet Şûrasında dava açılabilir. 

4, — KANUN KUVVETİNDE KARARNAMELKR 

(238) — Bazı Esas Teşkilât sistemlerinde, îcra organma kanun kuv
vetinde kaideler koyabilmek yetkisi tamnnıış, hükümetlerin tanzim salâ
hiyetleri parlâmentoların teşriî salâhiyetleri derecesine yükseltilmiştir. 

Meselâ Fransa'da âecret-loi (dekre - lua = kararname - kanun) denilen 
tansim vasıtası sayesinde bir zamanlar kanun kuv\'etinde nizamnameler 
veya kararnameler çıkarabümek imkânı mevcuttu. 1946 Esas Teşkilât ka. 
nununun 13 üncü maddesi Millî Meclisten başka hiçbir organın kanun 
yapamıyacağı ve kanun yapm.a yetlîisinin de Meclis tarafmdan- devredi-
lemiyeoeği hükmünü taşıdığı halde 1048 den itibaren üıdas edilen lois-
cadres (lua-kadr) usûliyle hükümete, kanun kuvvetinde tasarruflar itti
hazı imkânı verilmiştir. Bu usûle göre, hükümet muayyen bir konudaki 
kanunların muayyen bir şekilde tâdili hususunda bir tasarı hazırlar ve 
bunu MUlî Meclis'e tevdi eaer.'RIillî Meclis belli bir süre içinde bu tasa
rıyı reddettiğini büdirmezse tasan kanunlaşır ve binnetice ihtiva ettiği 
tâdiller, hükümetin arzu edip bazıırladığı şekilde gerçekleşmiş olur. 

Bizde de eskiden 1293 (1876) Kanun-u Esasî'sinin 36 ncı maddesinde 
hükümete kantm-u miıvakkat (geçici kanun) çıkarmak yetkisi tanmmıştı. 
36 ncı maddeye göre Mebusan Meclisinin (daha doğrusu Meclis-i umumî
nin) içtima halinde olmadığı zamanlarda devleti bir tehlikeden veya umu
mî emniyeti ihlâllerden korumak -bir kanunun çıkarılraasmi icabettirir ve 
Meclisin toplantıya çağırümasma veya toplanmasma vakit müsait olmaz-
Kû, Heyet-i Vükelâ (VekUler Heyeti) Kanun-u Esasî hükümlerine aykırı 
olmamak ve padişahın iradesine iktiran etmek şartiyle kanun kuvvetin
de kararlar alabüirdi. Bu kararlara kanun-u muvakkat denilir ve içtima 
ettiği zaman Meclis'in tasvibine sıuıulurdu. Meclis tasvip ederse, muvak
kat kanun tanı bir kanun olur, tasvip etmekse yürürlükten kalkardı. 

Birinci meşınıtiyetten ikinci meşrutiyeye kadarki devrede ve ikinci 
meşrutiyette de bu maddeye istinad edilerek birçok muvakkat kanunlar 
yapılmıştır. 
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Bugünkü Esas Teşkilât kanunumuz, hükümete böyle bir salâhiyet 
bahşetmemektedir. Yalnız Türk Pa ramın Kıymetini Koruma hakkındaki 
kanuna göre hükümetin çıkarabileceği bazı kararnsıjtneler mevzuun ehem
miyeti ve sadece bu mevzuda îcra organına verilmiş olan yetkinin geniş
liği itibariyle, normal tanzim yetküerinin fevkinde telâkki edilmektedir. 

«Kararname», Reisicumhurun imzasını ihtiva eden hükümet kararı 
demektir ki, tanzim selâhiyetine istinaden yeni bir takmı kaidelerin vaz'ına 
müteallik olabileceği gibi bazı. yüksek memurların tâyin veya terfileri 
nev'inden ferdî ve hususî tasarruflara da taalluk edebilir. 

§ VII. — ÖRF VE ADET KAÎDELEEİ 

1. — DOĞUŞU VE UNSURLARI 

(229) — Bundan evvel, kanunlaştırma hareketini, yâni yazılı olma
yan (gayrimektup) hukuktan yazılı (mektup) hukuka geçişi izah ederken 
(Bk; No. 180 ve dev.) örf ve âdet kaidelerinden kısaca bahsetmiş, bunla
rın hususiyetlerine de biraz temas eylmiştik. Şimdi burada hukukun 
kaynaklarından biri olan bu kaideleri mahsusen ele alacağız. 

Kanunlaştırma bahsinde de belirtmeğe çalıştığımız gibi, hukukun iîk 
ve iptidaî şekli, yazısızdı. Bugün dahi, yazısız hukuk kaidelerinin, hiç 
şüphesiz, eski şümul ve ehemmiyette olmamakla beraber, gene de sosyal 
nizamı bazı alanlarda kısmen düzenlediklerini ve hukuka kaynaklık et
tiklerini görmekteyiz. 

Teamül hukuku kaideleri, örf ve âdetler, örf ve âdet hukuku kaide
leri dediğimiz bu hukuk esaslarının menşe ve mahiyeti nedir?. 

Hukuk hakkındaki izahlarımızm hemen hemen ilk cümlesindenberi 
hukukun menşeinin tophımda, toplumun şuur ve idrakinde olduğunu, 
hukuk kaidesinin bu kaynaktan doğup meydana geldiğini, vazu kanunun 
bu doğmuş ve yaşamakta bulunan hukuku müşahede ve tesbit eylediğini 
söylemekteyiz. Bu beyanın, hukukun maddî (veya aslî) kaynağı hakkın
daki görüşleri henüz incelememiş olanların zihinlerinde yaratabileceği su
ali tahmin ediyoruz : Vazıı kanun sadece bu işi mi yapar? Vazıı kanu
nun meydana getirdiği yüzlerce, binlerce kanun, hep esasen mevcut hu
kuk kaidelerinin kâğıt üzerinde tesbiti ameliyesinin mahsulleri midir? 
Meselâ bir Gümrük kanunu, bir Vergi kanunu, bir Bütçe kanunu, bir 
Usûl kanunu, toplumun şuur ve idrakinden doğan ve esasen yaşamakta, 
tatbik edilmekte bulunan hukuk kaidelerinin tedvininden mi ibarettir? 

Şüphesiz bir gümrük kanunu, bir vergi veya bütçe yahut usûl ka
nunu ve bu gibi kanunların yüzlerce emsalleri, başından sonuna, ihtiva 
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ettikleri bütün maddeler ve onlardaki emir ve nehiyler itibariyle, toplu
mun şuur ve idrakinden doğmuş ve esasen yaşamakta bulunan hukuk 
kaidelerinin tedvinini değildir. Fakat gümrük, vergi, bütçe kavramları da 
vazu kanunun birer icadı değildir. Bu alanlarda cemiyet, mahdut da olsa, 
kendi kendine bir takım hukuk kaideleri koymuş, vazu kânun bu kaideleri 
genişletmiş, şümûllendirmiş, derlemiş toplamış, sistemli bir hale getirmiş
tir. Kanunlaştırma hareketinin izahı sırasında görüldüğü veçhile, her top
lumda bir Medenî kanun yapılmadan önce yaşamakta olan bir Medenî 
hukuk vardı; her toplumda bir Ticaret kanunu, bir Ceza kanunu. Usûl 
kanunu. Esas Teşkilât kanunu yapılmadan önce Ticaret hukuku. Ceza 
hukuku, Usûl hukuku. Esas TeşkUât vardı. Ve nihayet kesif teşriî faali
yet sırasında vazu kanun, kaidelerinin esası, temelleri, ana fikir ve mües. 
seseleri evvelden mevcut olmayan kanunlar da yapabilir ama bunlar mad
dî hukuka müteallik, onu tedvin eden, onu sistemleştiren aslî kanunlar 
değil, hukukî durum ve münasebetlerin asıl ve esasına tamamen müessir 
olmayıp onlara muayyen şekilleri yeren şeklî kanunlar olabilirler ve bu 
yüzdendir ki aslî kanunlar uzun ömürlü oldukları halde şeklî kanunlar sık 
sık değişirler. Çünkü ihtiva ettikleri esaslar, modern hayatın teknik za
ruretlerinden doğan gelip geçici düzenlere aittü". 

A) DOĞUŞU 

(230) — Menşei vazu kanunun iradesinde değil, cemiyette aranmak 
lâzımgelen hukukun en basit ve aslî tezahür şekli örf ve âdet kaideleri
dir. Babadan evlâda intikal ede ede, muayyen hareket tarzları, riayeti 
mecburî olan birer kaide halini alırlar. Böyle bir hareket tarzında ilk 
defa kimin, nerede ve ne zaman bulunduğunu kimse bilmez; hatırlamaz. 
Fakat muayyen çeşit bir münasebette o •' mua3^en olan şekilde hareket 
etmek icabettiğini büyük bir ekseriyet bilir. Bir bölgede, bir beldede, bir 
memlekette, muayyen bir meslek ve san'at kolunda, hattâ bölgeler, mem
leketler, milletler arasında ferdî veya kütlevî türlü münasebetlerde bu 
mahiyette bir takım kaideler vardır. 

B) UNSURLARI 

(231) — Fakat sosyal münasebetlerde yerleşmiş, fertlerçe riayet 
olunan ve menşei bilinmeyen her kaide, bir örf ve âdet hukuku kaidesi 
sayılabilir mi? İnsanlar arasmda bazı teamüller, meselâ terbiye ve neza
ket icabı qla-n bir takım davranışlar da vardır (Bk. No. 16); bunlarm da 
menşei bilinmez; bunlar da yaygmdır ve hemen herkes bunlara riayet 
eder. Acaba bunlar da birer örf ve âdet hukuku kaidesi midir? 

Bundan başka, kanunlarda mevcut olmayan ve hâkimlerce tatbik edi-
legelen birtakım hukuk esasları da mevcuttur. Bunları da örf ve âdet 
hukukundan sayabilir miyiz? 
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Gerçekten bunların ne biri, ne diğeri, hukukî mânâda örf ve âdet 
kaidesi değrildir (39). Zira, birinci çeşit kaidede hukukî mecburiyet yok
tur; ikinci çeşit kaidenin ise, kaynağı toplum değil, mahkemedir; kaide 
sosyal şuur ve idrakin değil, hâkimin eseridir. 

O halde, bir kaidenin, örf ve âdet hukuku kaidesi —ki bundan son
ra kısaca örf ve âdet kaidesi demekle yetineceğiz— sayılabilmegi için 
hangi unsurların o kaidede birleşmesi lâzımdır? 

Bu unsurlar, biri maddî, .diğeri psikolojik olmak üzere ikidir. 

1) Aladdî unsur, kısaca" tekerrür olarak ifade edilebilir. Fakat bu «te
kerrür» de bazı şartlar aranır. Kaide : 

a — Uzun zamandanberi, 

b — Belli bir muhitte, 

c — Umumî bir şekilde, 

d — Devamlı ve muntazam olarak tekerrür etmekte bulunmalıdır. 

izah edelim : 

a — Kaide, uzun zamandanberi tatbik edilen bir kaide olmalıdır. 
Uzun zaman'm ne kadar zaman olduğu hususunda kesin birşey söylene
mez. Kanunî Sultan Süleyman devrinde meydana getirilen bir kod'da (Bk. 
No. 189) «Kadim, kırk elli yıla denmez. Kadim ol'dur (o'dur) ki anın 
(onun) evvehn (evvelini) kimesne (kimse) bilmeye» şeklinde bir tarifin 
mevcudiyetini Profesör Velidedeoğlu naklediyor (40). Aynı tarif, Mecel-
le'nin 166 ncı maddesinin de ifadesini teşkil etmektedir. Bu madde şudur: 
Kadûıı oldur ki evvelâni bilir kimesne olmaya. 

Atıf beye göre, «Bir şey'in evvelini bUir kimse olmamak, o şey ne 
halde ise onun hilafını büir kimse olmamak demektir» (41). Ali Haydar 
efendiye göre, o şeyin evvelini mUşahedeten (yâni bizzat müşahede ede
rek) bilir kimse olmamalıdır (42) ki, bu kayıt tamamen yerindedir. Tet
kik ve tetebbu ile bir şeyin evveli öğrenilirse, artık o şey, evveli, araş-

(39) J. Brethe de la Gres'-ayo et. M. Laborde - Lacoste : Introduction g-ânörale'a 
l'Etude du Droit, Sirey, 1947, p. 277. 

(40) Millî Tetebbüler Mecmuası 1. S. 98'e atıfla Hıfzı Veldet Velidedeoğlu : Türk 
Medenî Hukuku, Umumî Esaslar, C. 1, cüz 1, 5 inci bası, Sf, 104. 

(41) Atıf bey : Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye; Şerh-i Kitab-ül büyü, 1318, 166 ncj madde 
şerhi. 

(42) Dürer-ül hükkâm şerh-i Mecelle-t-ül ahkâm; Kitab-ül büyü, 166 ncı madde şerhi, 
Dersaadet 1329. 
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tirma yolundan öğrenilmiştir diye yeni sayılmaz; aksi .halde tarihte ka
dîm olarak pek az şey kalırdı. 

Buna mukabil bir Fransız hukukçusu da, eski Fransa'da bir örf ve 
âdet kaidesinin 10 ilâ 40 sene zarfmda teessüs edebildiğini söylemekte
dir (43). 

b — Kaidenin belli bir muhitte tekerrür etmiş olması lâzımdır. Bu 
muhit muayyen bir köy, şehir, bölge, memleket olabilir; hattâ muayyen 
bir nevi münasebet bakımmdan milletlerarası muhit dahi olabilir. Ancak 
her halde, mtıayyeniyet şarttır. 

c — Kaide, muayyen olan muhitte, ^ umumi bir tatbik ve tekerrür 
görmüş olmalıdır. Yâni toplumun büyük ekseriyeti bu kadiye uymalı ve 
geri kalan kısmını da uymaya zorlamış olmalıdır. Kaide, «mahdut> kal
mamış olmalı, umumileşmiş bulunmalıdır. 

d — Tekerrür, deıVamU ve muntazam olmalıdır. Zaman zaman muay
yen bir hal çaresine başvurulması ve bazı hallerde değişik esasların da 
tatbik edilebilir olması, örf ve âdet kaidesinin teessüsüne engeldir. Muay
yen bir münasebet, daima, aynı kaideye dayanmış olmalıdır; bu bağ is
tikrar göstermelidir. 

2) Psikolojik unsur, kaidenin, âmme kuvvetiyle müeyyedelendirilme-
si gereken bir hukuk kaidesi olduğu hususundaki umumi inançtır. Fertler, 
örf ve âdet kaidelerine, sırf alışkanlık, geleneklere bağlılık veya terbiye 
ve nezaket icabı olarak değil, fakat onlan, uyulması mecburi telâkki et
tikleri için uymalıdırlar; örf. ve âdet kaidesini, diğer teamüllerden ayıran 
nokta budur (44). Bu hukuki kanaat'e eâki garp hukukçuları opinio ne^ 
cessitatis derler ki, «muayyen bir şekilde hareket etmenin lüzumu hakkın
daki kanaat demektir» (45). 

2. — HUSUSÎYErrLERl VE YAZILI HUKUKLA MUKAYESESİ 

(233) — örf ve âdet hukukunun yazılı hukuka nisbfetle bazı üstün
lükleri olduğu gibi, iptidaîliğinden .ileri gelen bazr kusur ve mahzurları 
da vardır : 

A) Örf ve âdet kaideleri, yukarda da izah ettiğimiz gibi, ağır teşek
kül eden kaidelerdir; muayyen bir davranışın bu yoldan bir kaide haline 
gelmesi uzun senelere bağlıdır. Buna mukabil yazılı hukuk teşekkül ve 
mer'iyet itibariyle son derece sür'atlidir. 

(43) A. Coste - Floret : Les problemes fondamentaux du Droit, Dalloz 1946, p. 85. 
(44) H. Capltant : Introductioa â l'etude du Droit civil, 46me 6d. p. 46. 
(45) Andreas B. Schwarz : Medenî Hukuka Giriş, 3 üncü bası, 1946, Sf. 48. 
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B) Ekseri Örf ve âdet kaideleri, ifade itibariyle tam bir vuzuhtan 
mahrumdur. Kaidenin muhteva ve şümulünü, yazılı hukukta olduğu gibi 
sarahaten tesbit zordur. Bu hal onun mevcudiyetinin de isbatını güçleşti
rir. Bir ihtilâfta taraftarlardan bin bir örf ve âdet kaidesinin mevcudi
yetini ileri sürer ve bu kaide, hususî mahiyette kalan bir münasebet sa
hasına taallûku dolayısiyle bütün tatbikatçı] arca malûm ve meşhur bu
lunmazsa, onun mevcudiyetinin ve muhtevasının isbatı çetin bir iştir. Te
reddüt halinde hâkimin böyle bir kaideyi tatbike yanaşması beklenemez. 
Meselenin hallini bilirkişilere havale etmek, kaidenin mevcudiyeti ve ma
hiyeti hakkında bir tahkikata girişmek lâzımgelecektir. Bir defa da fikir
ler çatıştı, iddialar ayrı ayrı istikametlere yöneldi mi, artık müesses ve 
müstakar bir kaidenin mevcut olmadığı bu manzara karşısında sabit ol
muş demektir. Böyle bir durumda, birbirine zıt iddialardan birini seçen 
hâkim, kendisinin tarafsızlığı hususunda şüphe uyanmasına sebep olabi
lir (46). 

C) Örf ve âdet hukuku, mahdut çevreli olmağa mütemayildir. Gerçi 
milletler, bölgeler, şehirler, muhtelif meslek toplumları arasında da 
örf ve âdet kaidelerinin mevcudiyeti inkâr olunamaz. Fakat örf ve 
âdetin yerleşmesine en müsait muhitler dar ve mahdut toplumlardır. Bu 
bakımdan bu hukuk, yazılı hukukun geniş toplumlarda temin ve arzettiği 
vahdeti gösteremez, onun kadar yayılamaz ve kuwetlenemez. Bütün bir 
memlekette hukukî vahdetin en kısa zamanda ve en şümullü bir şekilde 
temini ve muhafazası, hukukun yazıh olmasına vabestedir. Yoksa Fransîz 
filozofu Pascal'in dediği gibi, «Pirene dağlarının bir tarafında hak olan, 
öte tarafından batıl» olabilir. 

D) Örf ve âdet hukukuna, kanaatimizce haksızca yapıştırılan kusur
lardan biri onun donuklaşması, sertleşmesi ve sosyal hayatı inkişaftan 
alıkoymasıdır (47). Örf ve âdet, spontane oluşu itibariyle şüphesiz ipti
daîdir, ham madde halindedir; fakat sosyal hayatı, sosyal münasebetleri 
gelişmeden ahkoyduğu, donuklaştığı, cemiyetin inkişafını önlediği yolunda
ki iddialar yersizdir. Bil'âkis donuklaşma ve sosyal hayat ve münasebet
lerin yeni ihtiyaçlarına intibaktan geri kalma, yazılı hukukun en büyük 
mahzurunu teşkil eder. Ak üstünde kara olarak tesbit edilen hukuk kai
desi hayata daha yakından ayak uydurur ve onunla birlikte inkişaf eder. 
me imkânı yok olmuştur. Onu yaşatabilmek, her gün yeni bir tefsirle ona 
sun'î bir elastikiyet verebilmeğe bağlıdır. Buna mukabil örf ve âdet kai
desi hayata daha yakından ayak uydurur ve onunla birlikte inkişaf eder. 
Örf ve âdetlerinin sertliği, sabitliği, hayatın gelişmesine uygun gelişmeler 

(46) A. Coste - Floret, p. cit. p. 90. 
— Gaston May : Introduction â la science du droit, Giard, 1032, ]i. 36. 

(47) A. Corte - Floret, cp, eit. p. 89 «*. 
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gösterememesi yüzünden bazı memleketlerin geri kaldıkları iddiasma, bü
tün Anglo - sakson âlemini ve bu âlemin başında da İngiltere'yi misal gös. 
tererek cevap verebilmek mümkündür. Dünj'anın en medenî memleketle
rinden biri olduğunda kimsenin şüphe edemiyeceği İngiltere kadar örf ve 
âdet iğinde yaşayan, örf ve âdete bağlı başka bir memleket gösterebil
mek imkânsızdır. Geriliklerin sebebi, örf ve âdet hukuku, olsaydı, İngil
tere adalarında oturan kavmin Doğu dünyasındaki kavimlerden birinin 
durumunda bulunması gerekirdi. Hukuk aianmda geriliğin seb^ini biza
tihi örf ve âdet kaidesinde değil, doğrudan doğruya hukukçunun kendi
sinde aramak lâzımdır. 

E) Örf ve âdet kaidesinin bir hususiyeti de, toplumun içinden çık
tığı ve halkın opinio necessitatis'ine dayandığı için, cebrîlik itibariyle ya
zılı hukuktan üstün oluşudur. Kanunlara isyan edildiği, kanunların hak
sız, adaletsiz, insafsız bulunduğu vâkidir. Fakat örf ve âdet kaidesi mu-
ayj'en bir otoritenin vaz ettiği bir kaide olmayıp, Tarihçi Mektebin be
lirttiği gibi halkın ruhunda teşekkül eylediğinden, ona isyan edilmez, onun 
haksız, adaletsiz, insafsız olduğu' söylenemez; zira örf ve âdet kaidesi, 
hukukî münasebetler alanında sosyal şuur ve idrakin bir ifadesinden iba
rettir ve haksız, adaletsiz, insafsız ise, bu vasıflar ancak onun taallûk 
ettiği toplumun, onu meydana getiren kitlenin vasıfları olabilir. Örf ve 
âdet kaidesine riayetin menşei devletin o kaideyi müeyyedelendirmesin-
den ziyade, onun, müeyyedelendirilrnek icabedecek kadar mühim bir düs
tûr olduğu yolunda halkta mevcut kanaat, yâni opinio necessitatis'tir. 

3. — KAYNAK OLARAK BUGÜNKİ DEÖERİ 
A) UMUMİYETLE 

(233) — Yazılı hukukun yazılı olmayan hukuka nisbetle bir Uerilik 
teşkil ettiğine evvelce de temas eylemiştik (Bk. No. 179 vemüt.) . Ancak, 
devrimizin yazılı hukuk devri olması, örf ve âdet kaidelerinin sosyal ha
yatı tanzim fonksiyonunu günümüzde tamamen 'kaybettikleri mânâsında 
anlaşılmamalıdır. Mevzu hukukun, kanunlaştırma'hareketinin başansmı 
müteakip çeşitli sebeplerle kazandığı hâkimiyet, örf ve âdet hukukunu 
tamamen tarihî bir makule (kategori) haline irca edememiş, onu bugün 
dahi hukukun kaynaklarından biri olmaktan çıkaramamıştır. 

Bununla beraber, burada izhar ettiğimiz bu fikirler modern hukulc 
nazariyatında müttefikan kabul olunmamaktadır. 

İfade edildiğine göre (48) Fransız Hukukçularının büyük bir kısmı, 
örf ve âdet.hukukunun rolünün günümüzde tamamen sona ermiş bulvm-

(4S) H. Capitant : op. c i t p. 50. 
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duğıı noktai nazanndadırlar. Bunlara gore, teamül hukuku devrini dol
durmuş, yerini tamamen yazılı hukuka bırakmıştır. 

Bu hukukçuların ileri sürdükleri mucip sebepler şunlardır : Örf ve 
âdet kaidesi, zımnî bir kanun demektir; doğrudan doğruya ve bizzat halk 
tarafından yapılmış bir kanun. Halbuki Esas Teşkilât kanununa göre ka
nun yapma yetkisi, halkın bu iş için seçilmiş olan temsilcilerine aittir. 
Teşri Salâhiyetini parlâmentoya vermiş olan halkın da beri yandan kanun 
yapması, hukuk kaidesi koyma işine iştiraki kabul olunamaz; parlâmen
to, bu konuda haiz bulunduğu salâhiyeti hiçkimseye devredemez. Esas 
Teşkilât kanununun ihlâlinç razı olmadan, örf ve âdet kaidesine kanun 
kuvveti tanımağa imkân yoktur. 

Buna mukabil yazılı hukukun yanı sıra örf ve âdet kaidelerinin de 
mevcudiyetini kabul eden ve icabında bu kaidelerin kanun kuvvetinde 
olarak tatbikini caiz gören hukukçular arasında da bazı ayrılıklar müşa
hede edilmektedir (49). 

Bir kısmına göre örf ve âdet kaidesi ancak vazıı kanun müsaade et
tiği takdirde tatbik olunabilir; yâni kanundaki boşluk dolayısiyle örf ve 
âdet kaidesinin tatbik edilebUmesi, vazı kanunun bunu tecviz etmiş olma
sına bağlıdır. «Örf ve âdet, ancak kralın müsaadesiyle mevcut olabilir>. 

İkinci ve galip fikre göre, örf ve âdet kaidesinin tatbiki için, vazıı 
kanunun açık bir müsaadesine ihtiyaç yoktur; Bu kaideler, mer'iyetlerini 
ve kuvvetlerini mahkeme kararlarından almakta, kazaî içtihatlar bunla
rın tatbik edilebilir olduğunu kabul eyledikleri içindir ki tatbik olunabil-
mektedirler. 

Memleketimizde ise örf ve âdet kaidelerinin mer'iyeti hem kanunla
rımızla, hem mahkemelerimizin içtihatlariyle sağlanmıştır. 

B) HUSUSÎ HUKUKUMUZDA 

(234) — örf ve âdet kaideleri, hususî hukukumuzun, kanundan son
ra gelen kaynağını teşkil eder. Medenî kanunumuzun 1 inci maddesi bu 
hususu açıkça belirtmektedir : ".... Hakkında kanunî bir hüküm bulun
mayan meselede hâkim, örf ve âdete... göre hükmeder». 

Ticaret kanunumuzun 2 nci maddesi de, başka bir ifadeyle aynı esası 
belirtmektedir : «Kanunda aksine bir hüküm yoksa teamül, ticarî örf 
ve âdet olarak kabul edildiği tesbit edilmedikçe hükme esas olamaz». De-

(49) J. BrethP. de İn Grcssaye et M. Laborrte - I^acosto : op. eit. p. 28,'i, 
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mek ki ticarî örf ve âdet mahiyetinde olduğu tesbit edilen teamüller (50) 
kanunda a,ksine hüküm yoksa, tatbik edilecektir. 

Bu iki hükümden başka gerek Medenî kanununauzun, gerek Borçlar 
kanunu ve Ticaret kanununun çeşitli maddelerinde teamüllere, örf ve âdet 
kaidelerine atıfda bulunulmuş ve yerine göre bunların tatbik edilece
ği belirtilmiştir. 

C) AMSIE mjKrRuarozDA 

(233) — Örf ve âdet kaidelerinin âmme hukukundaki rolü, hususî 
hukuka nisbetle, talî derecededir. Hususî hukuk, hemen sadece kanunlaı-
la tanzim edilmiştir. Bu sahada diğer tanzim taşari'uflarına, nizamna
melere, talimatnams'.ere az rastlanır. O halde örf ve âdet kaidelerinin 
hususî hukukta, kaideten kanundan sonra gelmesi tabiîdir. 

Buria mukabil yazılı hukuk, âmme hukukunda son derece şümullü 
bir hâkimiyet tesis etmiştir. Bu sahanın hemen her bölümünde, kanunla
rı nizamnameler, nizamnameleri talimatnameler takip eder. Böylece halen 
örf ve âdetin düzenlediği durum ve münasebetler azdır. 

Mamafih, bugünkü talî ehemmiyetine mukabil, geçmişte örf ve âdet 
kaideleri, bu sahada da yapıcı olmuşlardır. 

Devletlerarası münasebetlerden büyük bir kısmı tarihen örf ve âdet 
kaidelerince tanzim edilmiş oldukları gibi hâlen de bu alanda örf ve âdet 
hukuku geniş ölçüde carîdir. 

Esas Teşkilât hukuku tarihçesinde örf ve âdet kaideleri büyük yer 
işgal eder. İııgilterede teessüs etmiş muhtelif örf ve âdet kaideleri (con
ventions) dünya Elsas Teşkilât kanunlarına ve bu arada bizimkine yazılı 
olarak intikal etmiştir. Meselâ Reisicumhurun mesuliyetsizliği, onun ka
rarlarından doğacak mes'uliyetin Başvekile ve alâkalı vekile aidiyeti (md. 
39, 41) aslında İngiliz örf ve âdet kaideleridir. Pek az bir kısmı yazılı 
hukuk şeklinde ve üst tarafı kamilen teamül hukuku halinde bulunan 
îngiliz Esas Teşkilât hukuku, başka memleketlerin Esas Teşkilât hukuk-

(50) Teamül, surot-i icra, muamele dernektir. Faka t hukuk dilinde örf, âdet, tefımUl 
eksoi'iya aynı manada, eş anlamlı olarak kullanılır; arada fark gözetilmez. «Örf 
ve_ fidet» şeklindeki terkip de mânâyı kuvvetlendirmek ve kısaca, bu vasıfları 
haiz olan hukuk kaidesini belirtmek için kullanılır. Teamül hukuku, tcâmülî hu
kuk, örf ve âdet hukuku tâbirleri arasında fark yoktur. 

Ancak bu maddede, Ticaret kanunu vazıı, teamül kelimesini lügat mânâsına 
a lmakta ve kanunda hüküm, olmayan hallerde alelade muamele tarzlarma, opinio 
necessitatis unsurunu haiz bulunmayan usûllere değil, bunların örf ve &det kai
desi seviyesine yükselmiş olanlanna dayanılarak lıükmedilecegini söylcmeHtedir. 
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larmda carj bazı örf ve âdet kaidelerine de kaynakhk etmiş, îngiltereden 
resepsiyon yoliyle bazı teamüller de alınmıştır. Meselâ, teşekkül eden bir 
hükümetin azamî biı- hafta içinde hattı hareket ve siyasî noktai nazarmı 
B. M. M, ne arz ile itimat talep edaceği Esas Teşkilât kanunumuzun 44 
üncü maddesinde yazılıdır; ancak, itimat reyi alamayan bir hükümetin 
akibeti yazılı değüdir. Gerçi, itimat talebi hakkındaki mecburiyetin mef-
hum-u muhalifinden, itimat isteyip de onu aîaraayan bir hükümetin isti
fası icabedeceği hükmüne varılabilir. Ancak burada böyle bir mefhum-u 
muhalif arada ameliyesine dahi ihtiyaç yoktur, zira İngiliz hukukunda 
mer'i olup itimat alamayan bir hükümetin istifa mecburiyetini ifade eden 
bir örf ve âdet kaidesi, bizde de bilinü- ve benimsenmiştir. 

İdare hukukunda örf ve âdet kaideleri daha az nistaette carîdir. Bu 
hukuk, başlıca, idarî mahkemelerin içtihatlarmdan ve yazılı hukuk kaide
lerinden mürekkeptir. Örf ve âdet kaideleri, îdare hukukunda eskiden 
İdarenin tanzim salâhiyeti konusunu düzenledikleri gibi, bugün de âmme 
malları (51) ve idarf tasarruflara müteallik bazı örf ve âdet kaideleri yü
rürlüktedir. 

Ceza hukukunda ise bugün örf ve âdet kaidelerine yer verilmez. Ce
za kanununun 1 inci maddesi «Kanunun sarih olarak .suç saymadığı bir 
fiil için kimseye ceza verilniez. Kanıuıda yazılı cezalardan başka bir ce
za ile de kimse cezalandırılamaz» hükmüyle örf ve âdet kaidelerinin Ceza 
sahasında mer'iyetine imkân bıraJonamaktadır (52). 

4. — ÖRF VE ÂDET HUKUKUNUN KAÎTONLA ÇATIŞMASI HALİ 

(236) — Kanun aykırı örf ve âdet kaidesi oiabUir mi? Kanuna aykı
rı olmasına rağmen mahkemeler böyle bir kaideyi müeyyedelendirebilir-
1er mi? 

Bu meselede müellifler bir ayrmı yapmakta ve âmme hıtizanıı mülâ-
hazasiyle değişik hal tarzlarına varmaktadırlar (53). Kanunun âmme in
tizamını temin raaksadiyle koyduğu bir kaidenin hilâfına örf ve âdet 
kaidesi mevcut olamayacağı, teessüs edemeyeceği kabul edilmektedir. Am
me intizammm mevzuubahis olmadığı hallerde ise, âmir bir kanun hük
müne (54) aykırı örf ve âdet kaidesinin mer'iyeti kabul olunmaktadır. 

(51) Andri de LaubadĞre : TraitĞ Ğlem., de Droit Administratif, 2feme 6d. 1937, No. 28. 
(52) Necip Bilge : HukuU başlangıcı dersleri, Ankara, 19.'59, Sf. 24. 
(53) J. Brethe de la Gressaye et M, Laborde - Lacoste : op. clt. p, 285. 

— A. Coste-Floret ; op. clt. p . 97 et ss. 
(64) Amir btlHümler Igin Bk, No. i8 ve ^evanu. 



Âmme intizamının mahiyeti hakkında ise Türk Hukuk Lügati şu ta
rifi vermektedir (55) : «Bir memlekette âmme hizmetlerinin iyi yapılması
nı, devletin emniyet ve asayişini ve fertler arası münasebetlerde huzuru 
ve ahlâk kaidelerine uygunluğu temine yarayan müessese ve kaidelerin 
hepsi. Bu kaide ve müesseseleri, taraflar aralarındaki mukavelelerle ihlâl 
edemezler» (56). 

istanbul Üniversitesi Medenî hukuk ve Roma hukuku ordinaryüs pro
fesörlerinden müteveffa Andrea,s B. Schwarz (Şvarts) ise, Medenî Hukuka 
Giriş adını taşıyan eserinde (57), herhangi bir ayrıma gitmeksizin şöyle 
diyor : 

«Örf ve âdet hukuku en kuvvetli tesirini, kanuna karşı muarız bir 
cephe aldığı, kanun hükümlerini iptal ve meriyetten ıskat ettiği zaman 
gösterir. îşte buna da kanuna muhalif, kanun değiştirici örf ve âdet hu
kuku denir... Örf ve âdet hukukuna böyle bir kuvvet ve kudret tanımak 
ve vermek doğru mudur, değil midir meselesi çok münakaşa edilmiş bir 
meseledir.... buradaki şüphe... kânunun kuvvetine haddinden fazla kıymet 
takdir edümesinden ileri geliyor». 

s. 

Kanaatimize göre, ünlü profesör, örf ve âdet hukukuna biraz da ge
çen asrın gözüyle bakıyor ve ona haddinden fazla kıymet takdir ediyor. 
Ayrım yapmaksızın bu derece kesin bir hüküm bize biraz aşırı gözükmek
tedir. 

İsviçre Medenî kanununun ve dolaryısiyle bizim Medenî kanunumuzun 
en önde gelen sarihlerinden (şerh yapanlarından) profesör Tuor, kanunun 
1 inci maddesinin, hâkime «Hakkında kanunî bir hüküm bulunmayan me
selede... örf ve âdete göre...» hükmetmek yetkisini verişi üzerinde dura
rak, Medenî kanunun, örf ve âdet kaidesine bi'r kanun hükmünü tâdil im
kânını bahşetmediğini söylüyor; fakat bunun, kanunun yanısıra ona ay
kırı bir örf ve âdet kaidesinin de teessüsüne ejıgel olmayacağını ilâve 
ediyor (58). Yâni Tuor'a göre kânun hükmü ile örf ve âdet .kaidesi bir
birlerine zıt olabilirler, ancak- bu takdirde kanun ilga edilmiş veya tâdile 
uğratmış değildir. Netekim isviçre Federal Mahkemesi de, aykırı bir örf 

(55) Mezkûr Lügatin «âmme nizamı» maddesi. 
(56) Tarif aynen H. Capitant'ın Voeabulaire Juridique (1936) dan tercümedir. (Blc. 

Ordre Public). 
(57) 3 üncü bası, 1946, Sf. 47. 
(58) Le Code Civil Suisse (trad, française), Zürich 1942, pp. 32-38, 
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ve âdet kaidesinin mevcudiyetine rağmen kanunun mer'iyetini müteaddit 
kararlarında kabul etmiştir (59). 

§ Vm, — KAZAÎ VE ÎLMİ İÇTÎHATLAE 

(237) — Kazaî ve ilmî içtihatlara hukuk kaynağı mahiyet ve kıyme
tini tanıyıp tanımamak hususunda, şimdiye kadar gözden geçirdiğimiz 
kaynaklar üzerinde olduğu gibi, belli ve müşterek bir tutum yoktur. Ek
seri müellifler bunları bfrer kaynalî telâkki ettikleri halde, bir kısmı da 
mahkemeleri ve ilmî otoriteleri, mevzu hukuk kaidelerinin müfessirleri 
(tef sir çileri) saymaktan öteye geçmezler. Hangi anlayış doğrudur? Bu 
husustaki şahsî görüşümüzün beyanını, mevzu üzerindeki incelemelerimi
zin sonuna bırakalım. 

1. — KAZ Al İÇTİHATLAR 
A) MAHtVETl 

(338) —- İçtihat kelimesinin mânâsma evvelce temas etmiştik (60). 
Genel mânâsında, kazaî içtihat da, mahkeme karan demektir. «Genel mâ
nâsında» kaydını koymamızın sebebi, bazı müelliflerin, kazaî içtihadı böy
lece tarifle iktifa etmelerindendir. Fakat onların da bilâhare yaptıkları 
ayrımlarda görülür ki, her mahkeme kararı, kazaî içtilıat hüviyetinde de
ğildir. Zira, her memlekette çeşitli derecelerdeki mahkemelerin her yıl 
verdikleri onbinlerce veya yüzbinlerce karardan pek azı, «hukukun kazaî 
kaynağı» problemi bakımından her hangi bir değer taşır. Üşt tarafı gün
lük alelade hukuk tatbikatından ibarettir. 

Kazaî içtihadın mahiyetini anlamak için şu oluşu takip etmek fayda
lıdır : 

Hâkim, hukukî ihtilâfları halletmekle mükellef devlet memuru ve ada
letin tevzii de bir devletin en mühim ve hayatî âmme hizmetidir. Devlet' 
her çeşit ve derecede ihtilâf için bir mahkeme tesis etmek, bir hâkimi 
görevlendirmek mecburiyetindedir. Gerçek bir devlet nizamı içinde, ne 
mahiyette ve ehemmiyette olursa olsun, herhangi bir ihtilâfın mahkeme-
siz ve hâkimsiz kalması tasavvur edilemez. O halde devlet hak tanımak
tan, hakkı tesbit ve teslim etmekten, ihlîak-ı hak'tan kaçmamaz. 

Fakat hakkm tanınması, tesbit ve teslimi her zaman kolay bir iş 
değildir. Bazan hâkim, karşısına getirilen ihtilâfta maddî gerçeklikleri, 

(59) Claude du Pasquier : Introduction â la theorie ^Sn. â la phil. du r->i-oit,194K, 
No. 79. 

(60) Bk, No. 19 V8 190 b. 
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vakıaları tesbitte güçlük çekse de, bir defa bu tesbit yapıldıktan sonra 
ihtilâfın hukuken halli çok kolay ve zahmetsiz olabilir. Bazan da hâdise, 
maddî gerçeklikler, vakıalar bellidir, sabittir, ortadadır; lâkin hukukî du
rum ve münasebetlerin tavsifi ve binnetice karşılıklı hak ve mükellefi
yetlerin tesbit ve beyanı kolay olmaz. Tatbik edilecek hukuk kaidesi, adı 
üzerinde, umumî, objektif ve gajTİşahsî bir hal çaresinden ibarettir; mü
cerret bir hükümdür. Hukuk kaidesi, kanun hükmü o mücerretlik halin
den, A üe B arasındaki ihtilâfın müşahhas hal şekline çok zorlukla nakle-
dilebUir. Kaide eski bir kaide olabüir; o ihtilâftaki hukukî münasebete 
doğrudan doğruya taallûk etmeyebilir; yahut da. Medenî kanunun 1 inci 
maddesinde belirtildiği gibi o mesele hakkında kanunî bir hüküm bulun
madığı gibi örf ve âdet dahi mevcut olmayabilir ve artık hâkimin «Ben 
vazu kanun olsaydım bu mesele için şöyle bir hukuk kaidesi koyardım» 
diye düşünerek sanki gerçekten bir kanun hükmü koymuş da ona göre 
ihtilâfı hallediyormuş gibi bir hal şekline varması icabedebilir. Yâni hâ
kim ya azçok müşkülât arzeden ve binnetice bir yenilik, bir ehemmiyet 
ifade eyleyecek bir tefsirde bulunacak veya doğrudan doğruya hukuk ya
ratacaktır. Böyle bir durumda verilen bir kararın herhangi bir davanın 
hallinde verilen ve ilmî veya teknik bir gayretin mahsulü olmayan bir ka. 
rarla farkı kolayca takdir olunur. 

B) KAZAI HUKX7K 

(239) — Kazaî içtihatlar, kanunun yürürlüğe konulduğu tarih ne 
kadar geride kalırsa, o kadar ehemmiyet kazanmağa başlarlar (61). Çün
kü daima eskimekte olan bir.kanun hükmünün yeni hâdiselere tatbikin
de tefsire ve yaratıcılığa, ih'tiyaç daha fazladır. Bu sebeple hâkimler, içti
hatları yakından takip ederler, kendi • hükümlerinde meslekdaşlarınm ve 
bizzat kendilerinin evvelce vermiş oldukları kararlardan istifade ederler. 
Bu suretle muayyen yazılı hukuk kaidelerinin tatbikinde, muayyen bir 
kazaî görüş ve anlayış hâkim olmağa başlar. Birinci derecedeki mahke
melerin hükümlerini kontrol ile vazifeli olan'yüksek mahkemeler (bizde 
Temyiz mahkemesi ve Devlet Şûrası) mevzuatın tatbikindeki bu kazaî 
görüş ve anlayışları bütün memlekete şâmil olacak şekilde birleştirir ve 
daha umumî, daha mücerret riıâhiyette kazaî içtihatlar tesis ederler. Böy
lece ortaya, muayyen hukukî durum ve münasebetler hakkında kanun-
lardakinden azçok farklı esaslar çıkmağa, hukukun tatbikatı onun yazılı 
şeklinden farklüaşmağa başlar. Bu azçok değişik esasların, yazılı hukuka 
nisbetle farklı tatbikatın doğurduğu sisteme kazaî hukuk (jurisprudence) 
denilir. 

(61) A. Colin et H. Capitant : Cours âl^mentaire de Droit Civil français, T. I, 8âme 
60. 1934. p. 35, 
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Kazaî hukukun hâkimi bağlayıcı kuvveti her memlekette aynı değildir. 

Bizde Temyiz Mahkemesi ve Devlet Şûrası, ilki umumî ikincisi idari 
kazanm en yüksek kontrol organları «olarak .hükümleri kendi kontrolle
rine dahil mahkemelerin, kendi içtihatlarına uymayan hükümlerini bozar
lar. Fakat bazan kendi içtihatları arasında da farklar, tezatlar bulunması 
hali ender değildir. Bu iki şekilde olur : 1) Alt derecedeki mahkemeler
den gelen ve aynı mahiyette işlere ait olan kararların kontrolü yüksek 
mahkemenin iki ayrı dairesine birden verilmiş, onlar arasında paylaştırıl
mış olabilir. îki daireden birinin tasdik ettiği kararın eşi olan bir kararı, 
diğer daire bozabilir. Zira daireler birbirlerinin görüşleriyle bağlı değil
lerdir. 2) Yüksek mahkemenin aynı dairesinin iki kararı arasında aykırı
lık olabilir; zira ya aradan zaman geçmiş ve daire heyetinin topyekûn 
içtihadı değişmiş, yahut da ekseriyetle tesis edilen bir içtihatta, ekseri
yeti kazandıran daire üyesi ferden fikrini değiştirerek ekalliyette kalan 
tarafın fikrine iltihakla dairenin görüşünün değişmesine sebep olmuştur. 

Her iki halde de iş, Yüksek Mahkemenin bütün dairelerinin birleş
mesinden meydana gelen bir heyette halledilir. Bu ameliyeye içtihadı bîr-
leştimîe (tevhid-i içtihat) denilir ve heyetin kararı da tevhid-i içtilıat (iç
tihadı birleştirme) karan olarak anılır. 

içtihadı birleştirme kararlan, aynı heyet tarafından değiştirilmedik
çe bizzat Yüksek Mahkemeyi bağlayacağı gibi onun kontrolüne tâbi- mah
kemeler için de riayeti mecburî bir esas olur. 

C) KAYNAK OLARAK KAZAl ÎÇa'lH.lTLABIN DKâBBt 

(240) — Hukuk kaynağı olarak kazaî içtihatların değeri hakkında 
hüküm verebilmek için evvelâ bu içtihatların kendi içinde, saniyen âmme 
hukuku ile hususî hukuk arasında ayrım yapmak lâzımdır. 

Kazaî içtihatlar 1) Hususî mahiyette kararlar (arrets d'espece) ve, 
2) Prensip kararları (arrets de principe) olarak ikiye ayrılırlar (62). 

Hususî mahiyetteki kararlar, belli bir hâdiseye, belli bir ihtilâfa, sa
dece o hâdise ve ihtilâf mevzuu ve hudutları içinde kalan bir hal çaresi 
bulan kararlardır. Hâkim, hukukî meseleyi ancak o hâdisenin hudutları 
ve ışığı altında ele almış ve münhasıran o hâdiseye mahsus bir hal çaresi 
tesbit etmiştir. Bu kararlar hiç şüphesiz eş' ve benzer hâdise ve ihtilâflar
da gerek hâkimlerin, gerek taraftarların yolunu aydınlatır ve bir örnek 

(62) Claude du Pasquier : Introduction â la theoire generale et â la Philosophie du 
Droit 2eme 6d. No. 88. 
— E. — H. Perreau : Technique de la Jurisprudence en droit privâ, T. I, 1923, 
Sf. 36 ve devamında kazaî içtihatları üçe ayırarak incelernektedir. 
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veya emsal olarak umumiyetle bunlara uyulur. Bu sebeple bunlara emsal 
kararları da denilir. 

Prensip kararlan ise, birbiı-ine zıt bir iki karar dolayısiyle bir hu
kukî meselenin etraflı bir şekilde tahlilini müteakip umumî bir prensip 
tesbit eden kararlardır. Bunlarm en tipik örneği «içtihadı birleştirme» 
karai'larıdır. Burada, mahkemeye getirilen dava, taalluk ettiği hukukî 
problemin esaslı bir şekilde halli için adetâ bir vesile telâkki edilir. 

Emsal kararlanmn hukuk yarattığı söylenemez. Emsal kararı, mev
cut bir hukuk kaidesinin mühinısenebüecek bir tefsirinden ibarettir. Tef-
siı- şeklinin yerine bir yenisinin ikamesi zor değildir. 

Prensip kararları daha kuvvetli görüş ve inançların ifadesidir. Daha 
yapıcı karaktei'dedir. Umumiyetle uzun sürmüş tereddütlerin, değişik tef
sirlerin yarattığı zaruretle ittihaz edildikleri için gerçekten bir hukuk boş
luğunu doldurmaktadırlar. Bu sebepten dolayı mer'î_ hukuka, bir kaide^: 
bir esas ekledikleri kabul edilmelidir. 

Saniyen âmme hukuku, kazaî içtihatlara hususî hukuktan daha med
yun vaziyettedir. Hususî hukuk tedvin edüdikten sonra hâkimin hukuk 
yaratıcılığı, örf ve âdet hukuku devrindeki ehemmiyetini kaybetmiştir. 

Falîat âmme hukukunda, bu -hukukun en geniş ve en dinamik kısmı
nı teşkil eden idare hukukunun baştan sona kazaî içtihatlarla meydana 
geldiğini ve hâlen de bir kazaî hukuk mahiyetinde olduğunu belirtmek lâ
zımdır, îdare hukukunda, kazaî içtihatlar en mühim kaynağı teşkil etmiş
ler ve hâlen de ehemmiyetlerini muhafaza etmektedirler. 

2. — ILMÎ IÇTIHATLAR = DOKTRIN 
A) MAHtVETÎ 

(241) — Kazaî içtihatlarda içtihadın nev'ine ve kendisinden sadır 
olan orgamn kaza cihazmdaki mevkiine göre mua,yyen bağlayıcı kuvvet 
olduğu halde, ilmî içtihatlarda, yâni doktrinde bağlayıcı kuvvet yoktur. 

Doktrin'in iki mânâsı vardır. Bunlardan biri ve hukuk dilinde ilmî 
içtihat ile eş anlamlısı, hukukî incelemelerle uğraşan kimselerin hukukî 
meseleler üzerindeki fikir ve mütalâalarını ifade eder. Doktrm'in ikinci 
mânâsım - ki bu rjânâ daha geneldir - Fransız hekim ve füozoflarmdan 
Claude Bernard (Klod Bernar-1813-1878) «Tıpta tecrübe usûlünün tetkikine 
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giriş» (63) isimli eserinde doktrini nazariye (teori) ve sistem'le de mu
kayese ederek şöyle anlatmaktadır : 

«Bir faraziye, tecrübe usûlüne tâfei tutulduğu zaman bir nazariye 
(teori) olur; halbuki yalnız mantığa tâbi tutulursa bir sistem olur. Şu 
halde sistem bir faraziyedir ki, vakıalar, muhakeme vasıtasiyle -fakat 
tecrübe usulüyle tenkid olunup tahkik edilmeksizin - ona bağlanır. Na
zariye, muhakeme ve tecrüb^le tenkit kontrollerine tâbi tutulduktan son
ra tahakkuk etmiş faraziyedir. En iyi nazariye, en çok sayıda vakıalarla 
tahkik edilmiş olanıdır. Fakat b^r nazariye, iyi olarak kalmak için, ilmin 
ilerlemeleriyle daima değişmeh ve her vakit yeniden meydana çıkarılan 
vakıalara göre tenkit edilmeğe tâbi tutulmalıdır. Bir nazariye mükem
mel sayılarak onu her günkü ilmî tecrübe ile tahkik etmekten vazgeçi
lirse, o nazariye bir doktrin olur. Şu halde bir doktrin, hiç değişmez dij'e 
bakılan, sonradan çıkarılacak neticeler için bir pınar gibi sayılan, artık 
tecrübeyle tahkik edilmesine lüzum olmadığı sanüan bir nazariyedir.» 

Medenî kanunumuzun 1 inci maddesi, hâkimin, hükümlerinde, kazaî 
kararlarla birlikte ilmî içtihatlardan da istifade edeceğini söylemekte ve 
daha doğrusu hâkime bu yolda bir tavsiyede bulunmaktadır. 

B) TARİHÇESİ 

(242) — Bugün için hâkimi bağlayıcı bir kuvveti haiz bulunmayan 
doktrin, tarihin her devrinde böyle olmamıştır. Roma'da prudentes de
nilen hukukçuların hukukî ihtilâflar üzerindeki görüşleri hâkimler için 
uyulması mecburî esaslardı. Fakat başlangıçta, davadaki taraflardan bi
rinin bir hukukçudan aldığı mütalâaya mukabil karşı taraf da başka bir 
hukukçudan bunun zıddına bir mütalâa getirebiliyordu. 426 yılında çelişik 
mütalâaları önlemek ve hâkimleri sıkıntıdan kurtarmak için mahkemeler
de ancak Gaius, Paulus, Ulpianus, Papinianus ve Modestinus'un mütalâala
rının bağlayıcı kuvveti kabul edildi. Mütalâalar arasında çelişme olursa 
hâkim ekseriyetin görüşünü kabul edecek, ekseriyet yoksa o zaman Papi-
nianus'un o konuda ne demiş olduğuna bakılacaktı (64). 

Romalı hukukçuların bu suretle muhteUf meseleler üzerindeki müta
lâalarının tamamına jus prudentibus constitutum deniliyordu. 

Ortaçağda, XI inci asırda Roma hukuku incelemelerine ve öğretüni-
ne tekrar başlandığı zaman gene hukukçularm mütalâalarına büyük kıy-

(63) Introduction â la medecine experimentale, dilimize yukarki isim altında 1934 de 
Galip Ataç tarafından çevrilmiştir. Bu tercümenin 350 inci safyasmda bulunan 
yukarki satırlar kısmen H. Topçuog-lu'nun Yirminci Yüzyılda Tabii hukuk Röne-
sansı (Ankara, 1953) isimli eserinde de (Sf. 199, not ) mevcuttur. 

(64) A. Coste-Floret : Les grands problemes du Droit, 1947, p. 132. 
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met veriliyor ve doktrinde örf ve âdet de büyük rol oynuyordu. Doktrin, 
in hukulc tatbikatmdald ehemmiyeti Fransız Medenî Kanununun meyda
na getirilişine kadar devam etti (65). Günümüzde ise doktrin, doğrudan 
doğruya bir hukuk kaynağı teşkü etmekten uzak bulunuyor. 

C) GÜNÜaiÜZÖEKÎ ÖNEMÎ 

(243) — Bugün doktrme, kanun, nizamname, örf ve âdet kaidesi gi
bi pozitif hulîukun kaynağıdır denemez; fakat Hukuk îlmi'ni doktrin mey
dana getirmekte, doktrin bu ilmi bizzat teşkil eylemektedir. Bugün dok
trinin tahîüî (analitik), terkibi (sentetik) ve tenkidi (kritik) olmak üze
re üg fonlcsiyonundan bahsedilebilir (66). 

Tahlilî fonksiyonunda doktrin hukukun şeklî ve aslî kaynaklarını tah
lil eder. Ya,?:ilı yazısız hukuk kaideleri,, mahkeme kararları tahlU edilmek 
suretiyle bunlarm mahiyet ve muhteva.ları, iktisadî, siyasî, ahlâkî ves., 
bütün veçheleriyle cilaya konulur. Böyle bir tahlüi mümkün olabikllği 
kadar yapabilmek imkânları sadece doktrmin elindedir, 

Bu tahlilin ortaya koyacağı malzemeyi behrli gayelere göre tertip 
ve tasnif etmek, hukukî sistemin, hukuk nizamının yapısını kurmak da 
doktrine dü.şer. Tahlilin verdiği mûtâ'Iar (veriler) bir sentez yolundan 
ımıumî esaslara, temel prensiplere irca edilmezse, hukuk ilmini kurabil
mek imkânı bulunmaz. 

Doktrin'in üçüncü fonksiyonu böylece analiz ve sentez yoluyla tesbit 
edilen olan'ı olması lâzımgelen'le -kıyaslayarak hakikat hükümlerinin ya
nma kıymet hükümlerim de getÜTjiektir. 

Doktrin'in bu işini kanun vazıı veya hâkim yapamaz. 

(344) — Bugün, Roma devrinin aksine olarak, doktrinin hâkimi 
bağlayıcı olmaması anlaşılır. Zira hukuk âlimleri-ve inceleyicileri, modern 
devlette hukuk kaidesi koyan veya bu kaideyi tatbik eden organların bir 
bölümünü teşkil etmemektedir. Vazu kanun, rnületin müjnessilleri ve 
adalet dağıtıcılar da hâkimlerdir. • • 

Modern devletteki bu sarih İşbölümü dolayısiyledir ki hukuk nazari-
yecisine kanun yapmak veya davaya bakmak vazifesi düşmemektedir. Bu
gün doktrin, hukuk hayatını ve hukuk nizamını, daha geriden tesiri al-
tııia almak durumdadır. Medenî kanunun 1 inci maddesinde hâkime ya
pılmakta olan tavsiyeyi, kanunu hazırlayan idareciye ve o kanuna rey 

(65) Claude Du Pasquier : latroductipn... 2eme ^d. nos. 90-91. 
(66) J. Brethe de la Gressaye et A. Laborde-Lacoste : Introduction,.. 1947, p. 287 

200 



veren mebusa da üstü kapalı bir şekilde yapılıyor saymamak için hiçbir 
sebep yoktur. Zira ilimsiz devittin yürüyenıiyeceğini herkes bilir. 

Buna rağmen günlük hayatta doktrin'in zaman zaman acı bir şekil
de üımal edilişine rastlamamak mümkün değildir. Kendisini hukukçu sanan, 
fakat aslında kanuncu olmaktan öteye geçmemiş bulunan bazılarının na-
zarmda ilmî içtihatlar dediğimiz doktrin, zamanı bol olanların, fikir zevki 
için giriştilderi spekülâsyonlardan ibarettir. Hattâ hukukun değil gün
lük hayata taallûk eden meselelerine, fakat bazı ilmî problemlerine bile 
karışan başka meslek sahiplerine dahi rastlanır. 

Ancak şu var ki, hukukta doktrin'in ihmalinin, herhangi bir müsbet 
ilim kolunda, o ilmin nazariyatının ihmaline nisbetle doğuracağı pratik 
netice çok daha fazla vahimdir. Meselâ kötü hekimlerin bulunduğu bir 
cemiyette insanlar hiç değilse sıhhatte olduklai'i müddetçe mesutturlar ve 
hastalanıp o hekimlerin ellerine düşünceye kadar rahat yaşayabilirler. Fa
kat kötü hukukçuların bulunduğu bir cemiyette bUâistisna hiç kimsenin 
rahat ve mesut yaşayabilmesine imkân yoktur. Kötü hekimin eline düş
meyen kurtulabilir ama kötü hukukçunun eline düşmemek mümkün de
ğildir; çünkü insan cemiyet halinde yaşar ve sosyal nizamın dümeni de 
o cemiyetteki hukukçuların elindedir. 
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Bölüm V 

SÜlîJEKTtF HAK 

§ I. — MEtHUM VE PROBLEM 

1. ~ HUKUKÎ MÜNASEBET VE HAK 

(24S) — İnsanlar için hukukî münasebetlerde bulunmak, nefes almak 
kadar zarurî ve tabiîdir. Nasıl cemiyet dışında yaşayan insan tasavvur 
edilemezse, cemiyet içinde yaşayıp da hukukî münasebetleri olmayan in
san da düşünülemez. 

Bir kimseye diğer bir kimseden bir hukukî vazifenin ifasını talep 
hakkı veren münasebet olarak tarif edüen (1) hukukî münasebeti hu
kukî hâdiseler, hukukî fiiller veya hukukî tasarruflar (muameleler) te
sis eder. 

Hukukî hâdiseler insanların hükmedemedikleri, onların irade ve mu
rakabelerinin dışında fizik âlemde, vuku bulan ve hukukî neticeler doğu-
rabilen hâdiselerdir. Doğum, ölüm hâdiselerinin çeşitli hukukî neticeleri 
ve yarattığı müteaddit hukukî münasebetler vardır. Bir cephaneliğin kim
senin kusuru olmaksızın kendiliğinden infilâk ederek etraftakilere zarar 
vermesi bir hukukî hâdisedir. Zirar gören kimselerle devlet arasında, bu 
kimselere zararın devletçe tazminini talep hakkını bahçeden bir münase
bet tesis eder. 

Hulcukî fiiller insanların, hukukî neticeler doğurabilen şahsî fakat 
gayri iradî fiil ve hareketleridir. Meselâ bir kimsenin istemeyerek başka
sına bir zarar vermesi, yukardaki hukukî netice ve münasebeti tevlid eder. 

Hulıukî tasarruflarda insanların, hukukî netice doğuran ve hukukî mü
nasebetler tesis eden şahsî iradî beyan, fiil ve hareketleridir. Meselâ söz 
veya yazı yahut teâmülî fiil ve hareketlerle iki şahıs arasında in'ikad 
edecek bir akit, hukukî bir tasarruftur. 

(1) Claude du Pasquier : Introduction â la thäorie generale et ii la pholosophie da 
Droit, 3 eme ed. No. 126. 
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(246) — Bu yollardan teessüs edecek bir hukukî münasebetin taraf
lardan birine, diğerine karşı bir hukukî vazifenin ifasını talep hakkını 
vereceğini söyledik. Bunu misalle aydınlatalım : 

Meslekte acemilik, tedbirsizlik, dikkatsizlik dolayısiylc bii' şoförün 
altındaki araba ile başkasına ait bir vasıtaya çarparak 1000 liralık bir 
zarar verdiğini düşünelim. Burada çarpan şoför A Ue vasıtası bunun ta
rafından hasara uğratılaîı B arasında hukukî bir fiilin (Borçlar K. nun 
41 ve müteakip maddelerine göre bir «haksız fiil» in) tesis ettiği bir hu
kukî münasebet mevcuttur. Bu münasebette B, A'dan, haksız olarak ken
disine verilen zararın tazminini talep salâhiyetini haizdir. A, verdiği za
rarı ödemediği takdirde B mahkemeye müracaatla zararın ödenmesi hu
susundaki talebinin hukuk yolundan ve devlet kuvvetiyle yerine getiril
mesini temin edebilir. 

B, uğradığı zararın tazminini, bu zararı doğuran haksız fiilin faili 
A'dan değil de o su'ada yoldan geçmekte bulunan herhangi bir kimseden, 
meselâ C'den isteyebilir mi? Isteyemiyeceğini düşünürüz; zira C ile B 
arasında hiçbir sebeple hiçbir hukukî münasebet teessüs etmiş değüdir. 
Aralarında hukukî münasebet mevcut olmayan iki şahıstan hiçbirinin di
ğerine karşı herhangi bir talepte bulunamıyacağmı, diğer tarafın da -bu
lunulsa dahi- böyle bir talebin mevzuunu ifa etmek, esasen doğmamış 
herhangi bir vecibeyi yerine getirmek mecburiyetinde olmadığını beyan
da tereddüt etmeyiz. Bu fikrimizi beUrtmek için de «B'nin C'ye karşı bir 
hakkı olamaz ki, C'nin de ifasına mecbur olabUeceği bir borç bulunsun» 
deriz. 

Gerçekten hukukî münasebet, taraflardan birisi için bir hak ve b\ı 
hakkın mukabilinde de diğer taraf için bir vecibe (borç) doğuran müna
sebettir. Hiç kimseye bir vecibe yüklemeyen hak, yahut herhangi bir 
hakkm karşılığı olmayan bir vecibe yoktur. 

Hukukî münasebetin, kendisi lehine bir hak doğurduğu şahsa, müna
sebetin veya hakkın aktif siije'si ve bu hak muvacehesinde bir şeyi 
yapmak veya vermek (yâni bir imüsbet eda'da bulunmak) veya bir ' 
şeyi yapmamak (j^âni bir menfi eda'da bulunmak, sakınmak, içtinap et
mek) vecibesini yüklenene de o hukukî münasebetin veya hakkın pasif 
süje'si denilir. 

Hukukî münasebet bazan sadece bir hak ve bir vecibe, diğer bir ifa
deyle bir tek aktif süje ve onım karşısında da bir tek pasif süje yarat
maz; bazan aktif süjenin karşısında birkaç pasif süje olabileceği gibi, 
pasif süjenin karşısında birkaç aktif süje veya aynı hukukî münasebette 
her iki tarafta hem aktif, hem pasif süje olabilirler, Ancak tabiatiyle bu 
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takdirde hak ve vecibelerin mevzuları değişir. A'nın mobilyacı B'den bir 
koltuk satın aldığını farzedelim : A'nm, ödej'eceği muayyen bedel muka
bilinde koltuğun kendisine teslimini talep salâhiyeti vardır; B de, ödenen 
bedel mukabilinde koltuğu A'ya teslim ile mülkiyetini ona nakleylemek 
mükellefij'^etindedir. Burada A, koltuğun teslimini talep hakkının aktif 
süjesi, B' de bu hakkın pasif süjesidir. Buna mukabil bedelin ödenme
sini talep hakkmm aktif süjesi mobilyacı B, pasif süjesi de alıcı A'dır. 

(247) — Aktif süjenin bu talep salâhiyetinin (başka bir ifadeyle 
«hakkmm») mesnedi nedir? Bu hak nereden doğmaktadır? 

Yukarki izahlarımıza nazaran bu suale hemen cevap verebilmek im
kânı vardır : 

Kendisine ait vasıta, şoför A tarafından hasara uğratılan B, zara
rının tazmini hakkını, A'nm ika ettiği bir haksız fiil neticesinde kazan
maktadır. Bu haksız fiil, A ile B arasındaki hukukî münasebeti kurmuş, 
B' yi bu münasebetin aktif süjesi, A'yı da pasif süjesi durumlarına sok
muştur. 

Ancak bu hukukî münasebetin ve binnetice ondan doğan hak ve ve
cibelerin, haksız fiile de tekaddüm eden bir mesnedi daha vardır ki, o da 
Borçlar Kanununun 41 inci ve müteakip maddeleridir. Şoföıün fiilinin hak
sız fiil olarak tasvifi dolayısiyledir ki bu fiil bazı hakların ve bu haklar 
mukabilinde de bazı vecibelerin doğmasına hukuken imkân verebilmiştir. 
O halde B'nin, bu hukukî münasebet içinde, bu haksız fiil dolayısiyle te
essüs eden hakkmm kaynağının Borçlar kanununun 41 inci ve müteakip 
maddeleri, yâni bazı objektif huCkuk kaideleri olduğunu söylemek lâzımdır. 

Mobilya alım - satımı misalinde ise, hak ve vecibeleri ilk elden doğur 
ran bir «satım akti» dir. Borçlar kanununun 182 inci maddesine göre «Sa. 
tim bir akittir ki onunla satıcı satılan malı alıcının Uzam ettiği (kendisi 
için lüzum ifade eylediğini kabul ettiği) semen'i (bedeli) mukabilinde alı
cıya teslim ve mülkiyeti ona nakleylemek borcunu tahammül eder (yük
lenir)». Hukukî münasebet satım aktiyle teessüs etrnekte, bu-münasebet 
içinde haklar ve vecibeler, iki şahıs arasında in'ikad eden satım aktinden 

' doğmaktadır. 

Fakat ya bu satım aktinin mevzuu mobilya olmayıp da kokain, ero
in veya esrar gibi bir uyuşturucu madde olsaydı ? 

Böyle bir maddenin alım - satımı Ceza kanununa göre suç teşkil etti
ğine ve Borçlar kanununun 19 uncu maddesine göre de mevzuu kanuna 

' aykırı akitler muteber olamayacağına nazaran bu konudaki bir akit ne 
malm teslimini, ne de bedelin ödenmesini talep hususunda kimseye hukıı-
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kî bir salâhiyet bahşetmiyecek, binnetice bu taleplerin muhtevasını ifa 
hususunda da kimseye bir vecibe yüklenmeyecektir. O halde bizim misa
limizde doğan hak ve vecibelerin mesnedi, hukuken muteber bir akittir 
ve bu akit mevzuu itibariyle Borçlar kanununa göre muteber oluşuna 
nazaran, akte de tekaddüm eden kaynak Borçlar kanunudur. 

Bu durumda bir hakkın ve onun mukabilindeki vecibenin kaynağının 
daima bir objektif hujcuk kaidesi olduğunu söyleyebiliriz. 

2. — KAYNAK PROBLEMİ 

(248) — Maamafih,- sübjektif hakkın ka,ynağının objektif hukuk kai
desi olduğu hakkındaki görüş hukuk nazariyatında tam bir kabule maz-
har olabilmiş değildir. Bil'âkis, bazılarına göre, sübjektif hak objektif hu. 
kuktan öncedir; objektif hukuk sübjektif hakkın kaynağı değildir; ona 
vücut vermemekte, sadece onu tanzim etmektedir. 

Ünlü Fransız hukuk âlimi Leon Duguit (Dügi), az ilerde ele alaca
ğımız veçhile, sübjektif hak mefhumunu esasen reddetmekle beraber onun 
kaynağı -ve binnetice objektif hukukun kaynağı- hakkındaki görüşleri iki 
grupta toplamaktadır (2) : A) Ferdî hukuk doktrinleri (sübjektivist hu
kuk telâkkileri) ve B) Sosyal hukuk doktrinleri (objektivist hukuk te
lâkkileri). 

A) FERDİ HUKUK DOKTRİNUEKÎ • 

(249) — Bu doktrinlere göre insan dünyaya bir takım haklarla be
raber gelir. Bunlar onun «ferdî tabiî hakları» dır. Cemiyete iltihak etme
den önce, cemiyet dışında haiz bulunduğu bu hakları, fert, cemiyetin bir 
mensubu olduktan sonra da muhafaza eyler. Bunlar onun maddî ve ma
nevî her türlü ihtiyacını gidermek, maddî ve manevî bakımlardan inkişaf 
edebilmek için serbestçe faaliyette bulunma hakları, veya hürriyetleridir. 
Fertler birbirlerinin bu hak ve hürriyetlerine hörmet etmek, onları çiğ
nememekle mükelleftirler. Ancak herkes her istediğini istediği şekilde 
yapabilmek hususunda hudutsuz bir serbestiye sahip olursa, bir ferdin 
diğer bir ferde ait hak ve hürriyetleri ihlâl etmesi mukadderdir. O halde 
ferdî hak ve hürriyetlere, bizzat bu hak ve hürriyetlerin muhafazasmı ,e 
onlardan serbestçe istifadeyi temin için sınırlar çizmek lâzımdır. îşte, ob-

(2) — Manuel de Droit constitutionnel, 4eme Ğd. 1923, pp. 3 et ss. 
— Tradte de Droit constitutionnel, 3feme 6a. 1927, pp. 14 et ss. 
— Hukuk-u Esasiye, Çeviren : Menemenüzade Ethem, C. I, İstanbul 1339, Sf. 13 

ve devamı. 
— Kamu hukuku dersleri, Çeviren : Süheyp Dcrbil, Ankara Huk. Fak. Yayını, 

19.M, Sf. 18-19. 



jektif hukuk kaidesi bu lâzimeden doğmuş olup, fonksiyonu, hak ve hür
riyetler yaratmak değü, hak ve hürriyetlere, gene bunlarm korunmasını 
sağlayacak sınırlar çizmektir. 

Bu dununa göre ferdin kaideten herşeyi yapabilmesi lâzımdır. Hu
dutsuz bir ehliyet ve salâhiyet asıldır. Hukuk kaidesi ancak yapılmaması 
icabeden hareketleri, iktisap edilemiyecek salâhiyetleri, yüklenilemiyecek 
vecibeleri belirtmekle iktifa etmelidir. Binnetice ferdin sübjektif hakları
nın kaynağı ve mesnedi de tabiatiyle onun esasen haiz bulunduğu ferdî 
tabiî haklara sınır çizecek plan hukuk kaideleri olamaz. 

B) SOSYAL HIIKUK DOKTEtXLEBl 

(250) — Bu doktrinlerdeki ana fikirlere göre cemiyetten önce hukuk 
olamayacağı için insanlarm tabiî ferdî haklarından da bahsetmeğe imkân 
yoktur. İnsan hukukla ancak cemiyet içinde temasa gelir. Hukuk sosyal
dir. Sosyal hayata kavuşmamış, cemiyete intikal ve intisap etmemiş bir 
insan için nasıl objektif hukuk mevzuubahis olamıj'orsa, sübjektif hak da 
mevzuubahs olamaz. Cemiyet halinde yaşamayan insanın kime karşı, ne 
hakkı olabilir. Sübjektif hak, objektif hukuk sosyal müesseselerdir ve an
cak sosyal vasatta mevcut ve mer'îidirler. İnsan da sosyal bir mahlûktur; 
ancak cemiyet halinde yaşayabilir ve ancak cemiyet içinde hak sahibi 
olabilir. 

Sosyal hayatı düzenleyen en kuvvetli ve müessir kaideler hukuk kai
deleridir. Bu hayatın mümkün olabilmesi, devam edebilmesi için insanla
rm ne şekilde davranacaklarraı, birbirleriyle münasebetlerinde nasıl ha
reket edeceklerini, nelerden kaçınıp nelşri yapacaklarını, yâni kısaca bir
birlerine karşı hak ve vecibelerini hukuk kaideleri belirtir. O halde, süb
jektif hakkın kaynağı cemiyetin dışında veya öncesinde değil, cemiyetin 
içinde ve objektif hukuk kaidelerinde aranmalıdır ve oradadır. 

3. — PROBLEMİN EHEMMİYETİ 

(251) — Objektif hukukun, mu sübjektif haklardan, yoksa sübjektif 
hakların mı objektif hukuktan doğduğu meselesi, yâni diğer bir-veçhesiyle 
tabiî hukuk - müsbet hukuk görüşleri arasındaki çatışma, değil münhası
ran hattâ geniş ölçüde nazarî bir ehemmayet ifade etmekten uzalctır. Bu 
niesele aslında devlet iktidariyle fert hürriyetleri arasında muvazenenin 
tesisi ve devletin hukuka riayetinin temini meselesidir. 

Ferdî hukuk doktrinleri, sübjektif hakların kaynağım cemiyet ve bin
netice devlet öncesine almak ve objektif hukuka bu hakları bahş değil 
sadece en zarurî icapların şevkiyle asgarî tahditler içinde tanzim vazife-
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shü tanımak suretiyle doğrudan doğruya ferdî hiirriyetleri korumak, dev
let iktidarını fert haklarına riayete mecbur kılmak gayesini güderler. 
Bunlara göre sübjektif hak, objektif hukuk kaidesinden doğar kabul edi
lir ve sosyal hayatın hukuk yolundan tanzimi ve hukukî müeyyedelerin 
tatbiki devlet iktidarının bir fonksiyonu olursa, bu takdirde devleti hu
kuk kaidelerine riayete icbar imkansızlaşır. Bu sebeple objektif hukukun 
kaynağını sübjektif haklar olarak kabul etmek ve sübjektif hakları da 
fertlerin cemiyet ve d^let hayatına katılmadan önce edindikleri tezini 
savunmak lüzumuna inanırlar. 

Buna mukabil sosyal hukuk doktrinleri taraftarları yukarda kısaca 
izaha çalıştığmıız fikirleri ileri sürerek ferdî tabiî hak mefhumunun, bi
zatihi hukuk ve cemiyet mefhumlariyle taban tabana zıt olduğunu, insan
ların cemiyet ve devlet öncesinde bazı sübjektif haklar iktisap edebilecek
leri iddiasının zırva, saçma, gülünç bulunduğunu söylerler. Fakat bu va
ziyette devletin hukuka riayetinin ne suretle temin olunabileceği sualine 
verdikleri cevap, itiraf etmek lâzımdır ki, tamamen tatminkâr değildir. 

Bu konuda ileri sürülen auto-linıitation (kendi ken.dini sınırlama) na-
zariyesindeki çelişikliğe ve Duguit'nin aynı husustaki görüşüne evvelce 
pek kısa da olsa temas etmiş bulunduğumuz için (Bk. No. 5 ve not 15) 
burada sadece meselenin ehemmiyet derecesine işaretle yetinmek mecbu
riyetindeyiz. 

§ II. — HAKKIN MAHİYETİ" 

(252) — Sübjektif hakkın mahiyetini aydınlatmak ve onu bir tarifle 
tesbit etmek hususunda muhtelif nazariyeler ileri sürülmüş olmakla be
raber, bunların arasmdan iki orijinal ve bir karma nazariye üzerinde 
durmak, bu konuda yeteri kadar fikir edinebilmek için kâfidir. Bu düşün
ceyle îrade ve Menfaat teorileriyle Karma teoriyi inceleyeceğiz. Bundan 
sonra ele alacağımız iki önemli görüş Dug^it ve Kelsen'e ait olup süb
jektif hak mefhumunun tamamen ret ve inkârına matuf bulunmaları iti
bariyle, hukuk fikriyatında yeni ufuklar açmışlardır. Bilhassa Duguit'nin 
görüşü, klasikleşmiş sübjektif hak anlayışlarının izah edemediği bazı hu
susları aydınlatması dolayısiyle gerçekten büyük bir önem taşır. 

1. — I R A D E TEORİSİ 

(253) — Meşhur Alman hukuk âlimlerinden Windscheid (Vindşayd) 
tarafından ileri sürülen bu teoriye göre sübjektif hak bir irade kudreti 
(wülensmacht) veya bir irade hâkimiyeti (wülensherrschaft) dır. 

irade kuvveti veya irade hâkimiyeti oluşu itibariyle de sübjektif hak 
iki farklı mahiyet gösterir. 
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Birinci mânâda sübjektif hak, kudret sahibinin faaliyetine engel oları 
herkesten muayyen bir şekilde davranış, bir ifa veya içtinap (kaçınma) 
talep edebilme hususundaki bir irade kudretidir (3). Yâni objektif hukuk 
nizamı bir şahsın iradesine, başkalarından muayyen bir davranışı, müs-
bet veya menfi bir edayı talep edebilme ve onlan bu talebine riayet et-
tirebUme kudretini bahsetmiştir. 

Objektif hukuk nisamı, muayyen hal ve münasebetlerde fertlerin bir
birlerine karşı nasıl davranmaları gerekeceği hususunda bii' kaide koy
muş ve bu kaidenin ihtiva ettiği emrin kullanılmasını, fertlerin bu emre 
riayetlerinden istifade sağlayacak olan şahsın iradesine bırakmıştır. Hu
kuk kaidesinin ihtiva ettiği emri, kendilerinden muayyen davranışları bek
lediği kimselere verip vermemek, istifade sahibinin (beneficiaire) iradesi
ne tâbidir, istifade sahibi bu emri verdiği zaman, objektif hukuka ait ve 
bir hukuk kaidesinde muhtevi bulunan emir, istifade sahibinin kendi şah
sî emri halini alır, objektif hukuk, sübjektif hak haline inkılâp eder. 

ikinci, yâni irade hâkimiyeti mânâsında ise sübjektif hak, birinci mâ
nâda bir sübjektif hakkın ihdası, tâdili veya ilgası hususunda tanınmış 
olan iktidardır. «Mâlik mülkünü satmak, alacaklı alacağım temlik etmek 
hakkını haizdir» denildiği zaman burada mevzubahs olan hak, bu ikinci 
mânâda bir sübjektif haktır. Hak sahibinin iradesi burada başkalarını 
muayyen davranışlara sevketmemekte, hukuk kaidelerinin ihtiva ettiği 
emirlerin icrasına müncer olmamakta, fakat bizzat birinci mânâdaki süb
jektif hakları yaratmaktadır. Bir malın mülkiyetini devralan, bir alacağı 
temlik yoluyla iktisap eden, Q. mal veya alacak dolayısiyle, başkalarına 

• karşı birinci mânâsında izah edilen neviden sübjektif haklara sahip ol
maktadır. 

(354) •— Windscheid'in irade teorisine yapılan tenkitlerden bir kıs
mına kendiside iştirak etmektedir (4). 

Bu teoriye yöneltilen en kuvvetli tenkit, bir şahsın, irade sahibi ol
maksızın da hak sahibi olabileceği iddiasıdır. Sübjektif haklara sahip ola
bilmek ve bu hakları kullanmak- değil fakat bu haklardan istifade eylemek 
için aynı zamanda irade sahibi olmağa da ihtiyaç yoktur, iradeden mah
rum olan küçük çocuk sübjektif haklara sahiptir; delinin sübjektif hak
ları vardır. 

(3) LĞon Duguit : Traite de Droit constltutionnel, 3 âme Ğd. 1927, T. I, p. 275. 
— Jean Dabin : Le droit subjeotif, Dajloz 1952, p. 59. 

(4) ,T, Dahin : op. cjt. m-, p. 59-öO. 
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.^oiu'a insanlar, iradeleü-inin hiçbir dahii, tesiri olmaksusm da sübjek
tif haklar edinebilirler: bir kimse, haberi olmaksızm bir başkasının mi
rasçısı olabilir. A, vasiyetnamesinde B'ye bir miktar para veya mal bı
rakarak ölünce, B'nin bu ölüm hadisesiyle birlikte mirasçüık sıfatmı, yâ
ni haklarni! iktisabı için, vasiyetnameden ve ölümden haberdar olması 
şart değildir. 

İnsanların hukuk kaidelerindeki emirlere riayetleri, birisine karşı bir 
.şeyi yapmak veya yapnîamak mükellefiyeti altında bulunmaları, o emir
lerden veya mükellefiyetlerden istifade eden kimsenin irade ü.=;tünlüğün-
don (kudretinden) değil, vazıı kanunun iradesinin üstünlüğünden dolayı-
dir. O halde sübjelttif hakkın cevheri, muhtevası hak sahibinin irade kud
reti olanıaj;; zira o kudret mevcut olsa da olmasa da ortada bir hak ve ba
zıları için de bu hakka tecavüz etmeme mükellefiyeti mevcuttur. 

îkinci mânâdaki sübjektif haklara gelince : bunların da birinci mâ
nâdaki halsiardan farkı yoktur. Mâliki bulunduğ^u malı satarak yeni bir 
mülkiyet durumu yaratan ve o mal ürerinde bir kimsenin miîlik'lik süb
jektif haklarım kazanmasına sebep olan şahsın kullanmış olduğu sübjek
tif hak, yâni malmı dilediği zaman dilediği kimseye satabilme hakkı, o 
mala vâki tecavüzleri def etme hakkından farklı değildir. Her iki duı-um-
da da malın saîıibi, mülkiyet haklarım kullanmaktadır (5). 

2. — MENFAAT TEORİSİ 

(3ö5) — Sübjektif hakkuı maiıiy^tini izah hususunda ileri süıiileiı 
ikinci mühim teori. Alman hukuk âlimlerinin en önde gelenlerinden biıi 
olan Jhering (Yering) e aittir. 

Jhering, Roma Hukukunun lluhu (Geist des römischen Rechts) isimli 
eserinde izah eylediği bu teorisinde, sübjektif hakkı, hnkuken konuıan bir 
menfaat olarak tarif etmektedir. 

Jhering'c göre, sübjektif hakkın cevheri, özü. bir menfaattir. Objek
tif hukukun görevi de bu menfaati leminat altına almaktır. 

Menfaatin mutlaka para ile ölçülebilir olması şart değüdii'; en geniş 
mânâsiyle bütün maddî ve manevî faydalar, bütün hürriyetler ve doku-
nulmazhklar menfaat raeflmrnuna dahildir. 

Fakat her menfaat, bir hakka mevzu olma.z. Bir menfaatin, bir süb
jektif hak seviyesine yükselebilmesi için, objektif hukuk tarafından hi-

(5) h. Duguit : op, flit. pp. 274-280. 
.r. Dfthtn : op. cii., pp. 5fi - 65. 



liiaye görmesi lâzımdır. Vazıı kanutı, menfaati, hukuk mıîeyyedeleriyle 
korumağa lâyık buîmu.ş olrAalıdır (6). 

Mf-selâ bir şehirde bir tek g-azoz imalâthanesi bulunduğunu farzedo-
linı. Böylece azçc-k filî bir iiihisar teşfkkiil etmiş gibidir; tabiatiyle yai-
luz o imalâthanenin gazozlan satıimnktaair. Aynı şehirde ikinci bir gazoz 
imalâthanesinin kurulması, şüphe yok kî birinci imalâthane sahibinin men
faatini haleldar eder. Ancak bu menfa.ntin hi kuken hiınayesi mümkün 
değildir. Birinci imalâtçı, ikinci imalâtçı aje.yhine bir dava agai'ak onun 
imalâthanesinin kapatılmasnu sağlayamaz, âieşiû bir iktisadî rekabet ya
sak değildir. Ancak ikinci imalâtçı, birinci imalâtsmm gazozuna koyduğu 
markajn takUt ederek haîkra ona gösterdiği rağbetten istifadeye kalkışır, 
kendi iınalâtij^le onun imalâtı ara.smda bir takım iltibaslar (halknı her 
İIvi gazozu aynı zannetmesine yol ağacak aldatıcı benzeşimler) yaratarak 
onun itibanîu istiismar eder, yâni kısacası onunla «İmksız rekabete* gi
rişirse, bu takdirde, bu haksız ı-ekabetin durdurulmaamı ve bu yüzden 
uği'adığı zararların tazminini, birinci imalâtçı, Ticaret kajıunımmı 56 ncı 
ve müteakip maddelerine göre talep etnıek salâhiyetmi haizdir. Meşı-û 
bir iktisadî rekabete karşı korınanaya.n raenfîiatler, gayrimeşrû, haksı? 
bir rekabete karşı vazn kanun tarafından korunmağa lâyık bulıımnuş. 
haksız rekabet men edilmiş, haksız r-ekabet yoliyle ihlâl edilen menfaat
ler, bu korunma dolayısiyle, menfaat sahibinin bir sübjektif hakkı se\'i-
viyesine yükselmiştir. 

O haJde, bu teori muvacehesinde, sübjektif hak, iki unsurdan mey
dana gelmektedir : Birinci unsur menfaat, ikinci unsur bu menfaatin hu
kuken konumıa.sidu-. Birincisi 'aslî, ikincisi şeldî bir unsurdur ki, müessir 
olabilmek için, menfp^at sahibine îaîeı» ve.-tlava halikı bahşeder. 

(25fi) — Her nazariye gibi Jhering'in bu nazariyesi de tabiatiyle, 
tenkitten kurtulamamıştu-. Bir kusim müelliflerin müştereken serdettikleri 
itirazlara Kelsen, kendisininkileri de kataı-ak Jhering'i şıı suretle tenkit 
etmektedir (7) : 

Hakkı, irade kudreti olarak tarif etmek ne kadar yaırhşsa, «huku
ken korunan bir menfaat» olarak tarif etmek de o kadaı- yanlıştır. «Men
faat* in ve chukuken kormnay/nm mahij/etlerini aı-aştınnak, bunun yan-
hşhğmı gösterir. 

(fi) L. Dtıguit : op. cit. pp. 280 et ss. 
J. Dahin ; op. cit. pp. 65 et ss'. 

(7) Hans Kelsen •. General Theory of Law and State, Harvard University Press, 194C, 
pp. SO-sı. 
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Menfaat nedir? A'nm B'den, kendisine karşı muayj'en bir şekilde 
daı-ranmaam;, muayyen bir harekette bulunmasını veya bulunmamasmı 
talep etmesi, B'nin o talep veçhile hareketinin kendisi için faydalı olaca
ğını düşünmesinden ileri g^lir. O iıalde menfaat, bir düşünce, bir telâkki 
bii' kjjnııot hükmü, zihnî veya derûııî bir tutumdur. Bu, şahıstan şaînsa 
ve mevzudfin mevzua değişebilir. Boıçlunuzun, size olan borcunu ödeme
sine \'eya ödenmemesine ehemmiyet vermeyebilirisiniz. Hattâ herhangi biı 
sebeple, bu borcunu size ödemesini istemeyebilirfiiniz. Ama icabında ona 
bu borcu ödettirmek, verdiğiniz parayı geri ahtıak hakkına sahip bulun
duğunuz muhakkaktii'. O halde vazıı kamın, bir şahsın ıneııfaatiııi koru
mak maksadiyle diğ'er bir şahsi, una karşı muayyen bir davranışa mef.-
bur kıldığı zaman, buî'a.dalri menfaat, ancak., birinci şahsın bu mecburi
yetten istifade edip etmemesine göı-e değer kazanacaktır. Birinci şahıs. 
diğer şahsın zorlanması hususunda kanun vazımnı kendiaine tanıdığı selâ-
hiyeti kullanıp kullanmamakta serbesttir. Bu zorlama, birinci şahıs için 
bir. hak'ür. Haiz bulunulan bir hakkın kullamlmaması, o hakkın ortadan 
kalkmasını gerektirmez; kullanılsa da. kullanılmasa da hak mevcuttur. 
Hattâ insan, farkına %'arm&dan da bazı haklara sahip olabilir. Hakkın 
kullanılmadığı bir 3'erde menfaatten bahsedilemez. Zira şahsın menfaati 
olsa elbet hakkını kullanırdı. Hakkım kullanmadığına göre, demek ki böy
le bir kullanmayı icabettirecek bir menfaati mevcut değildir. O halde hak. 
mutlaka, bir menfaat değildir. 

Diğer taraftan bir kimsenin, başka bir kimse tarafından kanunî bir 
mükellefiyetin ifa.smda menfaati o!duğ\ı halde, hakkı olmayabilir (8). 

Demek ki kanun vazu, alacaklıya alacağım tahsil etmek, mâlike mülkü 
üzerinde tasarruf eylemek haklarını bahşederden umumî olarak düşün
mekte ve daima bir alacaklının alacağım tahsilde, bir mâlikin mülkü 
üzerinde tasarruflarda bulunmakta menfaati okıeağı mülâhazasiyle onlar» 
bu haklan tanımakta, mevcudiyetini farz ve kabul ettiği bı: menfaatleri 
himaye etmektedir. Bununla beraber baizı hallerde, vazn kanunun Kannı 
hüâfına ve onun bahşettiği himayeye rağmen bir menfaat mevcut olma
yabiliyor. 

(S) Profe.sör Anılı-eas B. Schwarz, buna şöyle bir misal veriyor ; -KMeaola Ijeninı... 
otomobillorin şehrin sokaklurmda fevkalâde .sür'atle gitmemesinde ve buiîların, 
giderken soltagın Wr tarafını, gelirken de diğer tarafını takip etm.:î.sinde men
faatim vardır. Hukuk, bu nıoııfüatleri de, —polis ve belediye ııizamlarmıu bu 
husotîa müteallik emirleri nıuiıtevi üiması itibariyle — benimsemektedir. Bu
nunla beraber otomobilleı-iu şehirde muayyen bir niüama uyaıak yürümelerini is- -
temek, benim ve başkasının bir .sübjektif hakkı değildir. Medenî Hukuka Giriş. 
2 üneU bası, 1946, Sf. 98. 



o halde hak bir nıeafaat değil, bir httlnıkî hiıııaye'den ibarett ir . 

3. — KARMA TEORÎ ; •• 

(257) — İı-ado ve Menfaat teorilerinin birieştirilmt'sinden meydana 
geien teuriye genel olarak sKarnıa teori;; denilmekle beraber, evvelki iki 
teorinin ktırılniHSi, j 'âni fiübjektif hakkın malîiyetinde irade ve menfaat 
Un.surianuıu telifi bir tek. şahsiiı eseri olniadığı gibi birtek şekilde de 
ifade edilınernektedir. Maauıafilı d'.'ğİHİk iit-de t.arzlanna ve ha t t â ikinci 
derecedeki rusur la rda 2it iddialara rağmen, Alraan hukuk âlimi Jellinek 
(Yellinek), Fnmam liukuk âlimleri Michuud (Mışu) ve Saleilıes (Saiey) ^ 
ile İ ta lya hukuk âkini F e r r a r a ' y a i/'5afe edilen derîi toplu bir <dcarKra teori» 
den bahöolunabilir. 

Karma teori, i^-übjektif hakkı, irade ve raenfiiat ühsur la ı ına müışte-
reken dayaudırdığnıa göre bıuıun mahiyetini daiıa iyi anlayabilmek için lıe-
men ^-akarda ge^dt-n geçirmiş olduğumun bu iki teoriye yöneltilen ''ti 
esaslı tenkitleri burada kısaca özetleyelim : 

İ rade teoriaine göre BÜbjektif hak, bir şahsin irade.iine, objektif hu
kuk tarafından bahşedihmş olan bir kudret , bir üstünlük idi. Hukuk kai
deleri, muayyen duriirniarda bulunan fertlerin iı-adelerine, unlarla hukukî 
münasebetler halinde oian diğer fertîeî'in irndelerine göre üstünlük tam-
ymea sübjektif h a k doguyordn. A'nrn, B'.'/e karşı bir sübjektif ho.kkı öl-
m.ası demek, A,-B'den birşeyi yapmasın!, yapmama«mı veya v e n n e s m i . 
talep ettiği zaman B'nin bu talebe ujanak mecburiyetinde bulunması de
mekti . 

İ rade teorinine yöneltiknı tenkit lerde de şöyle deniyordu : 

1) Mademki sübjektif hak, bir kimsenin iradesine, başkalarının ira
desine nisbetle bir kudretin, bir üstünlüğün bâlrşedilmesindedir: irade sa
hibi olmayanlara bu üstünlüğü bahşetmeğe imkân buhurnıadığma göre. 
iradesizler lıak sahibi olanıazlar rai? 

2} Bir kimsenin, diğerinin talebine uymak' . mecburiyeti, bu ikinci 
kimsenin iradesinin üstünlüğünden değil, vazu kanunun iradetnnin üstün
lüğünden dolayıdır. 

Menfaat teorisine gelince : bu teori, irade unsuruna yer vermiyor ve 
sübjektif hakkı, «İmkuken korunan bir menfaat;^ olarak anlıyoi'du. Bu-
jıa da şn* itii'azîar yöneltiliyordu : 

1) Menfaat, belirli birşey, değikiir; bir inaamn menfat sa.ydığı bir
şeyi, b a ş k a bui menfaat aaymayabil ir ; menfaat saymadığı it^in de oımıv 
<?.hakkı yok» demek değildir; menfaat ohnasa bile hak olabilir. Çünkü ; 
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21 Hak, asıl, menfaatte değil, va^ıı kaııunun rauayyen bir dunmıA» 
muayyeıa kimselerin kaideten muaj'yen raenfaatleri olabilecepni farz ve 
kabul ederek onlara bir Iıiıuaye, bii' talep fialâhiyeti taniüiasıtıdandır. 

(jörülilyor ki iradi" teorisi rnenfaal. nofturunii, raenfıuıt teorisi de ira
de unsurunu ihmal ettrıişler, aübjeklif hak rnefhumurıda b;ı unsurlara yer 
bırakmamiHİardır, Ke1.--en,* Menfaat teorisini tenkit ederken «Yazıı ka-
lu.'n. hak sahibini, bu himayeden istifade edip etmemekte serbest bırak-
mîşdır: î.sterse hakkDiı kullaîîir^- diyor. Oerçi kullamh-oayan bir h;ık 
y<>k demek değildir, faliat kanun vaxu da o hakkj, laıilar.ılması için ihdas 
etmiştir. Hakkın kullarıabiİR-ıesi içirı ise Irade'ye ihtiyay vardır. İrade ol
maksızın bil" menfaatin himayesi temin cdüemea ; Bir hak kullamlarrirz. 
İı-adcsİKİikten dolayı kullanılmayan bir hakka da hai'. deiiilemes!. Zii'a 
nauâllakta bir hak hiçbir işe yaramaz. Bir delinin bir apartmanı olduğum! 
farzedelim. Menfaat teorishıe göre deiinia, bu apartjr,anın kiraları üzerin
deki menfaati himaye edildiğine g-c'-re deli kira bedeiieriniu aiacaklısıdır, 
btı bedeller üzerinde sübjektif hakkı vardır. Fakat bu yeter mi ? IradeBİz 
olan dcb, bu kiraları toplayiäbilir. \'ermeycu!e3n dava edebilir mi ? 

Kelsen'in tenkidine göre KÜbjektif hak, menfaatte değil de sadece (htı-
knk) himaye) de, yâni şahsn kanun vaznnca bahşodihniş bir talep sal.â-
yetinde mevcut ohmca. iradesin deli hn talep salâhiyetini kullanamıyaca-
ğına, nazaraıv oının haklan nerede kalacak ? Kelsen'e uyarak (kullanıl-
m-^yan] bii' hakkın yok ısa.yılmaya,cağini kabul edelim ; ama bir hsk kııl-
laır.lsnıyor değil kaîlafli'anııyor ise gene de varlığ-ını kabul edebiMr miyiz? 

Hayır; bur hakkı kullanıp knllanmaraakla aerbestiz ama, kuHanauiî-
yor isek, o zamau hak ırıevzunbahis oinıaz. Bu duruma göre Menfaat teorisi 
«objektif hakknı mahiyetini gerçek bir şekilde belirtemiyor. 

Tekrar irade teorisine döne'im : 

Vazu kanunun, bir iradeye, yrkavda beîirti.iğimiz bir üstünlük, bir 
kudret bahşetügini _kabul eyiiyelim. Fakat bu kudret, bu üstünlük, ira
denin i:endİHİne mi, j^ol-sa. rauhteva'r^ına. nıı baJışcdilmiştir? 

Muhtevasın bir irado d! m ay a cağın a ve y.adece bir irade hiçbir va.rlık 
ifade edemiyeceğine go-e, hahşedisen kudretin, iradenin mtihtevasına ol
duğu aşikârdır. Zira. M'choud'nun hakti olarak söj'lediği gibi : Birşey iıs-
teraalîsİKİfi sıf «istemek» miimkün değildir (9) 

O hakle «sübjektif hak, bir irade kudretidir« demek «.sübjektif hak, 
bir u-adenJn muhtevasına tanınan bir ku.dret, bir üstünlüktür.* demektiı-. 
Bu muhteva ise ancak bir menfaat olabilir. 

(9) Tt.âoTK & 3a r*r,«oıuıaUtc njorals, 3 eme fid. 19.32. T. I, p. 104. 
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Gerçekten objektif hukuk, bizatihi bJr ira^deye değil, ancak «bir şeye 
müteallik olarak», «bir şey üzerindeki bir iradeye» bir laıdret bahşedebi
lir. Objektif hukukun bir sübjektif hak ihda.s etmekteki maksadı, bir şalı
sın, bir şejrden istifadesini sağlamaktır. Bu istifade, bir metıfaat'tir. 

Michoud. haklı olarak, sıı-f bir şah-sın herhangi bir menfaatinin mev-
cudiyeti halinde, o şahı.s için deı-hal bir sübjektif hakkın da mevcudiy«;-
tinden bahsedilenıiyeceğini belirtiyor. Jılenfaat bulunma.si ilk şart ve bu 
menfaatin, Jhei'in,a;'in dediği ,gîbi, hukuken himaye edilmekte olması ikin
ci şarttır. Ama bu ila .şart tla j't'tmcz. Apartman sahibi delinin de men
faatleri vardır ve hukuken himaye edilmektedir; lâkin deli, iradesinin 
yokluğundan dolayı bu hukukî himayeyi tx«sirli kılamaz; onun için de, ÎİP-
lebet bu himayeden istifade edemez; menfaatinin filen de korunmasını 
sağlayamadığı için, korunmayan menfaatler kaybolur, hakkın mevzuu 
Icahıiaa. O Jıalde 1) menfaat ve 2) hukukî himaye şartlarının yanında 
bu menfaatleri t<'!in«n e<1ecek ve koruyacak bir irad<we ihtiyaç zaruridir. 
Fakat bu iradenin de, çatışacağı.diğer iradeler karşısında kendisine düşen 
toiTSİl ve korurua işini başarabilmesi için, onlara nazaran üstün bir du
rumda olma.sı, bir kudreti haiz bulunması lâzımdır. 

O halde Karma teoriye göre sübjektif hak, öyle bir menfaattir ki, 
onu temsil ede<'ek vt̂  konıyatiik bir iradeye tanınan kudret vasıtasîyle hu-
Irukeıı himaye «Hür (10). 

Gene ayni teoriye göre menfaati temsil edecek ve korayacak olan ira
denin, menfaat sahibine ait olması şart değildir. Bu îra<le, menfaat sahihi-
den bavŞka birinin de iradt^si olabilir. 

(258)— Karma teorisinin asıl husuaiyeti, menfaati temsil edecek ve ko
ruyacak olan iradeyi, menfaat sahibine bağlı tutmamasıdır. Bu suretle, ira
de sahibi olmayan deli, irade sahibi olmayan küçük çocuk, hattâ bir teoriye 
göre- irade sahibi olmayan bir dernek, bir şirket, sübjektif haklara sa
hip bulunabilir. Delinin va.sisi, çocuğun velî.si, bir derneğin, veya şirketin 
yetkili temsilcileri, bunlara ait olan ve hukuk nijsamınm himayeye şâyân 
gördüğü menfaatleri tem.8İl -eder ve bo .menfaatlerin sağlanabilmesi için. 
menfaat sa.hipleriyle hukukî miinasebette bulunan l^inıselerden muayyen 
şeyleri isteyebilir, kendileri de gene menfaat sahipleri adına, herhangi bir 

' hukukî miimısebette vecibeler yüklenebilirler. Gereken anda, hukukun bu 
menfaatlere bahşetti.ği himaye sistemini lıarekete getirme)', imkânına, ira-
delei'i dolayısiyk mâliktirler: dava açabilir, icra takibinde bulunabilir vel
hasıl menfaatin kortumıasım temin için .şereken bütün hukukî yollara mü
racaat edebilirler. 

(10) l.4or« Michoud, op. rtt, p, 107. 
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Sübjektif hakkı bu şekilde izahın önemi, bundan sonraki Bölümde. 
'•Hfik Sahipleri»ni incelerken büsbütün belli olacaktır. 

§ l ö . — tNKAHCl TEORİLER 
1. — KELSEN'IN GÖRÜŞÜ 
(239) — Menfap.t keorisini tenkit eden Kelsen'in, bu teorinin veı-i'Ieri 

iğinde vardığı sonuç, hatırlanacağı veçhile, sübjektif hakkın bir menfaat 
değil, fakat «hukukî himayemden ibaret olduğu ifli (Ek. no. 256). 

Gerçekten, Kelsen'e göre, ilmî mânâda, objektif hukuk kaidesinin ya-
îunda, ondan farkh bi; sübjektif hak olmaz. Sübjektif hak, veya kısaca 
hak denilen şey, hukulc kaidesinin kendisinden iba.i'pttir. Meselâ mâlikin 
mülkü üzerindeki hakkı veya haklan, baş'uAtarnım, onun bu mülk üze-
rindeki tasarruflarına ve ondan dilediği şekilde istifadesine müdahale et
memelerini emreden kaide'den başka birşey değildir. Kısacası, sübjektif 
hak. objektif hukuk'tur (11). 

Kelsen bu sonunca, klâsik hukuk doktrinlerinde sübjektif hak denen 
.feyden değil, fakat vecibe'den hareketle varmaktadır. 

Vecibe (obligation juridique), ferde muayyen bir hareket tarzını em
reden hukuk kaidesidir. Kaide, ferdin hangi hallerde ne suretle hareket 
etmesi gerektiğini belirtmekte ve bunun aksine hareket edildiği takdirde 
muayyen müej'j'edelerin tatbik olunacağur; bildirmektedir. 

O halde, sübjektif haktarf ancak bu müeyj'edelerin tatbiki işinde, 
kaidenin ihlâlinden, vecibenin yerine getirilmemesinden dolayı zarar gören 
şahsa, şikâyete bulunmak veya dava açmak g-ibi bir irade iKharı imkânı
nın bahsedildiği hallerde bahsoluııabilir. Müeyyedenin tatbiki, böyle bir 
irade ızhanna bağlı is(.- sübjektif hak vardır denebilir. 

Kaldı ki hukuk kaidesinin ihlâlinden dolayı müeyyede tatbiki ica-
beden her yerde, ihlâlden müteessir olan şahsa ûn bu imkân bahşedilmiş 
olmayabilir. Ba>:ı suçlarda, suçtan zarar gCren şahsın hiçbir şikâyeti bu
lunmasa dahi devlet, ınüe>'yedeyi tatbik eder ve müddeiumumiler dava
cı olur. 

Bu durum da, sübjektif hakkın, objektif hukuktan, bizzat hukuk 
kaidesinden ayrı biı-şey olmadığmı belirtil-. Müeyyedenin tatbiki husu
sundaki irade İKhan, müeyyededen. binnetice objektif hukuktan başka 
bu- şey değüdir (12). Hukuk kaidesini ihlâl eden bir künse halikında, mü
eyyedenin tatbikini tahrik, objektif bir ameliyeden ibarettir (13). 

O l ) Hans Kelsen : Genera! Theorj- of Lnvv and Stat", Haıv-ard, 1946, p. Sİ. 
(12) Hans Kelsen : Theorie pure du Droit, De la BaoonniKre, Neuchatel, 1H.5.?. p. 101-102. 
(13) Ha.M Kelson : GeB«ral thf.»-;.--- PP. 81 -83 . 
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2. — DUGUIT'NÎN GÖRÜŞÜ 
A) S Ü B J E K T I F HAKKIN î>rKAl« 

(260) — Duguit (Dügi) nin müşahedesijıe göre, tam mânâsiyl^' müs-
bet ilimler devri olan asi-imixda Hukuk alam, el'an metafizik (fizik-öte&i) 
mefhumlarla doludur. Hukukun incelenmesinde tamamen realist (gerçek
çi) bir metot te.sisi mümkün olamamıştır. Hukukun mevcudiyetine daha 
zij'ade inanıldıkça-, onun, kavimlerin hayatının zembereği, gayretlerinin 
asıl komısu olduğu kabul edildikçe, Hukuk mefhumu da kesinliğini kay
bediyor, Hukuk alam daha az vazıh bir şekilde suurlandınlıyor gibidir. 
Hukuka realist metodu sokmak ve doğrudan doğruya müşahede ve tes-
bit edilmiş bir vakıa mahiyetinde bulunmayan her şeyi ve bilhassa tama
men metafizik bir mefhımı olan sübjektif hak'kı, Hukuk'tan uzaklaştn-
mak lâzımdır (14). 

Sübjektif hak inkâr edildiği takdirde herşeym y^kılacağmı düşünen
ler bulunabilir; fakat Duguit'ye göre, bil'akis herşey yaşayacak ve daha 
sağlam bir şekilde kuruîactüîtır (15). 

Esasen bütür« hukuk teorisini, sübjektif hak mefhumunun inkârına 
dayanarak kuran Duguit, hususî bir konu halinde sübjektif hakkı ince
lediği zaman irade ve Menfaat teorilerini ve Karma teoriyi karşılaştırı
yor ve ilk iki teorinin, yukarda belirtilen sa.kat taraflarma temas ettik
ten sonra, Karma teoıinin, bu ilk ikisinin uğradığı itirazları bertaraf 
edecek yerde «bu itirazların hepsine birden hedef olduğunu» söylüyor (16). 
Çünkü ber iki teoride de irade .un.suru az veya çok önemli bir yer al
makta ve Kanna teoride de, hukuken korunan menfaatin filî ve müessir 
bir şekilde himaye görebilmesi, onu temsil ve ifade edecek bir iradeye 
bağlı kalmaktadır, 

O halde, Duguit'ye göre, sübjektif hak, bir «irade kudreti» meselesi 
olma,ktan kurtulamıyor. Ne tarz izahlarda bulunulursa bulunulsun, bü
tün mesele, «bazı iradelerin, kendilerini, geçici vej'a devamlı olarak baş
ka, iradelere zorla kabul ettirmek, onlara hükmetmek (kendilerini empoze 
etmek) kudretini bahşeden öze! bir vasfa, bir hassa'ya. mâlik bulunup bu
lunmadıkları.» meselesidir. Eğer böyle bir kudret varsa, bu bir sübjektif 
hak'tır; bu, bazı iradelere hâs ö.yle bir \'asıf olacaktu- ki, bu vasfı haj?: 
iradeler, kendilerini başka iradelere empoze edebilecekler ve bu b8.ska 
irâdeler de, bu iradelere kai'şı bir sübjektif A?azife altında bulunacaklar
dır (17). 

(l-l) Leon D\.ıguit : Traitd de Droit Con.st.it'.ıtionne!, ;îcmc (id; 1927. T. 1. p. 3. 
(15) î. >: : Kamu hukuku [tersleri (Çev.; S. Derbilî Ankura 19-54. Sf. 21 
{16) » j ; s- > -i Sf. 23. 
(17) -,i > : Traite, I . p. 15. 
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Şayet bu böyle ise, bu takäirde iradeler arasında bir kudret iyerar-
şM (derecelenmesi) mevcut demektir; bir üstlük - altlık münasebeti, ira
deleri, hukukî müessiriyetleri bakımından kadeıneleııdirecektir. 

Bunu kabıü ile bazı iradelerin diğerlerinden üstün olduğuna inana
bilmek için insan iradesinin gerçek ve özel mahiyetini tanımak lâzımdır. 
Bu ise, insanlar için mümkün olamayacak bir iştir. Zira ^;iradesde, in
san müşahedesinden ve ka^'rayışından kaçan bir umsur VAr. YeryÜKÜnde 
filozoflar peyda olduğu ve düşünmeğ^e başladıkları ilk g-ündenberi. insa
nın muhtar bir lı-adeye sahip olup olmadığını münakaşa etmektedirler; 
bugüne kadar bir adım da ileri gidememişlerdir. Hattâ raesele-nin ne şe
kilde vaz edilmesi gerekeceği husu.sunda bile mutabakata '̂arılmRını.ştr!•. 
Çi.ınku, meseledeki unsurlar tesbit edilemediğine göre, evU"v'iyctlc- hal ça
resi de bulunamam. 

Ii'ade muhtar mı, değil mi, meselesi, dinî veya felsefî bir inanç, bır 
axzu, bir temenni şeklinde ha.Uolunabilir ama, ilmî bir hal çaresine asla 
\-arilamaz. 

Bu durumda, daha beşerî iradenin m.ahiyet! hakkında hicbirşey biluı-
mezken, acaba onun bir vasfı olan sübjektif hak hakkında ne bilinebilir ki ? 

Ba.husus sübjektif hakkın izahı, hükmî şahıslarda.-büsVrütün güolp.şiı. 
Ferdî iradeler için tanınamayan bu «kudret;--, kollektJf irarle için jjasıl 
tamnu'?. O kollektif irade ki, esasen mevcut da.hi değildir. Bir toplulu
ğun, onu teşkil eden fertlerin şahsî ve ferdî iradelerinin dı.şında veya üs
tünde bir ınüştereik ira<ieöi mevxuiibahis olamaz. Binnetice toplulukların 
KÜbjektif haklarından bah.setmeğe mahal yoktur (18). 

n ) H t ' K l R l OTnt;ML.VH TBOiUSt 

(2(jl) — Duguit'nin, bu açıkladığımız sebep ve delillerle sübjektif 
hakkın mevcudiyetini inkârına raukabU, acaba, onun yerine ikR.m.o ettiği 
başka bir mefhum, başka bir ırâie.sse.se yok mu? 

Duguit'ye göre, «übjektif hakkın bu şekilde redde.diîişi. hukuk alanıs'-
da hiçbir sübjeîdif toiswr'un mevcut olmadığı mânâpına alınmamalıdır. Bi-
Tiatihı objektif olan hukuk, tatbikatı itibariyle ferdî ve KÜbj-^ktiftlr (19). 

Hukuk kaideleri ba.zı kim.selere, muayyen söyleri yapmayı, bazdarı-
na da yapmamaja emrederler. Bu yapmak Âe yapmamak, fertler arasın
dadır. Kaideler ferilerin birbirlerine karşı davranışlarını, müsbet ve menfi 
eda mükellefiyetlerini teabit ve emretmektedirler. O halde, kendisine karşı 
birşeyin yapılmaraası gereken bir fert, bunu emreden hukuk kaidesinin 

(IS) Duguit : Traite, I, pp. 16 .«.s. 
(19) î : Traite, I, 200 et s,s. 
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mahiyeti icabı, bir «sosyal ıntieyj.'ede» nin himayesi altındaki bir hukukî 
durmnda bulunuyor demektir. Aynı şekilde, kendisine birşeyin yapılması 
ica.beden kimse de, bu hususta, hukuken binıaj'e altmdndır. Hukuk kaide
sinin böylece, birşeyin yapılması veya yapılmaması hakkındaki emrine 
riayet etmeyen kimse hakkında, bu riayetten istifade edecek olan veya 
kaidede tasrih edilmiş bulunan, şaiuslar için bir mürsıeaat .yoJıı (\'oie 'îe 
di'oit) açılıi' ki, bunun en mileissir şekli dava'dır. 

D-uguit, gayrimenkul mülkiyetini misal olarak alıyor (20) : 
Bugünkü klâsik doktrinde, bir gayrimenkul mâlikinin mülkü üzerine 

herkese karşı dermeyan edebileceği (üeri sürülebileceği) bir «sübjektif 
hak» kmın mevcudiyeti kabul edilmektedir. Duguit'ye gore, mülkiyeti ta
nıyan ve kornyi!,n bir hukuk kaidesi vardır. Faka.t bıuıdan dolayı mâlikin 
bir sübjektif hakkı, yâni başkalarına empoze edebUeceği (dayatabileceğ'. 
zorla kabul ettirebileceği) bir iınıde kudretî'nin mevcudiyetine hükmetme
mek lâzımdır. Mülkiyet, sosyal bakımdan korunan bir hukukî dunun'dur; 
sosyal himaye altındadır. Fakat bu himaye, mâlikin iradesine bir «ku*d-
ret» bahşetmediği gibi, hattâ mâliki bulunmaksızın konman bazı mallaı-
bile mevcuttur. Meselâ bir hayır işine tahsis edilen mallar da konmduğu 
halde, bunlarm mâliki yoktur (21). 

O halde, aslında me\'cut olan sadece hukukî dıınunîurdır. 

(262) — Hukukî dımımlar a) Objektif hukukî durumlar ve b) Süb
jektif hukuliî durumlar olmak üzere iki türlüdür (22) : 

a.) Objftktif huliiıki duriHiilar •— Bu hukukî durumlar, doğrudan doğ
ruya hukuk kîüdesijıden, ksi.nimdau doğar". Kanun, umumî mahiyette hu
kuk' kaidesi ihtiva eder. Bu umumîliği dolayısiyle, kaide herkese şâmil
dir. Böyle bir halde, içinde iıulunduğu kanun tâdil veya ilga edilinceyt 
kadar, tekraı- tekrar tatbik edilir; bir defa tatbik ediJmekle sona ermez. 
Bu suretle bir kanundan, bir kaidfeden doğan hukukî durumlar da aynı 
.şekilde umumî ve dev;mıhdır!ar. Herkese karşı .tierıney.an edilebilirler. 
Kanunun tesbit ettiği bu umumî duruma aj'kırı bir harekette bulunan 
herkese karşı, aynı lîrnumî dıuıırn dolayısij'le, kammuu tesbit .etmi.ş ol
duğu rnüracaat yolu (vole de droit) da acıktu*. 

(.2fi) Kamu Hukuku rieısieri, Sf.. 2D. 
, • -" Lpçnns öc Droit public genei"al, 1926, SC 6 '̂. 

(21> Bu nıallann bir «tesiss^ te.şki! edeceği düşüncesiyle, burada mâiUîin, tesi.".rn hükrnS 
şahsiyeti oltu'ağ-ım söyianıemek- lâzımdır. Zira I,>uguit, j-ukarda kısaca te.nn-as et
tiğimi?; ve. tumdan. Konr;ı.;ı:i bolüracie d« da,hii geniş olaral-c ele aİHofiğunız .ş'ibi, 
trüfcni şîihsiyetj de i'eddetmakccdii', Ona göre anca)? idrak VE irade aahifcl var
lıklar )wk .«ahibi oİJihilitlpr. insandan gisyri idrak ve irade .«-cihibi hit varlık, hır 
iıükrnl !ja.iısiyet otataileeegiıji de Dugvıit kalıul etnıeiîiektedir. 

(22j Traite, t. pp. 307 et BS. 
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Bu umumî durumlar da, onları doğuran hukuk kaidesi gibi «devam-
hlıJc» arzettiklerinden, bu duruınlara aykırı hareketleri men etmek sure
tiyle kanunun bu durumda bulunan şahıslara tanımış olduğu tasarrufla
rın mütemadiyen tekrarı mümkündür. Bu umumî dui'umlarda, kanun, bu 
durumlara aykırı hareketleri ve davranışları men etmi,ş ve bu yasağa 
uymaj'anlar hakkında*müracaat yollan belirtmiştir. Bu müıacaat yoîla-
n da devamlılık arzeder; bu yollara tekrar tekrar ro.üracaat olunabilir. 
Hukukî durum mevcut oldulcça, ona bağlı olarak, müracaat yolu da mev
cut ve açıktır'. 

LXiguit, bu izahını müteakip, objektif (umumî) hukultî duruma şu 
misali veriyor : 

Seçim kanunu, muayyen şaıtları haiz bulunan Fransız vatandaşmin 
.seçmen olacağını belirtiyor. Bu kanunun tatbikiyle, o şartları haiz va
tandaşlar seçmenlik .sıfatını kazanıyorlar. Seçmenlik, Seçim kanunundan 
doğrudan doğruya doğan bir'hukukî durumdur; objektiftir, umumîdir. 
Muayyen şartları şâh.'sında toplayan her Fransız seçmen olur. 

Bu durumun doğması anından itibaren, devlet memurları, seçmen 
vatandaşa, seçmenlik vazifelerini ifa imkânını vennek için harekete ge
çeceklerdir. Seçmen vatandaşı, bu vazifelerinin ifasından men edecek ha
reketlerde veya davranışlarda bulunmak herkese yasak olup bu hususta 
müracaat yolları da açıktır. Kanun nasıl herkese şâmilse, kanun gibi 
«umumî» olan seçmenlik durumu da aynı. suıetle herkese karşı dermeyan 
edilebilir. Bu hukukî durum da. kanun gibi «devamlı» dır; seçmen bir 
veya birkaç defa rey kullanınca seçmen olmaktan çıkmaz. Bn durumu 
yaratan kanun yürürlükte kaldığı müddetçe, seçmen rey kullsnabilecek-
tiî'. Durum, kanunla birlikte değişecek veya ortadan kalksıcaktjr. 

h) Sübjektif hıılnıkî dıu-umlar — Objektif hukukî durumların hilâfı
na, sübjektif hukukî durumlar Imsusî ve süreksizdirler. Bunların husufîi 
veya sübjektif oluşları .şımdan ileri gelmektedir : Bu dı^nunlar ancak 
ferden muayyen bir veya birkaç şahsa müteallik olabilir ve gene ancak 
ferden muayyen bir veya birkaç şah.'ja karşı dermeyan edilebilirler. Sü
reksizliklerinin de sebebi, bu hukukî durumlarda olanların bir defa muay
yen bir tasarrufta bulunduktan veya müracaat yohuıa gittikten sonra 
hukukî durumun, iz bırakmadan ortadan kalkışıdır. Bu gibi durumlara 
misal olarak, bir akitle doğan vaziyet gösterilebilir. Akit, doğrudan doğ
ruya krinundan değil, kanuna dayanılarak izhar olunan karşılıkh irade
lerle TCCUt bulur. Muayyen şahıslara müteallik olarak bir hukukî durum 
meydana gelir. Aktin, bir vecibe yüklediği kimse bu borcunu eda etmezse 
bir defa dava açılabüir. 
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:< — n;^h!!U! ı'urunıhjr \r' lıııluıki yetkiler 

(;*«;') — DHg'uit'nin or taya attığj bu Hukuki Dunımlar teorisinin 
d^]w vnKîh ve. islenmİK şekline onun başlıca takipçilerinden ve Realist 
ekoî;.uı en k^jv^•ctıL f,ahsiyetie;'İJidea biri claıı Ga«ton ,Jrâe (Jez) de ray,t-
h y o r r z (23) . 

.îez--' Dufrtiifye ait ol/m rırızariyede. vü.-ruiıu ve binnetice tatbik kabi
liyetini teni in eden bir taşdıiiı yapıyor. Duguit, hukukî durumu, daha zi
yade «-(îiîfî cephesinde!! ele iûd'g'i halde Jexe müsbet cepheden ele ahyor 
v(j liiikıdd dunnn 'ârr ian doğan .:;kr',çınma:«, «hukukî dnruma muha.lofet et
mem;:"« mükeiienyt ' t îeri ürerinde değil, hukukî durumun fertlere bahşet
tiği hHknkî vctkfler (pouvoirB -iui-idiqiies) üzerinde duniyor. 

.Texc'-'" görf, hukukî durumlar , fertlere, aynı mahiyette «hukukî yet
kiler,* bahşeder. Hukr.kî 3'etki, bstz! J^oyk-ri t«jpp etine yetkisidir. 

Huki 'kî yetkiler, aa) UiTumu", objektif, g-ayrişahsî 3retkiîer, ve bb) Hu
susî. Biibjektif, şahal hı:!kukî yetkiler olmak üzere iki çeşittir,_ 

i'a) î 'muınî . objes-'U' •̂e gîiyrs-.ithyî hukukî yetkiler — Bunlar, aynı 
w;irtlar içinde buînnr--; fertlerin, hniz olduğu yetkilerdir. Keselâ : bir e '̂ 
ü-'îerindeki mülldyetin.. .vnâlik kim olu.rsa oksun, bahşettiği hukukî yetia-
k r nynidrr. A ır::",',ik (.'dvğu ;ı?mv.ın başka, B mâlik okluğu zaman basit?, 
yetkilere Knh'p okanyac>!",.';^:'dü'.. Aynı eeş i t mallar üzerindeki mülkiyelin 
hukuk i rejimi, bütün mâlikler için aynıdır. Bu durum, umumî objektif. 
gayr işahs î bir luîku.kî dunundur ve aynı vasıflarda hukukî yetkiler bah
şeder. 

Hâkimlerin, rsılilerin, belediye r<?.i,ş!çrin;n de durumu aynıdır. Hâkim
lik, valililv, iıek'diye reisüği de, tıpkı m,âlik-lik gibi; 'urauml, objektif ve 
g;ıj-rişa]iPÎ bir hukukî durumdur ve umumî, objektif; gayrişahsî hukuki 
yetkileı- bahşeder. /:. \'ali o!du.ğ"u siRnınn, B'den farklı yetkileri haiz ol-
ır;,.3yseaktır. Vali A için baaiî.a yetkik-r, \-aIi B için ba.şka yetkiler mev
zu ubahis değildir. 

.bb) Hîî iâsi , sübjektif ve f>alî«î hukukî yetkşier ~ Bu yetkiler belli şa-
hrsîar iehine, belli şaiuslar aleyhine olarak tes i s edilmiştir. Bir satım akthı-
de, ancak abeı A ile so.tıeı Birin birbirlerine karşı , muhatabı ve muhtevası 

, muayyen, h u s u s yetkileri vardu-. Alıcı A, aldığı mahn teslimini ancak 
fuıticı B'den isteyebilir, fhı talep etme, interne yetkisinin mntahabı (yâni 

(28^ r,-fc,s prbCx^jR g-i5r.efa,ux dv, droit Lniministva,v,-.f, I, S erne M. 1<J23, pxJ. 10 et ss, 
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hitap ettiği kimse) biaza't vs şahsen eatıcj B'dif, lâa.lettayin bir Idmae 
değildir. Yetkinin muhtevası (mevxuu) da satın aiman malın teslimidir. 

Devlete karşı bir vergi veya parsı cezası borçîıusunun da düiT-Uiıu brı-
dur. Devletin, belli bir şahıs olan bortjludan veya mahkûmda», belîi^ bir 
miktar parayı, belli bir sebepten dolayı isteme yctiîiai vardır, Böyk' yet
kiler, ancak hususî, sübjektif ve şah.sı hukuki dmumip.rdarı doğabilir. 

(2Ö4) — Uınuuıî,_objektif ve gayrişalıaî hukukî durumları ve bu 
durumların şahıslara bahşedeceği aynı mahiyetteki hvıkukî yetkileri aiı 
cak objektif hukuk kaideleri tesis edebilir. Objektif hukuk, malûm oldu
ğu üzere, yazdı hukukla, vazıh olmayan müsbet hukuku (örf ve âdet 
kaidelerini) ihtiva eder, "Bu geniş tedahül dolayısiyle objektif hukukla-
yazılı (mevzu) hukuku aynı sayarsak, umumî, objektif ve gayrişah.sî hı.!-
iiukî duruıiiiann ancak ]<aııunlar, iiLzaranameler ve tauıa;ıt!;araeier!e te
sis edilebileceğini söyleyebiliriz. Kanun, ni.^amname, töküiatname, hukuk 
kaideleri koyan tasarruflar oklukla p:sii;0 b i rde ' i İıaidv-LiKCu'rut 

denilir. O halde, kısaca, umumî, objektif ve gayrişalı£! aiUkn'-;̂  uu^'iunku' 
(ve hukukî yetkiler) ancak îiauie-iîiS'irrurruila tesh, td.kr, diyebniria. 

Hususî sübjektif ve şahKÎ hukukî duiiıraiar (ve yetkile?') ise ancak 
aynı mahiyetteki hukukî tasarruflarla tesi'^ ed!!;'bi;ii'k>i-. Tta çeşit hukukî 
tasarruflara, kısaca sübjektif ta»arru[ deniik-, ,Sübjei;tif taKartnf'arm en 
tipik Örneğini pkitler (mukaveleler) teşkil eder. B.r sntun akti, bir hiz
met aktı, bir kira akti sübjektif birer tasarruftur. Anıre.e h-akuku saha
sında da İdarenin bir sahis hakkında ii;tihaa ettiği bir karar, meselâ bir 
vergi mükellefine muayyen bir rnikt,ar verginin tahakkuku haiıknıdaki 
tasarruf sübjektif tasarrufun mi,sa!leridir. 

i, _ KukiîUi (lu!-iim'<i;:-ııı ve, \Tİi<ü< î-iıı h',ı^n.si.vı<tl!'ri 

(26a) — Bu İki çeşiit hukukî durumu ve yetkiyi daha iyi kavrayabil
mek için onların hususiyetleri üzerinde daha etrefiı durmakta fayca vardır. 

aa — Umumî, objektif ve gayrişah.sî hukukî durura ve yetkiler : 

1/ Umumîdirler, yâni herke« jcin, aym şartk;n haia h-̂ r fert için 
aynıdırlar. Bu sebepledir ki, bunlarnı objektif oldui^kırı .gayrişahsî olduk
ları da belirtilmektedir. Bir kaide - tasarrufla tesis edildiğini yukarda 
böylediğiıniz bu dıırumlaı-da bulunan kimseler aracında hukııken fark 
yoktur. Seçmeıdik. nıenıuriuk, karılık, kocald;;, talebekk, askerlik... her
ke« için ajandır. Bu durumlan kaide - tasarruf tajızim ctnıia, bu yetkilerin 
muhte^'asını a)'nı tasarruf, herkes !C;in aym otosk üsere tesbit eylemiştir. 

2j Devamlıdırlar, yâni üânihaye böyle bir durumda bulunulabilir ve 
bu mahiyetteki yetkiler tekrar tekrar kullanılabilir. In.saıı, muayyen bir-



yaştan itibaren, ölünceye kadar seçmen kalır ve her .seçimde oyunu tek
rar ti-krßr kuüann-. Bir defa seçmen olmak ve oy kullanmakla bu durum 
ortadan kalkmaz ve yetki sona errnez. Bir memur, uzun yıllar memuri
yette bulunabilir ve memuriyetin bahşettiği hukukî yetkileri tekraı- tek
rar kullanır. Bu hukukî durum ve yetkileri tesis eden kaide - tasarrufun 
dfvamiirığı, bu-nlarm da devamlıhğını sağlar. 

3) Değişebilirler, yâni bu durum ve yetkileri tesis eden kaide-tasar-
ruflarda vukubulacak değişiklikler, bu tasaiTufların ortadan kalkması, bu 
durumlarda ve yetkilerde de ayın neticeleri doğurur. Meselâ seçim kanu
nu, seçmenlik için gereken yaşı 22 den 32 ye gıkarsa.beş yıldır seçmenlik 
duruımmda bulunan kimseler, durümlarmm devamını iddia edemezler. Se
çim, kanunu, kadmlarnı seçmenliğine son verse, eskiden seçmen durumıunda 
olmaları ve rey kullanmış bulunmaları, aynı halin devamını-icab ettirme^.. 
Valilere kanunla verilmiş olan yetkiler kanunla, değiştirilse, eski kanun za
manındaki yetkilerin hukukî kıymeti kalmaz. Mvıayyen maaş deı-ecesindeki 
memmiarın her aym başında kendilerine muayyen miktar maaş ödenmesini 
talep yetkileri, maaş der*ece veya miktarlarının değişmesijde değişir ; me
murların maaşlarını çoğaltabileceği gibi azaltabilir de. Askerlik kanunları 
askerlik müddetini kısaltabileceği gibi uzatabilir de. Bir talimatnameyle 
dört yıl olarak tesbit edilen Hukuk öğretimi, gene bir talimatnameyle beş 
yıla çıkarılabilir. Talebelik, umumî, objektif, gayrişahsî bir hukukî durum 
ve muayyen süreler sonunda muayyen imtihanları kazanmak şartiyle bel
li bir diplomanın verilmesini istemek umumî, objektif, gayrişahsî bir yet
ki olduğu için bu durıım ve binnetice bu yetki gene bir. talimatnameyle 
daima değiştii'İIebUiı-; dört yıl sommda mezun olacağım düşünerek bir 
Fakülteye giren bir talebe, üç veya be.ş yıl sonunda mezrun edilebilir. 

4) Mutlak bir feragat konusu olamazlar, yâni bir kimse, içinde bu
lunduğu umumî, objektif ve gayrişahsî bir hukukî durumun kendisine 
bahşettiği bu mahiyetteki bi hukukî yetkiden ancak o yetkiyi ve hukukî 
durumu tesis eden hukuk kaidesinin müsaade.si nisbetinde ve kısmen fe
ragat edebilir. Kaideten kıamî bir feragat dahi caiz değildir. Askeı*e alı
nan bir kimse, muayyen süre sonunda terhisini talep etmek j'etkisinden 
feragat edemez. Bir memur, maaşını istemek yetkisinden feragat ede
mez. Meselâ Medenî kanunumuz, 23 üncü maddesinde, kimsenin, • medenî 
haklardan ve onları kullanmaktan kısmen olsun feragat edemiyeceğini 
belirtmektedir, 

,-b — Ifususî, sübjektif, şahsî hukukî dunımlar ve yetkiler ise : 

1) Hususîdirler, yâni bu dıırumlar ve yetkiler ancak belli şahıslar 
tarafından beUi şahıslara karşı vç belli bir muhteva ile dermeyan edile
bilirler. Umumî, objektif ve gayrişahsî mâlik-lik durumunda bulunan bir 



taj'la sahibi, tarlasına tecavüz edilmemesini, böyle bir tecavüze girişecek 
herkesten isteyebildiği, mülkiyet'in kendisine bahşettiği umumî, objektif. 
gayrişah.?î yetkisini herkese karşı dermeyan edebildiği halde. A, borçlusu 
B'nin, kendisine ödemekle mükellef bulunduğu 100 lira alacağım ancak 
B'den isteyebilir. Alacakhhk, hususî, sübjektif, şahsî bir hukukî dmıım-
dur ve sadece içelli biı- veya birkaç borçluya karşı dermeyan edilebilir, 
herkese: karşı dermeyan edilemez. 

2) Geçicidirler, yâni bir defa kullanılmakla sona ererler. Tarla sa
hibi, tar'lasma tecavüz eden hin kişiye karşı durumunu ve yetkilerini der
meyan edebildiği ve daha da tecavüz edebilecek herkese karşı dermeyan 
edebileceği halde, alacaklı*A. borçlu B'ye karşı yetkisini kullandığı ve 
alacağını alâ)ğı anda, hususî, sübjektif ve şahsi olan hukukî durumu ve 
yetkisi sona erer. 

3) Bir kaide-tasarrufla değiştiriJelhezler; A ile B arasmdaki alacak, 
bir kanunla azaltılıp çoğa.ltılanıaz veya terkin edilemez;, ödenmiş sayıla
maz, yahut ödenmeyecektir denemez. 

4) B\'.ragat mevzuu olabilirler; A isterse B'deki alacağım almayabi
lir; tamamını veya bir kısmını ona bağışlayabilir. 

<• — Hakulcî «lunmıUırın v<; .v<îtlcileıin Ictiivhiilii 

(266) — Bu izahata göre hukukî durumların, hukukî yetkilerden 
(talep salâhiyetlerinden) ve hukukî vazifelerden (talebi yerine getirme 
mükellefiyetinden) ibaret oldtığu anlaşılıyor (24). 

Jeze'in belirttiğine nazaran, her hukukî yetki, her hukukî vf.zife, 
münferit (ferden, tek basma) ve müstakil bir hukukî dui'ura meydana ge
tirir. Bu itibarla da, umumî mânâsiyle bir hukukî münasebetin içinde de
ğişik mahiyette muhtelif hukukî durumlar bulunabilir. A ile B arasmdaki 
bir satım akti aslında hususî, sübjektif ve şahsî bir hukukî duruma yer 
verecek iken, aynı zamanda umumî, objektif ve gayri şahsî bir hukukî 
duııun da doğurabilir. Misalle izah edelim : 

Gene, A ile B arasında bir satmı aktinin in'ikad ettiğini farze-
delim. B, otomobilini 20.000 lira mukabilinde A'ya satmış olsun. 

Bu satnn aktinin, ikisi arasında hususî sübjektif, şahsî bir hukukî 
durum doğurduğu aşikârdır. Bu durum içinde. A, ödeyeceği bedel muka
bilinde, otomotailm kendisine teslimini B'den talep etnıe yetkisini haizdir. 
B de, otomobili teslimle mükelleftir. Buna mukabil, B, otomobili tcsMm 

(24) G. Jfeze : op. cit. I, p. 12, 



karşîhğında A'dun 2Ü.U0Ö Ura. talep yetkisiııi lıaİ2 buluıtuyor. Â icİn (Vr 
bu pai'ayı ödemek bir htikuld \"ûzifedır. Bui'adaki karşilıkh yetkiler ve 
vaziıekr, karşılıklı hukukî diirvrirdar, hususî, sübjektif, şahsî mahiyet
tedir, ,. ' 

T-\ikat bv. satım akti. aynı zauryiida A'yı B<.ırçlar kanununca tauzim 
c:diiraiş olan ıırnumî, objektif ve gayri şahsî ahcıhfc durumuna, B'yi âc 
gene aynı kaırunla düzenlenmiş bulunan aynı mahiyetteki satıcıîıic duru
muna KokmuHjtur. Eü.nlar, aynı zamanda biıbirlerinin alacaklısı, borçlusn 
Hifatlarun da iktisap etirJşierdir. Ai.ıeakhhk ve borçluluk da, umumî, oh-
3v4vtif vt' gaj'iişahftî olarak tanzim edilmiş hukukî durumlardır. 

A., otomobili teslim aklığı hakle parayı vermediği zaman B onu dava 
edebilir. Bu dava ctıue ve boi'plu durumda olan A'yı borcu olan 20.000 
lirayı ödeıaeye aorlanıa yetkisi, B'ye, kanunların alacaîdılîJ-; adını vûrdiğt 
umumî, objektif, gayrii;aht=î bir j^ukı,;kî durumun bahşettiği, bu dui'umda 
mevcut ve gene umunu, objektif ve gayrişahsî olan bir hukukî yetkidir. 
Mahkenıeden, hakkna belirten biı- iîâ..!n alan B, alacağım tahsil için bu 
«efer A'yı i.;raya veıebilir; onun iflâsını isteyebilir; mallarına haciz koy-
durabiiir... Bütün bu yetkiler Borçlar kanununun. Hukuk Muhakemeleri 
Uî îdü kanunımun, İcra ve İflâs kauunumıu himaye ettikleri aSactıkhiık 
hukukî durumunun vt-tkileridii'. O lıakie, sübjektif bir tasarruf olan bir 
satuu akti. A'yı ve B'yi lıeır. sübjektif, hususî, şahsî, hem de umumî ob
jektif ve gayrîş-ahsî çeşitli hııkukî durumlara koymuştur. Sübjektif, hu-
.'.iiiKİ ve ş ilusi olan hukukî duruTr.lar;, A ile B kendi sübjektif tasarruf-
lariyle, yâ'ii yaptıkları satmı aktiyle meydana getirnıişler, umumî, ob
jektif, gayrişahsî hukukî durumları ise çeşitli kanunlar te.sis etmişlerdiı. 

(2tn) — Duguituün sübjektif hak mefhumuna yönelttiği itirazları 
yerinde bulmamak uiiimküj^' değildir. Gerçekten sübjektif hakkın mahiye.^, 
tini izaha çalışan teorilerin sakatlıkları barizdir.' Bu.na mukabil Dugrıit'-
nin bu konudaki nazariyesi, bahusıuî, Jeze'iu ona verdiği şekil içinde, ger
çeklere tekabül eden bir görüş teşkil ediyor. Duguit ile Kelsen hcmeu 
hemen aynı neticeye vaıayorlar. Y'aluız Kelsen, tamamen lıvıkukî mücer-
retUk s.lenıinde kaldığı halde, Duguit, ortaya attığı nazariyeden pratik 
neticeler bekleruekto (25) ve bunda muvaffak olınaktadu'. Duguit, hukuk 
alarıu-ida irade uasvu^unu tarfıaıneu izale etmiyor, ancak sübjektif hak 
desıilen b'r ir.ide kudreti ".'eya üstünlüğü taıurnıyor, Hukuk, objektif hu
kuk kaidesinden ve sübjektiC haktan değil, sadece objektif hukuktan, bir 
hukuk düaeni'uden ibarettir. Flukuk düzeni olmayan cemiyet tasavvur 

(26) ItC'ger BoDsund : Le c<)Titı-51ı! jui-idictionnol rlc J'Hdiiiinislrat.ioii, 1Ö34,, p. 40. 
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edilemez. Hukuk düzeni, fertlere, sosyaJ mfieyyedeler altında, bazı vazi
feler yiîkler; muayyen şeyleri yapmak, muayyen şeyleri yapmamak gibi. 
Bu A'azifleri yerine getirmeyenler hakkında müeyyedeler tatbik dilir. Mü-
eyyedelerin tatbikirıi temin etmek, ,^nıüeyj'edeleri harekete getirmek, ob
jektif hukukun belirttiği kimselere düşer. Şüphesiz burada irade unsuru 
işin içine girmektedir: hukukî (veya sosyal) müeyj'edeyi tahrik, iradî bir 
lıarekettir. Ancak b ı̂ bir hak teşkil etmez. 

Duguit'nin nazariye.«', hukuk âleminde geniş akisler uyandırmış, de
rili tesirler yaratmuştır. Kendisinin de belirttiği gibi (26) bazı meseleleri 
naırlardiî' gereken vuzuh ile 'çözmeğe muvaffak olamayan medenî hukuk 
görüşlerine mukabil Duguit genel olarak hukuka yepyeni ve isabetli izah 
tarzları getirmiş ve bu suretle bilhassa âmme hukukunu Roma'danberi 
sUıüp giden skolâstik zihniyet içinde inkişafa Qabalamaktan kurtararak 

ona sür'atli gelişme imkânları kazandn-mıştır. En muhafazakâr olanlai' 
bile, hig değilse Duguit'nin bazı tâbirlerini kullanmaktan kendilerini ala
mamışlardır. Meselâ bir mâlikin, mülkü üzerindeki haklarının birer süb
jektif hak olduğunu söyleyenler, bir babanın evlâdı üzerinde «velayet» 
adım alan sübjektif hakları bulunduğunu da. iddia edebildikleri fcalde, bir 
VekUin, bir Valinin bir memur tâyin edişinde bir «sübjektif hak» m. «me
mur tâyin etme» sübjektif hakkı'mn mevcudiyetinden bahsedememekte, 
onun yerine «yetki» tâbirini kullanmaktadırlar. Zira bir kimsenin diğe
rinden alacağını istemesiyle, yahut tarlasını ekip biçmesiyle, bir Vekilin 
bir memuru tâyin edişi arasındaki fark kendisini zorla hissettirmektedir. 

Bu nazarî mülâhazalai' dışında, tatbikatta alışkanlığın tesiriyle «süb
jektif hak» tâbiri çok defa yersiz kullanılmaktadır. Bu kullanış, öğretim 
mensuplarını dahi umumî hatâjî-a uymaya zorlayacak kadar yaygındır. 
Bizde hiç değilse âmme hukukunda «yetki=sa!âhiyet» teriminin kullanıl
ması, ancak son zamanlarda azçok dikkat me\'zuu olmağa başlamıştır. 

§ n . — HAKLAIÎIK ÇEŞtTLEBİ 

1. -T- GENEL OLARAK 

(2(ı8) — Sübjektif hakların çeşitleri me.'ielesinde, ekseri müelltfleriu 
üçlü bir tasnif üzerinde durdukları görülür. Umumiyetle bu haklar, evvel
ce de kısaca temas edildiği gibi (bk. no, 97), hususî hukuk kaidelerinin 
şahıslara bahşettiği hıısıısî haklar (droits civils), vatandaşların devletin 
idare ve iradesine iştiraklerini t.'szammun eden siyasî haklar (droits poli-
liques) ve ana haklar yahut hürriyetlerde denilen âmme hakları (droits 
publics) olarak üçe ayrılmakta ve bu ayrmı içinde incelenmektedir. 

(28) Mon DugHİt : Kamu HuKuku dersleri, Sf. 33, 



Objektif hukukun âmme hukuku - hususî hukuk olarak ikiye ayni-
ması, bazı itirazlara rağTuen hiç değilse pratik mülâhazalarla umumeıı 
kabul edildiğine göre, bu tasnif veçhile sübjektif hakların da ikiye ayrü-
ması gerekirden üçe ayrılışını yadırgamamak mümkün değildir. Hukukun 
ikili ayrmu dolayısiylo hukukî münasebetler de «hususî hukuk münasebet
leri» ve «âmme hukuku münasebetleri» olarak ikiye ayrümca, bu müna
sebetlerin muhtevasmı teşkil edecek hakların da «hususî hukuk sübjek
tif haklai'i» ve «âmme hukuku sübjektif haklan» olarak tasnifi hem za
rurî, hem de kâfî değil midir? 

Üçlü tasnifte, hususî hakhunn yanı su-a kabul edilmekte olan siyasî 
haklar, hususî hakların mukabilini teşkil etmeleri gereken «âmme huku
ku sübjektif hakları» nm ancak bir kısmını ihtiva ve ifade edebilmekte
dirler. Zira, hususî şahıslarla devlet arasındaki âmme hukuku münase
betleri, vatandaşların çeşitli seçunlerde oy kullanmaları, çeşitli siyasî ve
ya idarî meclis ve hej'etlere seçihneîeri, âmme idarelerinde çeşitli görev
ler almalarından ibaret değildir. Devletin, hâkimiyete dayanarak hususî 
şahıslarla tesis ettiği münasebetlerin her çeşidinde mutlaka siyasî ma
hiyette bazı sübjektif haklar mevzuubahis olmaz. 

Bundan başk^, acaba âmme haldarı denilen «haklar» veya «hürri
yetler» de, hususî hakların mukabilini teşkil ediyorlar mı? 

Âmme haklarından kastedilen nedii"? 
Bu mefhumun muhtevası hususunda tam bir fikir birliğinin mevcut 

olduğu iddia edilemez. Âmme haklan terimiyle, «insan hakları», «insa
nın tabiî hakları», «insanın suuı- hakları», «ana hak ve hüri'iyetler», «feıi. 
hürriyetleri» gibi bazı kavramlar ifade olunmak istenmektedir. Meselâ 
insanın bedenî dokunulmazlığı (can dokunulmazlığı, ırz dokunulmazlığı), 
felsefî inanç hürriyeti, söz ve.yazı hürriyeti, din ve ibadet hürriyeti, der
nek kurma, toplanma, gösteri hürriyetleri, çalışma hürriyeti, öğrenme ve 
öğretme hürriyeti ves., gibi hürriyetlerin tamamına âımııe haltları denil
mektedir. Fakat meselâ bu arada mülkij?et*i de bir âmme hakkı olarak 
tavsif eden müellifler vardır (27). Bu açıdan bakılınca mülkiyet bir «hür-
liyets (liberte de propriete) olmaktadır. Acaba mülkiyet,-bir hususî hu-
'kuku sübjektif hakkı rnıdır, yoksa bir âmme hakkı, bir hürriyet midir ? 

Bu soru derhal başka bir soruyu akla getirir : 

Sübjektif hak nedir ? Hüniyet nedir ? 

Hukukçular «hak» ve «hürriyet» terimlerini birbirinin yerine o ka
dar çok kullanmaktadırlar ki' bu iki terim arasında bir mânâ ve malıiyst 

(27) Gvıy Debeyı-e ; Le Droit Public (Jes t'ıançaj»; DstlloK, 1956, p. 71. 
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farkı bulunup buİunmadığıîıı, bunların hukukî yapılarmı tesbit zaruı-eti 
kendini hİHsettirmektedir. 

Ya hak ve hürriyet arasında, hiçbir mânâ ve mahiyet farkı yoktur: 
o zaman bunlardan birini diğerinin yerine kullanmakta hiçbir mahzur 
ırıevzuubahis olamaz, yahut da hak başka, hürriyet başka şeylerdir, o 
halde bunları ayırmak, hak yerine hüniyet, Hürriyet yerine hak dememek 
lâzımdır. 

(2(iii) — Bu izahlar karşısında, sübjektif hakların çeşitlerini ince
lerken bunları «hususî haklar», «sİ5'ası haklar» ve «âmme haklan, yahut 
hürriyetleı» olarak üçe ayu'mamn. aydınlatıcı bir değeıi olmadığı an
laşılır. 

Müsbet bir yoldan gitmek ve «hususî hukuk - âmme hukuku» ayrımı 
muvacehesinde sübjektif haklar arasındaki ayrım meselesini ele almaiî 
lâzımdır. Bu meseleyi müteakip bir «hürriyet» in ne demek olduğunu, 
oıiun hulıukî yapı,sı itibariyle incelemek, genel olarak sübjektif haklim 
konusunun aydmlaninasi için zarurîdir. 

Bu düşünceyledir ki ilkin âmme hukuku sübjektif haklarını, sonra 
hürriyet mefhumunu inceleyecek ve daha sonra da hususî sübjektif hak-
laı-mm (hususî hakların) çeşitleri üzerinde duracağız. 

2. — SÜBJEKTİF ÂMME HAKLARI 
.V) nn:FHî!M vis PKOBLEM 

(270) — Evvelâ burada kullandığımız «sübjektif âmme hakları» te
riminin, az evvel, hakların umumij'etle üçe aj'nldığmı söylerken bu üç 
grup haktan üçüncüsünün adını teşkil eden «âmme hakları» (veya hür
riyetler) mefhumiyle bir alâkası olmadığını belirtmek isteriz. Şimdi bu 
«sübjektif âmme hakkı» terimini âmme hukuku sübjektif haJckı mukabili 
»iarak kullanıyoruz. Yukarda temas ettiğimiz üçlü tasnifi burada tama-
nen bir kenara bırakıyor ve unutuyoruz. 

Sübjektif âmme hakkı nedir? 

Gerek sübjektif hakkı kabul edenlerin onun mahiyetini izah yolun
daki nazariyelei'ine, gerek bu mefhumu reddedenlerin ret sebeplerine ve 
sübjektif hak yerine ikameye çahştığları mefhumlara, yukarda imkân 
nisbetinde yer verdik. 

Sübjektif hak mefhumu kabul edildiği takdirde, bir hukukî mimase-
betin, karşılıklı iki «hukuk süjesi» (hak sahibi) arasında tek taraflı ve
ya gene karşılıklı bir veya müteaddit «talep salâhiyeti» ne yol açacağın: 
ve her sübjektif hakkın mukabilinde bir «vecibe» nin, yâni müsbet veya 
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menfî mahiyette bir eda mükellefiyetinin bulunacağını da kabul etmek 
lâzımdır. 

iki hususî şahıs arasında kolaylıkla tasavvur edilebilen bu talep sa
lâhiyetleri ve bu salahiyetlerin mukabilindeki \-ecibeler, acaba devletle 
luısusî şahıs arasında da mevcut olabilir mi? 

Fertlerin (umumij'etle hususî şahıslaıın) hergun müteaddit hukukî 
münasebetlere gü-iştiklerinden, bu münasebetler dolaj'isiyle birtakım süb
jektif haklar kazandıklarmdan, bir takım vecibeler yüklendiklerinden bah
settik. Hususî şahı.'slar arasında kurulan hukuki münasebetler, hiç şüp
hesiz Devletle hususî şahıslar arasında da vukua gelecektir. Devlet de 
her gün hususî şahıslarla namütenahi hukukî münasebetlere girişecek 
tir. Ancak bu hukukî münasebetler, iki hususî şahıs arasında hususî hu
kukta olduğu gibi, devletle hususî şahıs arasında âmme hukukunda da 
aynı neticeleri doğuracak, taraflar birbirlerine karşı birtakım sübjektif 
haklara sahip olacaklar ve birtakım vecibeler yüklenecekler midir? daha 
doğrusu, bir hususî şahsın, devlete karşı denneyan edebileceği bir süb
jektif hakkı ve devletin de bu hakka mukabil yerine getirmekle mükellef 
tutulabileceği bir vecibesi mevzuubahis olabilir mi? 

Hususî hukuk münasebetlerinde insan toplulukların kuruluşundanberi 
bilinen ve sosyal tazyikle müeyyedelendirilen sübjektif hak, âmme huku
ku münasebetlerinde o kadar köklü bir majîiyc sahip değildir. 

Gerçekten, bir âmme hukuku münasebeti içinde, ferdin devlete karşı 
sübjektif hakkı ve devletin ferde karşı vecibesi olabileceği kolay kolay 
kabul edilmemiştir. Sübjektif amme hakkı fikrinin ve müessesesinin yer-
leşebilmesi için uzun mücadelelere ihtiyaç hasıl olmuştur. 

(271) -T- Bu mücadelelere niçin ihtiyaç bulunduğu, devletin hukuka 
bağlılığı meselesi hatıra getirildiği zaman kolayca anlaşıhr. Bunun içm 
de evvelce verdiğimiz izahata belki tekrar bir'göz atmak zarureti hasıl 
olacaktır {bk. no. 251). . ' . 

Filhakika sübjektif hak meselesi, doğrudan doğruya objektif hukukun 
ve sübjektif hakkın kajoıağı; devletin objektif hukuk kaidesine riayetle 
mükellef bulunup bulunmadığı ve şayet mükellef ise bu mükellefiyetin 
mesnedi ve ne şekUde yerine getirUeceği meselesidir. 

B) yÖNKI.TlXEN lTÎUAZI.A.n 

(272) — Sübjektif âmme hakkının mevcut olabilmesi, yâni devletin 
ferde karşı yerine getirmekle mükellef bulunacağı bir vecibe altına gire
bilmesi ne suretle ixah edilebilir? 

file:///-ecibeler


Sübjektif hakkın mevcudiyeti kabul edilirse, Karma teorinin de onun 
mahij'etini en iyi izah ettiği kabul «dilmelidir. Karma teoriye göre süb
jektif hak, hukuken himayeye şâyân görülen bif menfaat olup ancak onu 
(menfaati) temsil ve ifade edebilecek bir iradeye gene hukuken tanma-
(•ak bir kudret sayesinde korunabilir. 

Sübjektif âmme lıakkını, ferdin devlete karşı objektif hukuk tara
fından konman bir menfaati olarak izah edenlere şu cevap verümektedir : 

tFerdin, devlete karşı k-orunan bir menfaati mevzııubahis olamaz, zi-
va hiçbir ferdî menfaat, devlete karşı korunmağa lâyık değildir; çünkü 
hiçbir ferdî menfaat devletin temsil etmeğe ve gerçekleştirmeğe çalıştığı 
»rnıumî menfaat'tan üstün değildir. Devletle fert arasında teessüs edecek 
bir hukukî münasebette, devlete, yâni «umumî menfaatse karşı, bir hu
susî (ferdi) menfaatin korunması demek, umumî menfaatin hususî men
faat önünde gerilemesi, husu.sî menfaatin umumî menfaate galip gelmesi 
demektir ki buna toplum ve devlet hayatı elverişli değildir.j. 

Sübjektif âmme hakkınm, objektif hukuk tarafmdan himayeye de
ğer görülen ve onu temsil ve ifade eden iradeye tanınan bir kudret sa
yesinde korunan ve gerçekleşen bii' menfaat olarak izahma karşı da şu 
cevap verilmektedir : 

«Devlet hayatmda en yüksek ve kudretli irade, devletin iradesi olan 
hâkimiyet (egemenlik) tir. Devlet nizamı ancak bu irade ile kurulabilir 
ve devletten bahsedebilmek için bu iradeden üstün veya buna eş başka 
bir iradenin mevcut olmaması lâzmıdır. Şayet sübjektif hak, devlete karşı 
korunacak ve gerçekleşecek ise, bu, o hakkın muhtevasmı teşkil eden 
menfaati temsil ve ifade edecek bir iradeye tanınan kudretle mümkün ola
bileceğine göre, hukukî münasebette ferdin iradesi devletin iradesinden 
üstün tutulabilecek, yâni ferdî irade devletin iradesi olan hâkimiyetten 
daha kudretli olabilecek demektir. Bu ise devlet hayatmda mümkün de
ğildir. Herhangi bir irade, hâkimiyetten üstün olduğu zaman devlet orta
dan silinir; bin netice devlet varsa hâkimiyet vardır, hâkimiyet varsa on
dan üstün hiçbir irade mevzuubahis olamaz: bu durumda da devlete kar
şı sübjektif hak tasavvın* e-dilemez.;. 

(373) — Sübjektif âmme hakkı meflıumuna karşı yöneltilen ve yu-
kardakilerin değişik tarzda ifadesini teşkil eden diğer bir itiraz da şudur : 

Sübjektif hak, vecibeye tekabül eder; aktif süjenin hakkı, pasif sü-
jenin vecibesini doğunır. 

Haktan bahsedebümek için, pasif süjenin bu vecibeyi yerine getirmek
le mükellef tutulabilmesi, vecibeyi ifaya zorlanabilmesi, yâni ieabmda ob-



jektif hukukun pasif süje hakkmda tatbikini emrettiği müeyyedelerin 
tatbiki lâzımdır. 

Bir devlet nizammda i«e, mijeyyedelerin tatbiki, devletin inhisann-
dadır. Objektif hukuka, riayet devlet kuvvetijde temhı edilir: hukuku ih
lâl edenlere gereken müeyyedeleri ancak devlet tatbik edebilir. 

Devlet ise kendi kendisine miiej'vede tatbik edemez; bu düşünülemez. 
Bu itibarla devlet pasif süje olamaz, binnetice devletin karşısmda bir ak
tif .süje de yer alamaz. 

Kaldı ki objektif hukuku yaratan da devdettir. Bütün yazılı hukuk 
kaidelei'i, de '̂let^n iradesinin ızha.rından, hâkimiyet hakkınm muayyen 
tanzim sahalarındaki istimalinden ibarettir. Örf ve âdet kaidelerinin ica-
buıda mahkemelerce tatbiki dahi, kanunların bu hususu imkân dahiline 
sokm.uş bulunmalarından dolayıdır. 

Hukuk, devletin e.'seji olunca, devletin objektif hukuk kaideleriyle 
kendine emirler vermesi ve bu emirlerle bağlı sayılması da düşünülemez. 
Sübjektif hak objektif hukuktan, objektif hukuk da devletten doğduğu
na göre. devlete karşı sübjektif lıak olmaz. 

<;) HAKKİN MKSNBDİ 

(274) — Sübjektif âmme hakkı mesele.sinin, jnıkarda belirttiğimiz jp-
bi, doğrudan doğruya devletin- hukuka bağlılığı meselesi olduğu derhal 
kendini göstermektedir. 

Bu hakka, yöneltilen itirazlar varit sayıldığı takdirde, devleti hukuka 
riaj'ete sevketmeye \'e fertlere de devlete karşı herhangi bir hak tanıma
ğa imkân kalmaz. 

İşte asırlarca sürmüş olan mücadele budur;-hukuka-bağlı, devlet, yâ
ni hukuk devleti mücadelesidir. Filozoflar ve hukukçular, vaktiyle hüküm
darların şahsında tecelli eden ve ifadesini bulan, bir sübjektif hak gibi öne 
sürülen hudutsuz hâkimiyeti, devletin ceberrutunıı zapturapt altma ahnaic, 
fertlere asgarî bir_emniyet temin edebilmek için çeşitli teoriler öne atmışlar
dır. Ferdî, yahut ferdiyetçi hukuk görüşleri adı altında toplanabilen ve 
âna fikirleri tabiî hı:kuk doktrinlerinde ifadesini bulan bütün düşünce 
sistemlerinin gayesi, tebaayı bükümdarm ziilibm ve istibdadmda.n kurta
rabilmektir. Bunun içindir ki sübjektif hak, objektif hukukun ferde bah
şettiği bir imkân olmaktan çıkarılmağa ve bij'âkis o, objektif hukukun 
cemij'et halinden önceki kaynağı haline getirilmeğe çalışılmîştır. İnsanın, 
cemiyete girmeden, sosyal ha.yata katılmadan önce bazı «zajnanaşımına 
uğrama?., devir vo ferağ edilemez haklar?, la mücehhez buh.mduğu iddi«-
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sınm hedefi, fertleri ceberrut ve istibdada karşı asgarî bir teminata ka
vuşturabilmektir. 

Devleti hukukla bağlamak yolundaki bu mücadele, hürriyet mücale-
Rİ hayli muvaffak olmuş, Ajııerikan tstiklâl Beyannamesinde (1776), 
Fransız İnsan ve Vatandaş hakları Beyannamesinde (1789) en kesin ifa
delerini bulan ferdî hukuk teorileri, modern devletleı-in Esas Teşkilât ka
nunlarına ve bıı arada bizim Esas Teşkilât kanunumuza da, sirayet etmiş. 
lerdir. Esas Teşkilât kanujmmuzda, meselâ 68 inci maddedeki «Her Tüık 
doğar, hür yaşar, - Hürriyet, başkasına mvizir olmayacak her türlü ta.sar-
rufatta bulunabilmektir. - Huknk-o. tabüyedon (tabiî haklardan) olan hür
riyetin hududu, başkalarının hudud-u hürriyetidir. Bu hudud ancak kanun 
marifetiyle tesbit ve tâyin edilir» hükmü, meselâ 70 inci maddedeki «Şah-
.•sî masuniyet (dokunulmazlık), vicdan, tefekkür (düşünme, fikir), ke
lâm (söz), neşir, seyahat, akit sâ'y-ü âmel (çalışma), temellük (mülk 
edinme) ve tasarruf, içtima (toplanma), cemiyet, şirket hak ve hürriyet
leri Türklerin t̂ jıbiî hukukundaıı (haklarından)dır» hükmü, ferdiyetçi hu
kuk anlayışlarının, tabiî hukuk doktrinin en tipik ifade ve misallerini teş
kil eder. 

Tarih boyunca bir hürriyet ve hukuka bağlı devlet mücadelelerine de
lâlet etmekle, bu mücadelenin bütü medenî âleme rnal edilerek başarı ka
zanmasına hizmet eylemiş olmakla beraber, bu nevi bir sübjektif hak ve
ya, hürriyet anlayışının ilmî tenkitlere tahammülü bulunmadığı aşikâr ve 
sabittir (bk. no. 249 ve devamı). Bu göHışlerin, müsbet hiçbir ihnî esasa 
da,yaumayan fantezilerden ve patetik (dokunaklı) lâflardan ibaret olduğu, 
îlıni değil, ideolojik veriler teşkil ettiği kabul edilmek zarurîdir. Tabiî hu
kuk anlayışı, günümüzde «Sadece kanun vazunın vicdanına, hitap eden bir 
ahlâkî emri ifade etmektedir ve artık hukukî rengi kalmamış bir mef
humdur» (28). 

(275) — O halde bugün, sübjektif âmme hakkını, bir «tabiî hakl.'t.r 
ve hürriyetiers esası üzerine bina etmeğe imkân yoktur. Bunu daha müs-
.bet bir temele dayandıı-mak icabeder. 

Bu temel nedir? Hangisidir? 

Pozitivist hukuk görüşlerinin galip bulunduğu devrimizde, bu temelin, 
devlet kudretinin kendi kendini tahdidi (auto-limitation) nazariyesi ve 
onun tatbikatından doğan bir teşriî vĉ  ka^aî gaa-antiJer sistemi olduğunu 
belirtmeliyiz. 

(?Si Hamide Topg>io|:lu : Yinvıinci Yüîsyıldtj Tabiî Hukuk Böncsansı. Ankara, 1935. 



Hâkim telâkki, de- '̂letin bir hükmî şahsiyet olduğu ve hâkimiyet de
nilen üstün bir irade kudretine sahip bulunduğu merkezindedir. Ancak 
günümüzdeki hâkimiyet anlayışı ile eski devirlerin rautlakçı hâkimiyet 
anlayışları arasında muazzam bir fark vardır. Bugün hâkimiyet, demok
ratik usûllerle tecelli edecek olan mülî iradenin bir vasfı, bir üstünlüğü
dür. Bu irade, kendisini, milletlerarası hayatta Devletler hı^kuku kaidele
ri ve millî, yâni devlet içi hayatta da, asırlarca sünnüş olan. hürriyet 
mücadelelerinin gerçekleştirdiği' verileri tanıyan bir iç hukukun esaslariy-
le bağlı saymaktadır. Millî iradenin en yüksek ve ûvî tecellisi, böyle bii' 
tahdidi (avıto-ümitation'u) tesiis edecek sert (bükülmez) bir Esas Teşkilât 
kanunu olacaktır. Devletin hukuka bağlılığı kaidesi bu şekilde toplum ha-
yatmm temel nonıau (düstûr'u, kaidesi) halini alacaktır. 

Bunda.n sonraki tedbirler bir taraftan Kanun vazu'nı, diğer taraftan 
tcra ku'>A'etini bu norm'a riayete mecbur kılıcı tertiplerden ibarettir. 

Vazıı kanunun, hukuka bağlılığını sağlayacak ola.n, mües.sir bir Esas 
Teşkilât murakabesidir. Kanunların Esas Teşkilât kanununa uygunluğu
nun, tesirli bir şekilde kontrolünü mümkün kılacak bir sistemi mnaj^yen 
de^detin şartlarına göre tesis zaruridir. 

İcra kuvvetinin hukuka bağlılığı ise, şüphesi?;, siyasî murakabenin 
mevcudiyetiyle birlikte bilhassa bağımsız ve azamî bir ehliyet ve liyakat 
derecesi ifade edecek bir tdarî kHxh murakabesijde temin edilmek zamrîdir. 

Hukuka bağlı devlet tipi bu suretle teessüs ettikten sonra sübjektif 
âmme hakları, en sağlam mesnedini bulur. Bizatihi «sübjektif hak»ın ma-
hiyeti konusundaki görüş ve telâkki bu husustaki teorilerden hangisine il
tihak ederse etsin, fertle devlet arasındaki münasebet, karşılıklı talep se-
lâhiyetlerini ve ifası zaı-urî hukukî vecibeleri müessir bir surette tevlid 
edcbihr (29), 

'(W' Sübjelitif a,mrne hakkı mefhumu konusuDcla : 
"- Rogej- Bonnard : Le contrgle juridic'tionKıei de FAdministratlotı. 3 051, pp. f-.l .•>.•' 

.-• - .Jean Dabln : Lo. droit .subjectif, 1952, pp. 212 .-îr,. 
Hans Kel.sen ; Geneıal tVıeory of jaw, H.'vrvard. 1940, pp. 88 ss. 
I.tosı DugLiit ; Tıaite, I, lH27,'pp. 6Ö1 .-'s. 

- G-eorg JeDinek : 1/EÎH.İ moderne et .«on droit (trad, G. Paıdis"), G-iard, 191-3. 
T. II, pp. S.S .ssî. 

- S ıdd* Sami Onar : Idnifi Holvukunun i;nr.ımi B.iias!an, 1P.T2. Rf. ."63-36!). 
-- N.i.yaz! ypltekin ; t.,ii n.ıtuie .jujidique de,s dıoit.s rto l'hûmm«, Tbd.'ie, L^au-^ann«, 

19S0. • 
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.3. — HÜRRİYET MEFHUMU VB; HUKUKÎ YAPTSl 
.V) JtEFHURT 

(376) — Müiitesquieii, Kanunların lUıhu (De l'Esprit des Lois) isimü 
iTieşhur eserlerinin XI inci Kitabının 2 nci Bölümüne şn sözlerle başlıyor : 

«Hürriyet kelimesi kadar muhtelif mânâip.ra çekilmiş ve zihinlere ba 
derece değişik şekUlerde teöir etmiş ba.şka bir' kelime j'oktur. Hürriyeti, 
bazıları, eline rautla.k bir iktidar tealim ettikleri şahsı alaşağı etme kolay
lığı: bazıları, itaat edecekleri kimseyi seçme imkânı: diğer bazıları silâh 
taşıma ve şiddet kullanma hakkı; yahut kendi milletlerine mensup bu-i 
tarafından idare edilme veya kendi kanunlarına tâbi olma imtiyazı mânâ
sına almışlardır». 

(jcrçekten hürriyet kadar çok mânâsı olan, bir kelime, hürriyet ka
dar zıt tefsirlere uğramış bir mefhum, hürriyet kadar kuvvetli bir Ö7.ür 
veya bahane, hürriyet kad.ar ulvî bir ideal yaluıt bü'âkis isti.smar vasıtası 
bnlabflraeğe imkân yoktur. 

Zorbalar gibi meşru iktidaılann da hürriyet uğruna (!) devrildiği: ka
vimleri hürriyetlerine (!) kavuşturmak için memleketlerin istilâ edilip 
milletlerin askerî idareler aUnıa alındığı; hürriyeti kurtarmak iğin hapi.s-
hanelerin doldnndduğu veya. şeı-irlerin ortalığa sahverildiği, şahsî istib
datları tesis etmek için hürriyet bayrağı (!) altında toplanıldığı, dikta
törlüklerin hürriyet rejimi, hürriyet rejimlerinin diktatörlük olarak tavsif 
edildiği, hürriycitlerin zorla alınır bir meta olduğu- gibi, hazan wır!a da 
verildiği... hürriyet adma ve uğruna ne hamiyetli mücadelelerin cereyan 
ettiği, ne asîl kanlarm döküldüğü, yahut no şahsî menfaatleri sağlandığı 
ve ne yüksek fikirlerin Batıldığı, tarihlerin, birbirinden ulvî veya iğrenç; 
raisäallei'iyle mÜKt.ıkhel nesillerin ibret nazarlarına serdiği sahnelerdir. 

Pakat, her şeye rağmen, insanlar hiJiTİye-te âşıktırlar... Pek HZI «her-
ke.B için», ve pek çoğu «kendilerine mah.su.ss olan bir hürriyete... 

(277) — Hürriyet nedir? 

Teşkilât-1 E.sa.siye kanunumussun 6S inci maddesindeki tarife göre 
(f, 2) : «Hürriyet, başkasına muKir olmayacak her türlü taRarrufatta 
(tasarruflarda) bulunabilmektirv. 

O halde, başkanına zarar verilmeğe başlandığı anda, lıürriyet sona 
erecek, herkes her istediği, şeyi y,apamayaca.k, her istediği harekette bu
lunamayacaktır. Netekim aynı madde «... hürriyetin herkes için hududu, 
lıaşkalarınm hudud-u hürriyetidir» dem.ek suretiyle, insalılarm lıürriyet-
ierinİK de birer hududu olduğunu, bu hududun, başkalai'mnı hürriyetleri-
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nin hudutiariyle aynı bulunduğunu bildiriyor ve bu hududun da «ancak 
lînnun marifetiyle tesbit ve tâyin;-; edileceğini söylüyor, 

E>emck ki, hnJutsux hiçbir hürriyet mevzuubahis olamaz. Hudutsuz 
hürriyet, bizatihi hürriyet.çizliktir. 

O İJald*', hürri.vt>t '̂e. hudut, birbirine z!t mefhumlar olmayıp, birâkib 
biri;iriiîirs mütemmimidir. Ancak .sizin hürriyetinize bir hudut çizildiği 
za.mandu^ ki, benim de hürriyetim nıevcut olabilir. Aynı şekilde benim 
hürriyetim de Hizin hürriyetinizin hududunda — ki o hudut, aynı y.aman-
d.a benim kendi hürris'etimin dr hudududur — durmazsa, sizin şahsiyet 
sahanız içinde durmadan devam ederse, bu, biaatihî hürriyetin imhasına 
ral'mcer olur; sizin hürriyetiniz içijı mevcut olmayan teminat, benim hür
riyetim için de me^'cut değildir; kimsenin hürriyeti, bir hürriyet hndv't-
HUKuıûn içinde mevcut olanaaz; hürrij-etin imhası, şahsiyetin de imhassı de
mektir. Huduts-uz hürriyet içinde var olamadığımız gibi, hürriyetsizlik 
içinde de var olamayız. 

I*.) m KIlRt A!AHtVKTl 

(278) — Hürriyetlerin, belirtilmesi zarurî bulunan bu hudutlarını, 
kanun çizecektir. 

Bu hükmün, biri teknik ve hususî, diğeri aslî ve umumî iki mânâfii 
vardır. 

Teknik ve hususî mânâda, .hürriyetin hududunun kanımla çizilmesi, 
şeklî ve org.^nik olarak bir kanunun (bk. rto. 163. 167 ve devamı) fertle
rin serbestîlei'ini .sınırlandırması demektir. 

Aslî ve umuraî mânâsında ise, Esas Teşkilât kanununun bu hükmün
deki «kanun» kelime.si doğrudan doğruya hukuk kaidesine delâlet ve onu 
ifade eder. 

O halde, bir cemiyeti teşkil eden fertlerin hürriyetlerini - sınırlandı
ran, yâni onlann neleri ya]3ahiiec,eklerini, neleri yapamayacaklarını be
lirten bakıık kaitlesi'dir; olıjektif hukuk'tur; kısaca hukuk'tur. 

Bu netice, bize yabancı değildir. Biz bunu. Hukuk hakkmdaki ince
lemelerimizin, daha. ilk satırlannda tesbit etmiştik. 

Hukuk, burada, fertlerin neleri-yapamayacaklarını belirttiğine göre. 
onİ3.ra -unenfî eda mükeileriyeti;>' şeklinde birer «vecibe» yüklüyor de-

, nıektir. Bu vecibenin yerine getirilmesini talep salâhiyetinin bir şahsa ast 
olınası zarurîdir. Her vecibenin bir hakka tekabül ettiği ve aktif süje ol
madıkça pasif hüje de olamayacağına göre acaba burada sübjektif hak 
rıerlir v^ nnun sahibi, «aktif HÜJP* kimdir? Kim hinden, hukıür kaidesİTu" 



Ulla] etmememizi, yâni kaidenin men ettiği hareketten kaçınma mi.?: i, men
fî eda mükellefiyetini yerine getirmemizi isteyebilecek? 

Şüphesiz, bizim, hukiîk kaide-sine riayetimizden istifadesi «lan, yap
mamamı?, icabeden hareketi yaptığımız takdirde kendisine z'-ırar verecek 
(ilduğumuz. bir menfaatİHİ ihlâl edecek bulunduğumuz herkes, bize karts! 
bu talep salâhiyetini haizdir. 

Kanun bize, kimsenin malına, mülküne tecavüz etmıemeyi, kimsenin 
dilediği gibi seyahat etmesine, konuşmasına, çalışmasına, ibadetine ves.. 
mâni olmağa kalkışmamayı enırediyor. Biz kanunun bu emrini dinlemeyerek 
herhang-i birinin, bu kaide ile korunm^akta olan menfaatini ihlâl ettiği
miz xaman, o kimse bizden, bö,y)e bir ihlâle son vermemizi, kendisin'/ 
bir zarar vermişsek bu zararı ödememizi, hattâ böyle bir ihlâle yönelmek
te olduğumuzu sezerse bu işe kalkışmamamızı talep salâhiyetini'kazanı
yor. Bu ihlâlimiz, bizim hakkımızda, kanunda belirtilmiş olan müeyyede-
lerin tatbikini icab ettiriyor. O halde, hukuk kaidesini, aleyhine olarak 
ihlâl ettiğimiz şahsın, bu kaide ile tesis edilmiş, bu kaide ile Vconmmak-
ta olan bir sü.b,jekttf hakkı vardn-. Bu hak, herkese kn.rşı dermeya» edi
lebiliyor. Herkes bu hakka say.şrı göstermek mükellefiyetinde bulunuyor. 

O halde hürriyet, herkese karşı dermeyan edilebilen, yâni sahibi le
hine herkese menfî bir eda mükellefiyeti yükleyen bir Küb,iektif hak'tır. 

( ) DEVLBT - FEKT MÜNASKl^ETÎ 

(27S>) — Bu mahiyette bir sübjektif hakka snygi göstermekle mü-
, kellet olan herkes mefhumuna, bir hukuk devletinde, tabiatiyle bizzat dev
let de dahildir. 

Ancak burada tekrar bir tefrike gitmek ihtiyacı kendini gösterir. 

Fertler kendi aralarında, birbirlerinin hürriyetlerine riayetkar olmak. 
>adece taarruz ve tecavüK etraeaspk mükellefiyetinde oldukları halde, dev
let bazan, bir ferdin, bir hürriyetten istifadesini temin için ona muayj-'ei; 
imkânları temin etmek, yâni müsbet edalarda, da bulunmak vecibesi altın
dadır. Bu, Rsrımızda, baa sahalarda teşekkülü kah.nl edilen ve klâsik hür
riyet anlayışîarma uyırjayan yeni bir taknr, Koŝ -aJ hak ve hürriyetlerin 
yarattığı münasebetlerde mevzuubahis oîur. 

Meselâ çalışma hürriyetini alalım. Yakın zamanlara'kadar çalışıtıa 
hün-iyeti, ferdin, .şüphesiz kanuna, ahlâka ve âdaba aykırı olmamak şav-
tiyle dilediği faaUyctte bulunabilmesinden ibaretti. Di.ğer sahalarda oldu
ğu ŝ ibi. bu sahada da, fertleı-e ve devlete, bu hürriyele tecavüz etmemek 
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ve müdahalede bulunmamak mükellefiyetinden ibaret kalıj'ordu. Ancak 
bugün, bu alanda, devlete düşen vazife, menfî bir eda'dan, yâni bir «ka-
cmmwä dan ibaret değildir. Bugünün cemiyetinde terdin bir hürriyetten 
istifade.si icabında devletçe kendisine iş bulunmasına, hattâ gerekirse bu 
uğurda sun'î iş «abaları yaratılmasına ve iş kazası, iş hastahğı, sakatlık, 
ihtiyarlık gibi çalışamama halleri için ferde güvenlik teminine bağlıdır. 
Günümüzde bazı hürriyutleıin fertler tarafından serbestçe kullanılmasına 
devletin sadwe engel olmaması, bunların tam nıânâsiyle gerçekleşmesi ba
kımından yeter sayılmamaktadır. 

Esasen me\-cut olan menfî eda mükellefiyetinin yanı sıra, devleti bu 
nevi müsbet edalara da sevkeden sosyal siyaset ise, tabiatiyle ferdî hu
kuk taraftarlannca hoş karşılanmaınaktadır. Onlara göre fertlerin çeşitli 
hürriyetlerden istifadeleri, devletin aracüığiyle değil, doğrudan doğruya 
'̂e vasıta«!?, olmalıdır. Bir hürriyeti kullanma, bir hürriyetten faydalan

ma, ancak devletin temin edeceği vasıtalar sayesinde mümkün olunca, 
fertler, hür insanlar değil, fakat devletin elinde «iyi beslenen esirler^ 
haline gelmektedir (30). 

. 1») HÜRRtVKTIJ';HlN TjlAZtMtlVDE BEjtMLEB 

(280) — Devlet - fert münasebetinde, hiirriyetier konu-sunda kendini 
gösteren diğer pek mühim bir mesele de, hudutlarmın kanun marifetiyle 
çijîileceği Esas Teşkilât kanunumuzda belirtilen hürriyetlerin tanzimine 
hâkim olacak olan hukukî rejim'dir 

Hudutsuz hürriyet olamayacağına, hudutsuzlüğun bizatihi hürriyet 
mefhumiyle kabil-i telif bulunmadığma evvelce işaret etmiştik. Hürriyet
lerin hudutlarım« tâyini, bir bakıma' da fertlerin, hürriyetlerinden istifa
de de ve bunları kullanmada tâbi tutulacakları rejimler meselesi olarak or
taya çıkar. Fertler, hürriyetlerinden ne derece kolaylıkla istifade edebili-
yorlarsa, hürriyetlerin hudutları o derece geniş tutulmuş demektir. Bil'-
âkis bu istifade, külfetli bir takım şekil şartlarına ve îdarî otoritelerin 
müsamaha, müsaade, men gibi davranışlarma tâbi tutulmuşsa, hudutlar 
-tabiatiyle daraltılmış demektir. 

(SO i Lord Dulfcstoıı'un tâbiri. Blı. N . Yeltekirı, aym eser, Sf. 22S. 
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Hün'iyetleiin tanziminäeki rejimler, genel olarak önleyici ve kovtiş-
lurucw olmak üzere ikiye ayniır (31) : 

(281) — önleyici rejimin esası, alınacak bir takım tedbir ve tertip
lerle, hürriyetlerin hududunu nisbeten dar tutmak ve böylece fertlerin 
hürriyetleri suiistimallerinden doğabilecek zararların Önüne geçmektir. 

a — önlej İPİ rejini 

Meselâ nakil vasıtalarının, muayyen yollarda muayyen bir sür'atten 
fazlasiyle gitmeleri hakkındaki yasaklar, bazı iş sahalarında çalışabil
mek için konulmuş olan diploma, ehliyetname, ruhsatname mecburiyet
leri, önleyici rejimin bariz örnekleridir. Şüphesiz muayyen bir sür'atten 
fazlasiyle giden her otomobil kaza yapmaz ve yetkili idarî makamlardan 
ehliyetname almadan otomobil kullanan herkes de otomobil kullanmasını 
bilmiyor veya mutlak bir kaza yapacak demek değildir. Bu gibi hallerde, 
gerek muaj^'en fertler, gerek toplum için derhal ve bizatihi bir /arar 
mevzuubahis olmaz. Ancak bir otomobilin ehliyetsiz kuUauılraasmın ve
ya muayyen sür'atten daha hızlı sürülmesinin umunıiyetU^ zararlara se
bebiyet verdiği görüldüğünden, bizatihi İjirar zaraf teşkil etmeyen bu hal
ler, bizzat birer tehlike olarak kabul eıiilraiş ve başkalarına haksız za
rarlar verilebilmesini önleyebilmek için bazı tedbir ve tertiplerle hürri
yetler tahdit edilmiştir. 

Önleyici rejimin bu tedbir ve tertipleri, nisbeten liberal bir statüden 
hayli otoriter bir statüye doğru derecelenebüir. önleyici rejimin bu ted
bir ve tertipleri şöyle olabilir : 

aa — Beı>'ajajıaıne usûlü. — önleyici rejimin en hafif şekli «îbeyan-
name usûlü» dür. Bu usûlde feı:t, muayyen bir hürriyetinden istifade ka
rarında olduğunu, alâkadaı- idarî makama bir beyanname ile ihbar etmek 
mecburiyetine tâbi tutulmuştur. 

Meselâ neşir (yajan) hürriyetini ele alalım : 5680 sayıh Basın kanu
nuna göre. «Gazetelere, haber ajansları neşriyatma ve belli aralıklarla 
yayınlanan diğer bütün basılmış eserlere... mevkut« denir. Basılmış eser
lerin herkesin görebileceği veya girebileceği yerlerde gösterilmesi veya 
asılması veya dağıtılması veya dinletilmesi veya satılması veya satışa 
arzı neşir saj'ilır* (md. 3). 

Bu kanunun 6733 sajıh kanunla değişen 8 inci maddesine göre, 
«Mevkute çıkarılması izne bağlı değildir. Ancak mevkutenin : 1. Admı. 

(3i) Guy Debeyre,: Le droit public des fıancais, Dalloz, 1656, pp. 54 et .ss, 



vıeşir ırıev^iuuriu, ne vakitlerde çıkanlacağmı ve idflro yerini, 2. Sahibinin 
ve ayn rae^ui müdür var.'ia onun... tabiiyet ve ikametgâhlarını g-österir 
bir beyannrojH'iiîn verlîmcsi riUM'burîıUr». 

P.eya.uııameyi almağa salâhij^ttar olan. .-naha'lin en büyük mülkiye 
ârriri.. keyfiyeti kaydetmekle iiftifa eder. Kanuni şartlar dairesinde tev
di edilen bıı beyannameyi müteakip, mevkutenin çıkaıalması için ayıaca 
izin almağa ihtiyaç yoktur. 

bh — Beyaüjjanîe niechnrij'eti ve m«*ıı ıısûiii. — Bu usûlde, fei'din 
muayyen bir hürriyetten i.stifadt- karanrun bir beyannameyle İdareye ih
barını müteakip İdare, bu istifadeyi men etme salâhiyetini haiz bulunur. 
Hürriyetten istifade için aslında bir ınüsaadej'e ihtiyaç olmayıp, sadece 
ihbarda bnhmnıak kâfidir. Ancak yulcarki birinci şılrta, idare, bu durn-
nıu kaydetmekle yetinip ferdin istifadesini-men salâhiyetini haiz bulun
madığı halde, burada bu salâhiyeti haizdir. O halde izne tâbi olmayan is
tifade, men ile irakânaızlaşlırılabiliyor demektir. 

İdarenin men salâhiyeti kanunen tanzmı ve tesbit edilmiş olduğu 
gibi, doğrudan doğruya İdarenin takdirine de bırakılmış bulunabilir ki bu 
halde, ferdin, hürriyetten istifadesi daha daraltılmış demektir. 

ce. — Öııoedeu laüsaade «sûlii. — Bu usûlde, ferdin, muayyen bir 
hürriyetten istifadesi, saîâhiyettar idarî makamlardan, istifadeden önce 
bir «müsaade» elde etmesine bağlıdır. Fert, istifade hususundaki kararı
nı bir beyanname i!e bildirir ve istifadeye bashyabilmek için müsaade 
talep eder. • • ' 

Mese'â 6761 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri hakkındaki ka
nunun 3 üncü maddesine göre, açık veya kapalı yer toplantıları veya 
gösteri yürüj'üşleri yapabfü.ıek için, toplantı yahut yürüyüşten en az 48 
saat önce o yerin en büyük mülkiye, âmirine üç kişilik bir tertip heyeti 
tarafından bir beyavmame verilmesi lâzımdır. Mülkiye âmiri, toplantıya 
veya gösteri yürüyüşüne müsaade ediliıj edilmediğini, 4 üncü madde ge
reğince, beyannamede yazdı olan toplantz • 'vya yürüyüş saatinden önce, 
tertip heyetine tebliğ ile mükelleftir. 

O halde, bu kanunun çerçevesi içine giren toplantılar ve yürüyüşler 
için «müsaadfe alınması» şarttır. Bu usûlde, kanunların şart koştuğu «ön
ceden müsaade» nin verilip verilmemesi de gene kanunen muayyen şekil 

b — KoviLşi nnti'iı rpjinı 

(282) — Önleyici rejime mukabil, Kovuşturueu rejim, hürriyetlerin 



^> 

ve şartlara tâbi tutulabileceği gibi, İdarenin takdirine de bırakılmış ola
bilir. 

anii.'ätimaliriden doğabilecek zararlara karşı öncedeYi bir takım tedbirler ve 
tertipler üzerinde durmaz; ferdi, hürriyetini kullanmada tamamen ser-
beEjt biralar ve ancak bu kullanma, başka bir ferde veya topluma hak.sız 
bir zararın verilmesine yol açarsa o zaman bu zaıarm neticelerini faile 
yükler. O halde kovuştui-acu rejim, tamamen libeıal'dir. Fert, neticeleri
ne katlanmak şartiyle, hürriyetlerinden istifade de esas ve şekil bakım-
laruıdan tamamen serbesttir. , Bir hürriyetten istifadeden, bir hürriyeti 
kullanma'daıı önce ferdî bağlayan, münhasıran kendi iradesinden ve so
rumluluk duygusundan ibarettir. Meselâ bu rejimde, herkes otomobil kul
lanabilir; otomobiHni istediği .sür'atte sevkeder; ancak bir zararın vukuu 
halinde, fert tabiatiyle bunun hukukî ve cezaî neticelerine katlanacaktır. 

c- — KejiınU'.rijı dpgcıici ' i 

(283) — Hürriyetlerin hudutlarının tâyininin, bir bakıma dr., fertle
rin hürriyetlerden i.'itifade ve bunları kullanmada tâbi tutulacakları re
jimler meselesi olarak ortaya çıkt)ğînı süylomiştik: 

Gerçekten, önleyici ve kovuşturucu rejimler kıji-aslandığı zaman, bun
lardan, hürriyetin mahiyetine, ideal bakımdan, en uygoın düşeninin kovuş
turucu rejim olduğunu itiraf etmek lâzımdır. Öiileyici rejimde sadece 
beyanname usûlü dahi, bir hürrij'etten istifadede, bir hüiTİyetiıı kullanıl
masında sıkıcı, daraltıcı, fuzûlî bir «külfet» telâkki edilir. Hele bu, isti
fade veya kullanmanın, İdarenin takdir salâhiyetine terkedildiği hallerde, 
hürriyetlerin çok daraltıldığına, hattâ tamamen yok edildiğine hükmet
mek hususunda müellifler hemen hemen müttefiktirler. 

Ancak şunu da belirtmek lâzımdır ki, ne önleyici rejim, ne de kovuş
turucu rejim, tek başına, hiçbir zaman, hiçbir memlekette hâkim olma
mıştır. Her devirde ve her yerde bu rejimlere bir arada rastlanıl'. Bun
lardan bazan biri, hazan öteki daha yaygındır; fakat hiçbir zaman biri
nin mevcudiyeti, diğeı-inin ret ve inkârını da gerektirmez. Muayyen bir 
hürriyetin önleyici rejime, diğei' bir hürriyetin de kovuşturucu rejime gö
re tanzimi mümkün ve daima vâkidir. 

Ancak ideal şekü, kovuşturucu rejim olduğuna göre, acaba niçin, her 
zaman, her yerde, her hürriyet hususunda kovuşturucu rejim carî olma
maktadır? 

•2W 



X^TQ iaci asır hütTİyetperverİerinm hayaller âleraİKdeo, faziietiu ve 
İıabisliğiıı. ha^'rm ve Heı-rin. değişen nİRbet.ler iguıde de olsa, nilıayet bir 
arada. ya.Hamakta vt; iiüiâimleriiij icî'a etmekte bulunduğu uıüşahhaü ve 
muayyen insars top]allıklarına inildiği zaınan, idetJlerden gerçeklere de 
inihniK ve hüri'iyet problemini realist bir görüşle ele alabilnıek imkânı 
kazanılmış olur. 

Evvelâ günümüzde «hürriyetler problemi-^ nin, ana hak ve hüiTİyot-
lerin en geniş felsefe.sira, en ateşli ınücadelelerinı yapmış olan filozofla
rın ve mütefekkirlerin de^••riudeki,problem olmadığını gözden kagırmamak 
lâzrmdır. Bugiuı, dahil buinnde.ğumıız Bür Milletler Câmiası'nda hâkim 
ulan siyasî rejim, siyasî iktidarı oerniyet dışı veĵ a cemiyet üstü metafi
zik mesnetleie dayandırmağagahşan herhangi bir mutlak monarşi tipi 
değil, fakat halk ve nvlllet irade ve idartisi deme'ı olan demokrasi'dir. O 
halde, mensup bulunduğ-tirnıı^i eârniadaki dava, hürriyetlerin kopartılma-
Ki (!) değil, ancak tanî!İmi davası olabilir. 

Tanzim isande ise. önleyrci' veya kovuşturucu rejimler arasında ya
pılacak tercihlerde, ferdin soıaımluluk dvıygusuııdaki gelişme en büyük 
âmili teşkil edecektir. Fertler, hürriyetin başu babına bir gaye teşkil ede
cek kadar ulvî okluğunu kabul etmeli ve onu, herhangi bir gayenin vası
tası kılmamağa çalışmalıdırlar. Hürriyet, bir vasıta mahiyetine sokulma
ğa çalışılınca, ûlvîiiğin! tamamen kaybeder ve fertler, ondan ilelebet mah
rum kalırlar. Hürriyet içinde yaşayabilmek için hürriyetteki fazHete iman 
etmeli, hürri\-etin birtek fert tarafından dahi Hinistinıaliuiıı cemiyet için 
yaratacağı tehlike üzerinde b.a.«sa.siyet]e durulnıalı. hürriyetin insana, 
heıncin.slerine ve sosyal niKaraîj karşı yüklediği sorumluluk islnık edilnıe-
lidi]-. Bu sorumluluk hissinin' herlieste gelişmediği her yerde, hih-riyetle-
rin, hafif veya şiddetli dereceleriyle fak;ît daima önleyici rejimleıie tanzim 
'•dilmeleri zarurî olur. Zira, sorumluluk hissinin ttkei- tekei' her fertte 
kuvvetle duyulmadığı bir ceıeJyette, fertlerin karşılıklı hümyetleıiniti ve 
âmme nijsammm korunabilmesi ancak bu suretle imkân dahiline girer. 

j 
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